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 مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن المنظمة الليبية الدولية لألخصائيين       

االجتماعيين والنفسيين، تهدف إلى تشجيع الباحثين على النشر والمساهمة في دعم الحركة 
 .العلمية في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 أوال: قواعد وشروط قبول النشر:

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

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

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

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

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

 ثانيا: مواصفات البحث:

 سم(. 29/21(، بأبعاد )A4استخدام تنسيق ورق ) -1

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

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

 الهاتف، البريد االلكتروني، مع مراعاة عدم ذكر البيانات الشخصية للباحث بمتن البحث.

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

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

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

 



 

 

 ثالثا: إجراءات النشر:

 واالجتماعية. إرسال البحوث إلى مجلة البحوث اإلنسانية -1

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

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

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

ذوي االختصاص إلبداء رائيهم من حيث تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي من  -5
القيمة العلمية للبحث ومدى التزام الباحث بقواعد البحث العلمي وتحديد صالحيته للنشر 

 من عدمه.

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

لتعديالت وإعادة البحث في حالة وجود مالحظات من المحكمين يلتزم الباحث بإجراء ا -7
 ( يوما.15في فترة ال تتجاوز )

 رابعا: رسوم النشر:

 ( دينار ليبي أو ما يعادله من العمالت األخرى.150يتم دفع رسوم النشر )  -1

 ال يتم استرجاع القيمة سواء قبل البحث للنشر أو لم يقبل.  -2
 للتواصل ميكنكم االتصال على:

00218 928824677 

00218 928824965 

لربيد االلكرتوني:ا  

    Mansour.amarah@ gmail.com 
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 االفتتاحية

 العلم و بناء القدرات

ومن تبعهم محمد وعلى اله وصحبه الخلق أجمعين سيدنا  على سيد والصالة والسالمالحمد هلل 
 بإحسان الى يوم الدين.

بالعلم تبنى االمم و تزدهر الحضارات و طريق العلم يحتاج للصبر والجهد و البحث في       
يعمل الباحثون في مختلف فروع العلم مصادر عديدة للوصول الى الحقائق العلمية، لذلك 

والمعرفة لكشف الحقائق و الحصول على نتائج تفيد البشرية في مجاالت الحياة االجتماعية 
 والنفسية والتربوية واالقتصادية والسياسية. 

لقد مرت البشرية بتجارب عديدة في ميادين العلم، استطاع االنسان خاللها ان يقدم انجازات     
لذلك يبذل الت رحلة البحث مستمرة ال تتوقف، دمة الزلنا نجني ثمارها كل يوم و ال ز علمية متق

البحاث و الدارسون جهود مضنية إلثراء المكتبة العلمية وتزويد المجتمع بحلول علمية للمشكالت 
 المجتمعية و تقديم المقترحات العملية لكافة المؤسسات و الهيئات سعيا للبناء والنماء. 

هذا العدد اسهم بحاث في مجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية بدراسات علمية تقدم وفي    
للمهتمين والمختصين ثمرة جهود بذلت يمكن االستفادة منها علميا وعمليا، كما انها تثري معارفنا 

في ، وبهذا تتقدم اسرة المجلة لكل الباحثين الذين أسهموا في رحاب العلم والمعرفة اوتوسع مداركن
 اثراء المجلة ببحوثهم القيمة بجزيل الشكر و العرفان و نتمنى لهم مزيدا من البذل و العطاء.

 واهلل ولي التوفيق

 د. منصور عمارة الطيف                                                       

 رئيس التحرير                                                       
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 القيم السائدة لدى أفراد المجتمع وعالقتها بظاهرة انتشار القمامة
 طريقة خدمة الفرد(ل من منظور الممارسة العامة)

 
 الدكتورة/ وحيدة علي الهادي الغرياني
 أستاذ مشارك بقسم الخدمة االجتماعية
 جامعة طرابلس/كلية اآلداب

 
  مقدمة:
امة، وطريقة خدمة الفرد بخاصة توجه جديد يحث الخبراء في هذاا عجتماعية الممارسة العامة في الخدمة اال    

التخصذذع ع ذذب تتفعذذه فذذي دراسذذة الحذذاال  سذذواء ى الذذد ع ذذب ماذذتوم الفذذرد ىل الاماعذذة ىل الماتمذذ ، لذذاا ارتذذ   
والتذذي مذذن ا ظاذذا اذذاهر  التاذذار القمامذذة  ،اسذذتخدامه فذذي دراسذذة الاذذواهر الاذذ بية فذذي الماتمذذ  ال  بذذي ىهميذذةالفاحثذذة 

مذن ضذمن وربطاذا بذالميا المتااذد  لذدم ىفذراد الماتمذ  التذي  ذد تيذوا معاي رهذا الاذ بية هذي  ،وضوع هاا الفحذثم
رار ومخاطر ع ب حيا  وصحة الامي ؛ فقد الحاد ه من ىضتخ فوما  ،العوامل واألسفاب في تفاي هاه الااهر 

خاصذة، وبذ ا بعذف ىفذراد الماتمذ  اذل األ  ذ  الفاحثة بذ ا القمامذة موجذود  بالاذوارع واألو ذة والطر ذا  العامذة وال
  ر مفالي اااا الخطر الداها الاي مضاره ال تعود ع يه لوحده ال تعود ع ب ىفراد الماتم  باليامل، مما يتط ذ  
و فة جاد  من الماؤول ن الاين  د يكولوا طرف ىساسي في تواجد هاه الااهر  لارا لغياب القالوا والعقاب الرادع 

  ر المفال ن لما يحدث في محيطاا االجتمذاعي بحاذة ىا هذاا الوضذ  ال يتو ذه ع ذ اا لوحذدها وهذا  لمثل هؤالء
 ،لاذاه الاذاهر  ضذرور  متذابعتاا، كما ىلاذا ال يحثذوا الماذؤول ن بااذاو حمايذة الب ىذة ع ذب يفع وا ما يفع ه اآلخر

مذن رمذي القمامذة    صذي ر الماتمعذا  المذن ن كذل فذرد ىو ىسذر  ىو ماتمذ  مك   م  توف ر الخدما  الضرورية التي ت  
 في مكالاا الصحيح بالمكفا  المعد  من   ب اا، ولق اا ىول ب ول حتب ال تتعفن وتؤدي إلب ت وث الب ىة. 

مذذن هذذاا المظط ذذت ارتذذ   الفاحثذذة التظا ذذر فذذي بحذذث موضذذوعه  المذذيا الاذذاود  لذذدم ىفذذراد الماتمذذ  وع  تاذذا      
ظاذذذور الممارسذذذة العامذذذة فذذذي طريقذذة خدمذذذة الفذذذرد، إع ركذذذ   فذذذي هذذذاا الفحذذذث ع ذذذب باذذاهر  التاذذذار القمامذذذة  مذذذن م

الماذذك ة، واألهميذذة، واألهذذداف، والفرضذذيا ، والمذذظا، الماذذتخدل،  وبعذذف المذذيا الواجذذ  ىا تتااذذد فذذي األفعذذال 
 ع ذذذب الذذذظف تعذذذود  الاذذ وكية ألفذذذراد الماتمذذذ  وجماعاتذذذه التذذذي تحذذذث ع ذذذب ىا رمذذذي القمامذذذة اذذذاهر    ذذذر حضذذذارية

واألسذذر  والماتمذذ ، والذذوطن بالضذذرر الصذذحي والظفاذذي والمذذادي...ومن ىهذذا المذذيا التذذي تذذا التطذذر  إل اذذا فذذي هذذاا 
الفحث قيمذذة األمالذذة، قيمذذة األخذذ  ، قيمذذة الضذذم ر، قيمذذة الثقافذذة، قيمذذة الذذوعي، قيمذذة الماذذؤولية، قيمذذة الواجذذ ، 

ب المؤديذة لاذاه الاذاهر ، وعرضذد مذا ياذ  ىا يقذول قيمة الوطن ، ىيضًا رك   الفاحثة ع ب ىها العوامل واألسفا
الفذذذرد، واألسذذذر ، ماذذذتوم مذذذن مظاذذذور الممارسذذذة العامذذذة ع ذذذب بذذذه األخصذذذاوي االجتمذذذاعي ل محافاذذذة ع ذذذب الب ىذذذة 

، كمذذا تذذا التوصذذل تياذذاد تصذذور مقتذذر  لمذذا ياذذ  ىا يقذذول بذذه األخصذذاوي االجتمذذاعي لمواجاذذة اذذاهر  الماتمذذ و 
 التاار القمامة

ع رىي المفحذذو  ن مذذن ىعضذذاء تيذذ   التذذدري  باسذذتمار  اسذذتبياا ىعذذدتاا الفاحثذذة وفقذذًا لموضذذوع الفحذذث بعذذد اسذذتط 
وىهذا  في إاذراو ىهذا المذيا،توص د إلب لتاو، بحثية كالد عا  ىهمية بما يتوافت م  ىهدافه وفرضياته، ومتي راته، و 
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ل حذد ىو التخييذ   لذدور األخصذاوي االجتمذاعيالمؤدية لااه الااهر ، ومذا هذو التصذور المقتذر   العوامل واألسفاب
 من ااهر  التاار القمامة.

  مشكلة البحث:
إا المذذيا عامذذة هذذي األفيذذار التذذي يتاذذرباا ىفذذراد الماتمذذ  وفقذذًا لمعذذاي ر تضذذفع ىفعذذالاا الاذذ وكية لابعذذة عذذن       

اه الاذ يا تيذوا ىفعذالاا الاذ وكية فذي االتاذكالذد هذاه المذيا ىسال   التظاىة االجتماعية في ا ىذاتاا الميياذية؛ فذ ا 
مما يؤ ر ع ب محذيطاا االجتمذاعي سذواء  فتيوا ىفعالاا الا وكية س بية ؛س يمة، ىما إعا كالد في االتااه الا بي

 .ع ب ماتوم الفرد ىل الاماعة ىل الماتم 
ع وقاذا بع ذد  عذن  افالميا عا  ىهمية  صوم بالظافة ل فرد والاماعة والماتم ؛ فاي التي تاعل شخصياتا      

التعصبية وااللحياو ل رغفا  واألطماع الخاصة، بع د  عن الا ا واالستي ل، تعايااا س ميا م  اآلخر  اوا ع ذب 
، ىمذذذذا إعا كالذذذذد   ذذذذر علذذذذ ؛ فتم ذذذذل محذذذذيطاا االجتمذذذذاعيب لماذذذذاوا  فذذذذي المحافاذذذذة ع ذذذذب الب ىذذذذةالمذذذذود  والمحفذذذذة وا

تؤكذد ع ذب التا وذة ال تتذمور مذ   ،ا  دوا مراعذا  لخصوصذية اآلخذرشخصياتاا إلب األلالية المفرطة في ح  الا
، ترفف التضذحية مذن ىجذل الماتمذ  ال تعترف بمظطت الحوار ترم مص حتاا فو  الامي  ،ىفراد الماتم  المعاش

ع ب ماتوم الاميذ  مذن ىفذراد الماتمذ  القذاطظ ن في المحافاة ع ب الب ىة من الت وث الاي يضر بالصحة العامة 
مذن المظذاطت  باذكل كب ذر فذي العديذد ااهر  التاذار القمامذة إلب ، مما ىدمالمظطقة الم و ة، والمظاطت المااور في 

دفعد بذ فراد الماتمذ  إلذب عذدل االهتمذال  وىسفاب عوامل في الوا  ، والاي  د يكوا لات، عن عد  ما هو م حظ 
ىي  ،ىو تاذذاووه بحاذذة ىا اليذذل مامذذل ،جتمذذاعيواال ن غيذذاب الذذوعي الثقذذافيىو  ذذد يكذذوا لذذات، عذذ ،اظاافذذة الب ىذذة

ي اجتماعيذة، ولفاذية، دوا مفذاال  لمذا سذتخ فه مذن ممسذفذي ىي مكذاا إلذب رمذي القمامذة  ماارا  لآلخر مما يدفعذه 
لاا يتط ذذ  مذذن األخصذذاوي االجتمذذاعي التذذدخل ل حذذد مذذن هذذاه الاذذاهر  ىو التخييذذ  مظاذذا، وصذذحية، وا تصذذادية...

  ي مًكظذذه مذذن التذذدخل الماظذذي بالممارسذذة العامذذة لطريقذذة خدمذذة الفذذرد ع ذذب ماذذتوم الفذذرد وعلذذ  ب ياذذاد تصذذور مقتذذر 
 والاماعة والماتم  بما يق ل من هاه الااهر  موضوع هاا الفحث.

وع  تاا بااهر  التاذار كاه عن الميا الااود  لدم ىفراد الماتم  يمن   بل الفاحثة هدف روي  بعد تحق ت      
، ومعرفة العوامل واألسفاب المؤدية اللتاار هاه الااهر ، وتحق ت الفرضية الروياة ومذا طراا   القمامة في مديظة

 .يظبثت عظاا من فرضيا  فرعية
وعلذ  بعذرم مذاد  لاريذة عذن المذيا الاذاود  لذدم ىفذراد ، تيمذن ىهميذة هذاا الفحذث فذي موضذوعه أهمية البحثث:

ومذن  ذا إاراوهذا عم يذًا ت فذا  دورهذا فذي  ،  التاار القمامة لاريذاً الماتم  م  اتشار  إلب الع  ة ا ظاا وب ن ااهر 
اواسذطة إ فذا  فرضذيا  الفحذث ل ت  ذد مذن ت ذ  الع  ذة ىو لف اذا م ذداليًا. ويظبثذت التاار هاه الااهر  ىو لفذي علذ  

 عن األهمية مبررا  الختيار موضوع هاا الفحث يمكن تحديدها في اآلتي:
والمظذذاطت الاذذكظية ممذذا  ،تاذذار القمامذذة باذذكل كب ذذر فذذي العديذذد مذذن الاذذوارعم حاذذة الفاحثذذة لاذذاهر  ال -1

 ىضطرها إلب الفحث في هاا الموضوع لما له من خطور  ع ب الفرد والاماعة والماتم .
ىا الميا الااود  لدم ىفراد الماتم   د تيوا هذي الاذب  فذي التاذار اذاهر  القمامذة، لذاا ارتذ   الفاحثذة  -2

الع  ة ليي ي تفد إل اا الفاحث ن بالفحذث والتوعيذة لمخاطرهذا ع ذب صذحة ىفذراد  ضرور  الفحث في هاه
 الماتم  والت وث الب ىي وما يخ فه من ىضرار.
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لطريقذذة خدمذذة الفذذرد فذذي الحذذد ىو  العامذذةتظبيذذه األخصذذاو  ن االجتمذذاع  ن إلذذب ضذذرور  العمذذل بالممارسذذة  -3
والوحذدا  اليبذذرم بمذا ياع اذذا ع ذب درجذذة خييذ  مذذن هذاه الاذذاهر  ع ذب ماذذتوم الوحذدا  الصذذيرم، تال

 التاار القمامة ع ب مخت ه الماتويا  الفردية والاماعية والماتميية.  ااهر  من الوعي بخطور 
 أهداف البحث:

 : الياه عن الميا الااود  لدم ىفراد الماتم  وع  تاا بااهر  التاار القمامة.الهدف العام
 :األهداف الفرعية

 ااهر  التاار القمامة. ميا الااود  لدم ىفراد الماتم ، وب نلوعية ال ا ن الياه عن الع  ة -1
 ااهر  التاار القمامة كما هو م حوظ.بعوامل الميا الااود  لدم ىفراد الماتم ، وع  تاا  التعرف ع ب -2
 ة.لااهر  التاار القمامالمؤدية األسفاب ب الميا الااود  لدم ىفراد الماتم ، وع  تاا التعرف ع ب -3
 ذذد بمذا تصذذور مقتذر  لعمذذل األخصذاوي االجتمذذاعي اتطب ذت الممارسذذة العامذة لطريقذذة خدمذة الفذذرد إياذاد  -4

 من ااهر  التاار القمامة.ىو التخيي  في الحد يااا 
 فرضيات البحث:
 ااهر  التاار القمامة.ب ن توجد ع  ة ا ن الميا الااود  لدم ىفراد الماتم  و  الفرضية العامة:

 :فرعيةالفرضيات ال
 الميا الااود  لدم ىفراد الماتم  وااهر  التاار القمامة.لوعية  ا ندالة إحصاويًا وجد ع  ة   -
التاذذار اذذاهر  المؤديذذة لعوامذذل الاذذ ن المذذيا الاذذاود  لذذدم ىفذذراد الماتمذذ ، وبذذ ن  توجذذد ع  ذذة دالذذة إحصذذاوياً  -

 القمامة.
المؤديذة لاذاهر  التاذذار  األسذذفابالماتمذ ، وبذ ن توجذد ع  ذة دالذذة إحصذاويًا اذ ن المذذيا الاذاود  لذدم ىفذذراد  -

 القمامة.
توجذذد ع  ذذة دالذذة إحصذذاويًا اذذ ن التصذذور المقتذذر  لعمذذل األخصذذاوي االجتمذذاعي اتطب ذذت الممارسذذة العامذذة  -

 من ااهر  التاار القمامة.ىو التخيي  يااا في الحد  د بما  لطريقة خدمة الفرد
   ع يذذه الفاحثذذة فذذي هذذاا الفحذذث، هذذو المذذظا، التح   ذذي الذذاي يصذذه المذذظا، الذذاي تمركذذممذذا تقذذدل ىا يتضذذح      

ن الفاحث مظا "البداية من وصه ما هو كاون وصفًا تفاذ ريًا دقيقذًا مك   ه ي  متي را  الفحث لاريًا ويؤكدها عم يًا، ألل  
 . 114، ص 2002،  سرك ، امط ر ا يعبر عظه فيما بعد تعب رًا كميًا ىو كيييًا"

لادف من الفحث الوصفي هو الت  د من مع وما  موجود  فذي ماتمذ  محذدد ىو ا تاذاف مع ومذا   ما ىا ا     
  .62، ص 1994اودي،  اله جديد  لتصفح حقاوت رسمية ىو لاريا  جديد .

ااذذذر جميذذذذ  متي راتذذذه وىهدافذذذذه ن مذذذن وصذذذذه موضذذذوع الفحذذذذث لاريذذذًا بمذذذذا يإعًا المذذذظا، التح   ذذذذي هذذذو الممك  ذذذذ     
ومذن  ذا يؤكذدها ىو يظف اذا كميذًا وكيييذًا؛ ألجذل الت  ذد وفقذًا لاذاا الفحذث مذن ىا المذيا الاذاود  لذدم  كيييذًا، وفرضياته

مذ  ىو ال، ويصه ىيضًا العوامل واألسفاب المؤدية لااه الاذاهر ، ع  ة بااهر  التاار القمامة  اىفراد الماتم  لا
 ت الممارسة العامة لطريقة خدمة الفرد ل حذد وصه التصور المقتر  الاي يعمل ع يه األخصاوي االجتماعي اتطب

ت واضذذحة ىمامذذه لتصذذفح حقذذاو ىو التخييذذ  مذذن اذذاهر  التاذذار القمامذذة ع ذذب ماذذتوم الفذذرد والاماعذذة والماتمذذ ؛
 .في محيطه االجتماعي في مواجاة هاه الااهر  الا بية اً وواضح ًا فاع ً يكوا له دور ل تدارك الا بيا ، و 
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 مصطلحات البحث:
الفذرد  األفيار ىو المفذاد  التذي يتاذرباااااا المصط ح يقصد  :السائدة لدى أفراد المجتمع القيمتعريف  -1

سذذواء ى ذاا ع ذذب محذذيع األسذذر  ىل القرابذة ىل الا ذذر  ىل القريذذة ىل المدرسة...وتتااذذد  مذن المحذذيع المعذذاش
تحذذذذدد ماذذذذتوم  فذذذذي معذذذذاي ر سذذذذ بية ىو إيااايذذذذة تااذذذذر فذذذذي األفعذذذذال الاذذذذ وكية ل فذذذذرد تاذذذذاه اآلخذذذذر بح ذذذذث

الميمة هي خاصذية مذا هذو مر ذوب ىو "بكوا  باتيااب ىل بالا  ؛سواء  وتم  ها عن   رها ،شخص ته
مط وب لااته يحقت  رضًا مع ظًا كاالستقامة وحاذن الاذمعة، وفذي ع ذا االجتمذاع هذي حقذاوت تعبذر عذن 

قاذا ع ذب األفذراد والاماعذا  الترك   االجتماعي وهو ال ياتا اتخم ن وولاا الاوهري بقدر ما ياتا اتطبي
ىحمذذذد  بغيذذذة معرفذذذة ماذذذتوياتاا االجتماعيذذذة والفذذذوار  الاذذذيكواجتماعية  التذذذي تم ذذذ  بعضذذذاا عذذذن بعذذذف" 

  .208ص  ،1990 ،خورش د
مذؤ ر،  متي ذر هي رابطة ا ن المتي ر الماذتقل المذيا الاذاود  لذدم ىفذراد الماتمذ ؛ بكولذه :ةتعريف العالق -2

ل، ات، عذذذن التذذذ  ر بذذذالمتي ر الماذذذتقار القمامذذذة؛ بكولاذذذا متي ذذذر  ذذذد يكذذذوا لذذذوالمتي ذذذر التذذذاب  اذذذاهر  التاذذذ
باتضذذافة إلذذب المتي ذذرا  الدخ  ذذة والمتداخ ذذة التذذي  ذذد تااذذر اذذ ن الحذذ ن واآلخذذر مثذذل العوامذذل واألسذذفاب 

؛ ع ذذب اعتفذذار ىا الع  ذذة هي"رابطذذة اذذ ن شذذ ى ن ىو التذذي  ذذد يكذذوا لاذذا مكالذذة فذذي التاذذار هذذاه الاذذاهر 
 مذا ىلذه سذ تا   183ص  ، مصذدر سذاات، ىحمذد خورشذ د "تي ذر األخذرم  بح ث يات  ل تي ر إحذداهما ااهرت ن

  .الدور الاي يا  ىا ي يفه األخصاوي االجتماعي في الحد ىو التخيي  من هاه الااهر الترك   ع ب 
ديذذد مذذن القمامذذة فذذي العيقصذذد بالاذذاهر  فذذي هذذاا الفحذذث كثذذر  التاذذار  :تعريثثف هثثاهرة انتشثثار القمامثثة -3

ممذا  ذد يظذت، عظاذا مخ فذا  وت ذوث ا ىذي يعذود بالضذرر ع ذب لدرجذة العموميذة المظاطت واألو ذة والاذوارع 
صذذحة ىفذذراد الماتمذذ ، و ذذد يكذذوا مذذن ىسذذفاب التاذذارها المذذيا الاذذاود  لذذدم ىفذذراد الماتمذذ  التذذي  ذذد تتاذذا 

عذا الفاحثذة ل فحذث فذي موضذوع ممذا د محافاذة ع ذب الب ىذة والصذحة العامذةتمذال بالعدل االهبال مفاال ، و 
 الميا الااود  لدم ىفراد الماتم  وع  تاا بااهر  التاذار القمامذة  مذن مظاذور الممارسذة العامذة لطريقذة 

 . خدمة الفرد
 :التطرق إلى اآلتياستظادًا ع ب ما تقدل من متي را  لموضوع الفحث تقتضي الضرور  الفحثية        

المذذيا بكولاذذا فيذذر  ىو مبذذدى تتضذذمن الثفذذا  لاذذبيًا، وتتفذذت ع  اذذا مذذ  ىا  :اد المجتمثثعالقثثيم السثثائدة لثثدى أفثثر  -أوالا 
ى    الماتمعا  ع ب الماتوم المح ي والعالمي، إال ىا معاي رها التي تحدد شخصذية ىفذراد ت ذ  الماتمعذا  هذي 

المعذذاي ر الميمي ذذة ؛ فذ عا كالذذد شخصذياتاا إيااايذذة تيذوا التذي تخت ذذه مذن ماتمذذ  إلذب ىخذذر، ومذن ىسذذر  إلذب ىخذذرم 
التي تارباا األفراد هي ىيضًا إياااية، ىما إعا كالد ت   المعاي ر الميمي ة التي تارباا األفراد س بية؛ فبت   ذد تيذوا 

 .شخصياتاا هي ىيضًا س بية
ة، إعًا المعذذاي ر الميمي ذذة ومذذا تتضذذمظه مذذن ىفعذذال سذذ وكية هذذي التذذي تااذذر الاذذواهر سذذواء ى الذذد سذذ بية ىل إيااايذذ   

بالميا ىو ال، ومن هاه الاواهر ااهر  التاار القمامة التي ت عد مذن الاذواهر التذي وهي التي تاعل ل ااهر  ع  ة 
تتط   و فة جاد  ع ب ماتوم الفرد والاماعة والماتم ؛ ل عمذل ع ذب الحذد مظاذا ىو التخييذ  مذن سذ بياتاا حاذ  

وفقذًا لمعاي رهذا الميمي ذة الفرديذة ىو األسذرية ىو الماتمييذة والتذي ما تتط فه من تعديل في الميا التي تا تارباا س بيًا 
 :القيم اآلتيةيمكن توضيحاا في 

، يكولذذذوا ع ذذذب درجذذذة عاليذذذة مذذذن الذذذوعي لذذذدم ىفذذذراد الماتمذذذ تاذذذود هذذذاه الميمذذذة عظذذذدما  :قيمثثثة األمانثثثة -1
؛ الظفاذي، والروحذي ب هم تاا، وياعروا بالثقة في ىلفااا وبثقذة اآلخذر فذ اا، وياذعروا ىيضذًا باالطمىظذاا
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الب ىذذة ي عذذد  ىمالذذة يظفيذذي االلتذذ ال ااذذا ع ذذب ماذذتوم الفذذرد والاماعذذة والماتمذذ  لاافذذة المحافاذذة ع ذذب  ألا  
ذظ     م  ح  ا ي  ى   ن     ا     ف   ال  ف  ا  ل  ا  و   م  ر  أل  ا  و   ا   و  م  لا  ب ا     ع   ة  ل  ا  م  ا األ  ظ  ض  ر  ا ع  ل  إ  " :مصدا ا لقوله تعالب ذى  و  ا ا   ذذذاا  ظ  م   ن  ق  ف  ش 

ذذ   م  ح  و   ذذت  ا ا  ا  ذذ ه  ل ذذإ   اا  لا  ذذومذذًا ج     ا   اا  ك  لب ىذذة ؛ فاتلاذذاا الذذاي ال يراعذذي لاافذذة ا 72 سذذور  األحذذ اب، اآليذذة " والً ا 
ة قيمذذالتذذي هذذي فضذذ  ة و مالذذة ا فذذي ت ذذوث الب ىذذة ي عذذد  فا ذذد لميمذذة األاذذا  ي  ويرمذذي القمامذذة فذذي ىي مكذذاا بمذذا 

وكذل الذديالا  الاذماوية األخذرم لمذذا ف اذا مذن عذدل وماذاوا  واحتذذرال ين اتسذذ مي ىساسذية يؤكذد ع  اذا الذد  
  وتقدير ا ن ىفراد الماتم  تااه بعضاا الفعف وتااه ىسرها وج رالاا وماتمعاا اتلاالي باليامل.

لي  من األخ   رمذي القمامذة بالاذوارع دوا مراعذا  ل اذاهر العذال، وال ل ظاحيذة الاماليذة  :قيمة األخالق -2
بيفذذار  ىا هذذاا   ذذر متو ذذه ع يذذه بكولذذه فذذرد مذذن الفذذرد  اً اذذل رم اذذا يكذذوا متعمذذد ،ل ب ىذذة المحيطذذة والاوقيذذة

وع ذب الذر ا مذن  "ىا األخذ   ع  ذة اجتماعيذة وشذكل  والب ىذة هذي م و ذة بذه ىو بي ذره،واحد فذي ماتمذ  
لوافذذا ة مذذن ي حذذظ رمذذي القمامذذإال ىلذذه ،  585، ص 1981 روولتذال، "خذالع مذذن ىشذذكال الذذوعي االجتمذذاعي

سذواء ى الذد  ،ىو رم اا ىمال ا و  الا راا ىو رم اا دوا ى ياس تحفااذا مذن التظذا ر هظذا وهظذاك الايارا 
فض   سااور ىل مظاديل ورقية ىل فض   ى ل ىل ع   ماروبا  بمخت ه ىلواعاا...هظا يطر  الاذؤال 

مذذاعي الذاي يظفيذي ىا يتم ذ  بذذه ، وهذذل هذاا هذو الذوعي االجت  العربذي ال  بذيماتمذالهذل هذاه هذي ىخذذ   
، هذل هذاه هذي الظاذر  الاماليذة الاوقيذة وما يحث ع يه ديظظا اتس مي بالت   د ال ،الفرد واألسر  والماتم 

بكذوا حاسذة الذاو  هذي القذدر  اتلاذالية ع ذب تيذوين حكذا جمذالي سذ يا، وهذي  ؛ل فرد والاماعة والماتمذ 
ىحمد خورش د، مصدر سذاات، ص   اتحااس والتاربة الاخصية" م ية الحكا ع ب األعمال الفظية عن طريت"

والظار  الامالية الاوقية ل ب ىة  فالدين اتس مي وجمي  األدياا الاماوية تحث ع ب قيمة األخ   ؛ 139
 ،والتظفه ألي ضرر  د يحصذل ع  اذا بفعذل فاعذل ،ليرم التمت  بميمة الطبيعة ؛بالمحافاة ع ب لاافتاا

فذي كذل بالمحافاذة ع ذب الب ىذة ضذرور  االلتذ ال من االستفاد  من قيمة جمالاا الاو ي، مذ   حرل الامي وي  
، كذال  تؤكذد ع  اذا الممارسذة العامذة الا وكية ع ب ماذتوم الفذرد والاماعذة والماتمذ  التصرفا  واألفعال
 تم  بصفة عامة.التي تؤكد ع ب الفعل الا وكي اتياااي تااه الاا  واألسر  والما :لطريقة خدمة الفرد

يكذوا  ،عظدما تيذوا ع  ذة الفذرد ااذاه الميمذة ع  ذة صذفرية ال وجذود لاذا فذي وا ذ  حياتذه :قيمة الضمير -3
  ذذر مفذذالي لدرجذذة الف عذذد  عذذن وا عذذه المعذذاش؛ فذذ  يظاذذر ل ب ىذذة المحيطذذة مذذن مظاذذور الحذذرص واالهتمذذال 

ممذذا يذذؤدي بذذه إلذذب الفعذذل  ،ة ع  اذذاإل اذذا لاذذر  سذذطحية   ذذر مكتذذرث ب هميذذة المحافاذذ راظاافتاذذا، اذذل يظاذذ
دوا الاعور بماذؤول ته تاذاه هذاا الفعذل الخذاطث، ح ذث الا وكي   ر الا يا ارمي القمامة في ىي مكاا 

الحذذداوت العامذذة، والطريذذت الاذذاح ي العذذال، وشذذواطث الفحذذار، اآل ذذار،  ل حذذظ ت ذذوث الطبيعذذة ع ذذب ماذذتوم 
الا بي يعود بالضرر ع ب صحته، وصذحة ىسذرته وىفذراد  ...دوا ىا يعي ب ا هاا الفعلاألودية والواحا 
ممذذا يتط ذذ  مذذن الممارسذذ ن لماظذذة الخدمذذة االجتماعيذذة وفقذذًا ل ممارسذذة العامذذة تيثيذذ   .ماتمعذذه باليامذذل

فذذي ىي مكذذاا بحاذذة ىا هذذاا رمذذي القمامذذة ال مفذذاال  االااذذود لتوعيذذة الفذذرد والاماعذذة والماتمذذ  بمخذذاطر 
ال الامي  يقوموا اال ، والقمامة مظتار  في جمي  المظذاطت وهذو يفعذل مذا التصرف ال يقه ع يه لوحده 

من القمامة يفع ه اآلخرين دوا ىا ياعر بماؤول ته وماؤولية كل فرد ع ب مخت ه الماتويا  بما تخ فه 
 .ىل ماتم ً  ىل جماعةً  اً ىضرار ع ب صحة الامي  سواء ى اا فرد

ع ب ماتوم الفرد والاماعة والماتم  بمضار رمي القمامة فذي وهي درجة الوعي واتلمال  :ةقيمة الثقاف -4
، ومن لوافا الايارا ...وىا هاا التصرف   ر حضاري مما يذؤدي  ا ، وفي ىما ن الترفيهالاوارع والطر 
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"بالمعتقذذدا  وماذذتويا  الاذذ وك والميمذذة ؛ أللاذذا يكولذذوا م مذذ ن الاذذواو   وإسذذقا ااذذا إلذذب تاذذاي  الذذظف  
" ذذل المذذيا الماديذذة والروحيذذة ووسذذاول و  380ص ل، 1977 ىحمذذد وكذذي اذذدوي، احي الثقافذذة" والمعرفذذة وبذذا ي لذذو 

الذذذاي ياعذذذل ع  ذذذتاا بالثقافذذذة ع  ذذذة  ذذذو    154، ص مصذذذدر سذذذااتل روولتذذذال،   خ قاذذذا واسذذذتخداماا ولق اذذذا"
 تدفعاا إلب ترجمة المعرفة إلب س وك حضاري  ادر ع ب الايطر  ع ب متي را  الحيا  ماما كالد.

ىمذذا إعا كالذذد ع  ذذتاا بالثقافذذة فذذي درجذذة ال وعذذي؛ فيكولذذوا   ذذر مفذذال ن بمذذا يحذذدث فذذي محذذيطاا     
ممذا يذدف  الماتمذ ن والممارسذ ن لماظذة الخدمذة االجتماعي، وال ياعروا بمخاطر وىضذرار التاذار القمامذة 

اار القمامة التي لاذا االجتماعية ضرور  توع تاا وتوج ااا التوجيه الصحيح الاي يحم اا من ااهر  الت
و ذذد يكولذذوا   ذذر واعذذ ن اذذال  ىو يتم ذذ وا بال مفذذاال  بذذ ا مذذا يحذذدث مذذن   ذذرها يحذذدث  ،ف اذذا اً كب ذذر  اً دور 

  مما يدفعاا إلب رمي القمامة في ىي مكاا وبكل األسال     ر ال وقة. ،مظاا ها ىيضاً 
ليذذة مذذن اتلمذذال بمذذا يحذذدث فذذي يظفيذذي ىا يكذذوا ىفذذراد الماتمذذ  وجماعاتذذه ع ذذب درجذذة عا: قيمثثة الثثوعي -5

، وىا تيوا ع وقاا ودية  اومة ع ب التقدير واالحترال، والتظفه لما يحدث من اذواهر محيطاا االجتماعي
مذذن ماموعذذة سذذ بية والتذذي مذذن ضذذمظاا اذذاهر  التاذذار القمامذذة موضذذوع هذذاا الفحذذث بح ذذث تيذذوا لذذدياا "

 ىحمذذد خورشذذ د، مصذذدر سذذاات،    الماديذذة ل ماتمذذ " األفيذذار والظاريذذا  االجتماعيذذة التذذي تعكذذ  اذذروف الحيذذا
والحيذذا  االجتماعيذذة الصذذحية التذذي تحذذافظ ع ذذب الب ىذذة مذذن الت ذذوث الظذذات، عذذن سذذ وكياتاا   ذذر  .252ص 

فذي األو ذة والطر ذا  والاذوارع...الاي سذب  ىضذرارًا  الواعية مما جعل لاا دورًا إيااايًا في التاذار القمامذة
تياذة الاذدادها بفضذ   القمامذة، وعر  ذة الاذ ر بخاصذة فذي فصذل الاذتاء فذي  ظذوا  الصذرف الصذحي ل

مما يؤ ر ع ب المركفا  اآللية، وع ب الماا  ى ظاء عهاااا لوااوفاا ومدارساا، وليرم ا تظذاء حاجيذاتاا 
...لتياذذة لذذال  يظفيذذي إ امذذة اذذرام، التوعيذذة والتوجيذذه واترشذذاد مذذن   بذذل األخصذذاو  ن االجتمذذاع  ن ال ومية

لممارس ن ل ماظة سواء ع ب ماتوم الوحدا  الصيرم ىل الوحدا  اليبرم بما ياع اا ع ب وعي تال لما ا
ويااهموا في التصدي لاا بكل الطر  واألسال    ،ستخ فه القمامة من ىضرار ع ب محيطاا االجتماعي

    الصحيحة.
ىيضذذًا حذذريع ياع ذذه سذذرته  اليذذًا إا إحاذذاس الفذذرد بماذذؤول ته تاذذاه لفاذذه ىواًل وتاذذاه ى :قيمثثة المسثثةولية -6

"التذ ال المذرء الذاي عاذد إليذه بكذوا  ؛ الثًا الاي هو جذ ء ىساسذي فيذه ع ب االلت ال بماؤول ته تااه ماتمعه
ىمذا إعا  فذل  (6صمصذدر سذاات، ىحمذد وكذي اذدوي، ) بايء اتقديا حااب عذن كيييذة قيامذه بمذا عاذد إليذه بذه"

ضذذذرر سذذذواء ى ذذذاا هذذذو الماذذذؤول"عن المخالفذذذة ىو الو  تذذذ ل م يكذذذوا   ذذذرفإليذذذه؛ بمذذذا عاذذذد بذذذه  الت امذذذهعذذذن 
اتاذذوره، والاذذعور بالماذذؤولية هذذو إدراك مذذن   بذذل الفاعذذل ب بعذذاد  المخذذاله ب رادتذذه ىل تاذذب  فيذذه ب همالذذه ىل

ولتاو، وقيمة ما يفعل، وتذظاف الماذؤولية الخ ميذة ع ذب مبذدى االلتذ ال الخ قذي، وتوجذ  الماذؤولية المدليذة 
، عبد المظعا الحف ظي) اظح والاراوا"لن الضرر، وتيوا الماؤولية الاظاوية عن المخالفا  واتعويف الي ر ع

 .(320، ص 1990
يظفيي ع ذب الفذرد التظفذه إل امذا ى ظذاء تحم ذه لماذؤولياته  قيمة تؤس  ع ب حقو  وواجفا  فالماؤولية    

ب الب ىذذة مذذن الت ذذوث بذذالحرص تاذذاه لفاذذه وىسذذرته وماتمعذذه، وتااذذر الحقذذو  والواجفذذا  فذذي محافاتذذه ع ذذ
ومذذا ع ذذب ىسذذرته وماتمعذذه وحثامذذا ع ذذب ضذذرور   ،ع ذذب معرفذذة مذذا لذذه ومذذا ع يذذه وت ديتذذه ع ذذب ى مذذل وجذذه

االلت ال بممارسة حقو اما وت ديذة واجفاتامذا هذا ىيضذًا فذي حمايذة الب ىذة مذن األضذرار التذي  ذد ت ذا ااذا مذن 
، ولمذا سذتخ فه مذن ممسذي ع ذب صذحة ىفذراد الماتمذ  جراء التاذار القمامذة الظاتاذة عذن رم اذا دوا مفذاال 
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حالذذذة اليف ذذذة ياذذذتوج  ع ذذذب األخصذذذاوي االجتمذذذاعي التذذذدخل ماظيذذذًا ع ذذذب ماذذذتوم الفذذذرد وجماعاتذذذه، وفذذذي 
 واألسر  والماتم  لو اية الب ىة وحمايتاا من الت وث بكل األسال   والمداخل الماظية المتظوعة.

دوا إ ذراه ىو في ىا يفعل ويا   ما يريذد بذ راد  حذر  اد  الفرد تؤس  قيمة الواج  ع ب إر : قيمة الواجب -7
مصذدر  الحف ظذي،) "معظب ىخ في يقول ع ب اتراد  الحر  التي ت  ل صاحباا بمذيا وىفعذال مع ظذة"إجفار أللاا:

ا   ب خ   الفرد؛ ف ا كالد ىخ  ه في االتااه فعل وي  إعا عظدما يكوا الواج  إرادي ي   (373ص  ساات،
ىمذذا إعا كالذذد ىخ  ذذه مبظيذذة ع ذذب ىسذذ   ،اتياذذاايىيضذذًا فذذي االتاذذاه  هذذوياذذااي يكذذوا ىداوذذه لواجفاتذذه ات

 .ىيضًا في االتااه الا بي ؛ فبت   د يكوا ىداوه لواجفاته هوس بية
ال، في ىي مكاا دوا ا تذراث لمذا سذيحدث مذن  ىلفالفرد الاي يرمي القمامة سواء ى الد في ى ياس      

ي عد  فا د لألخ  ، و  ر مقدر ل واج  المط وب مظذه ع ذب ماذتوم لفاذه  الا ثفعل الا وكي جراء هاا ال
وىسذذذذرته وماتمعذذذذه؛ شخصذذذذ ته ىلاليذذذذة يتعامذذذذل مذذذذ  قيمذذذذة الواجذذذذ  بم اجيذذذذة واتياليذذذذة، ال يكذذذذوا ع ذذذذب  ذذذذدر 

الاذذذ ث، ال يعذذذرف اذذذل يكذذذوا تذذذاب  لآلخذذذر حتذذذب فذذذي فع ذذذه الاذذذ وكي  ،الماذذذؤولية التذذذي ياذذذ  ىا يتحم اذذذا
خذ ص فذذي ت ديذة واجفاتذذه، وال يعذرف كيذذ  يمذارس حقو ذذه، وال يعذرف حقذذو  اآلخذرين وال واجفذذاتاا وال ات

 ال يكوا تاب  لاا حتب في تصرفاتاا   ر المقبولة ع ب ماتوم الفرد واألسر  والماتم . ،ماؤولياتاا
ال   الماظية لتعريذ  هظا تتط   و فة جاد  من الممارس العال لطريقة خدمة الفرد بكل الوساول واألس    

الفذذرد مذذا لذذه ومذذا ع يذذه والو ذذوف عظذذده، ومذذا لآلخذذر ومذذا ع يذذه والعمذذل ع ذذب فامذذه وتقذذديره واحترامذذه ع ذذب 
 ،ماذذتوم الاماعذذة والماتمذذ  بمذذا ياع ذذه حذذريع كذذل الحذذرص ع ذذب معرفذذة واجفاتذذه تاذذاه الب ىذذة المحيطذذة

 .اتمعه بالصحة والعافيةل ماؤولياته باليامل ليي يعود ع يه وع ب ىفراد ىسرته وموتحم  
، األخذ    ياذعر بميمذة األمالذة  قذيا عظدما يتاذرب الفذرد ع ذب ماذتوم الاماعذة والماتمذ  :الوطن قيمة -8

ال ذذاين  ، واالجتمذذاعيالثقذذافي  الذذوعي فذذي جميذذ  ى والذذه وىفعالذذه، ممذذا ياع ذذه ع ذذب درجذذة مذذن   الضذذم ر 
ذل  مذا هذي حقو ذهم ومذا هذي ، ويعذرف يقولذه ويفع ذه تاذاه مذا  الماذؤولية يدفعاله إلب اتحااس بميمذة تحم 

إلذذب الاذذعور اذذال  ف رتقذذي  ؛فيحذذافظ ع ذذب الب ىذذة مذذن الت ذذوث ارمذذي القمامذذة فذذي ىما ظاذذا الخاصذذة واجفاتذذهم
وتيذذوا ع  تذذه بالثقافذذة ترجمذذة المعرفذذة إلذذب سذذ وك حضذذاري، ويكتاذذ  ، ويتذذاو  جمالاذذاب هميذذة الطبيعذذة 

يطر  ع ذذب متي ذذرا  الحيذذا ، يذذرتفع بذذالوطن اربذذا  مقذذدس بمذذا ياذذعره القذذدر  ع ذذب االسذذتظتاح والتح  ذذل والاذذ
ليكذذوا فذذي مصذذاف الذذدول المتحضذذر  والمتقدمذذة بحرصذذه  ؛والحفذذاظ ع ذذب لاافتذذه ،بذذالوالء واتخذذ ص لذذه

الامذالي الذاي يعذود ع يذه وع ذب ع ب التمور والتضامن مذ  ىاظذاء وطظذه ع ذب الحفذاظ ع ذب مااذره  ووعيه
 اعاته بالصحة والاعاد  والر ي الاو ي.جمي  ىفراد الماتم  وجم

ذذال فذذي اذذاهر  التاذذار القمامذذةع يذذه فذذ ا المذذيا الاذذاود  لذذدم ىفذذراد الماتمذذ   ذذد يكذذوا لاذذا د        ، ىيضذذًا ور فع 
  و فذة جذاد  مذن   بذل تط   مما ي ،هظاك بالت   د عوامل وىسفاب  د يكوا لاما دورًا فعااًل في تفاي هاه الااهر 

ة الخدمة االجتماعية عامة، ول ممارسة العامذة فذي خدمذة الفذرد بخاصذة ل حذد مذن هذاه الاذاهر  الممارس ن لماظ
، لذذذاا الضذذذرور  الفحثيذذذة تقتضذذذي التظا ذذذر فذذذي علذذذ  ىو التخييذذذ  مظاذذذا ع ذذذب ماذذذتوم الفذذذرد والاماعذذذة والماتمذذذ 

ضذذذاء ه ىذذذة التذذذدري  ل تاذذذظب ل فاحثذذذة إيضذذذاحه لاريذذذًا وإ فاتذذذه ىو لييذذذه عم يذذذًا وفقذذذًا تجابذذذا  المفحذذذو  ن مذذذن ىع
ولمعرفذة علذ  يظفيذي التطذر  ل عوامذل واألسذفاب التذي  ذد ت عذد  هذي األسذاس  افعف مدارس تع يا سو  الامعة.

فذذي مواجاذذة المذذيا الاذذ بية فذذي اذذاهر  التاذذار القمامذذة، ومذذن  ذذا  التطذذر  ل ممارسذذة العامذذة لطريقذذة خدمذذة الفذذرد 
 ار القمامة التي يمكن إاراوها حا  األولوية وفقًا لآلتي:الااود  لدم ىفراد الماتم  وع  تاا بااهر  التا
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أهم العوامل التي ترى الباحثة بأنها قد تكون من مسثببات انتشثار هثاهرة القمامثة والتثي تمكثن تحد ثد -أوالا 
 ها في النقاط اآلتية: 
حيع تاذذذرب الفذذذرد ل مذذذيا الاذذذ بية مذذذن ىسذذذرته ياارهذذذا فذذذي ىفعذذذال سذذذ وكية سذذذ بية تذذذؤدي إلذذذب الضذذذرر بذذذالم -1

 االجتماعي، لعدل ا تراث الفرد لما يحدث حوله من مخاطر وىضرار لاتاة عن ااهر  التاار القمامة.
 اتوف ر ىما ن مخصصة لرمي القمامة بكل مظطقة ىو مح ة. عدل اهتمال الماؤول ن باااو حماية الب ىة -2
ع ذب ماذتوم األسذر  مما يضطر الفذرد من الحي الاكظي عدل توافر ىما ن مخصصة لرمي القمامة  ريفة  -3

والماتم  من رم اا في ىي مكاا دوا إحااس بالماؤولية لمذا سذيحدث مذن ىضذرار اجتماعيذة ىو صذحية 
 ىو لفاية ىو ا تصادية و  رها.

لرمي القمامة باكل داوا مما يضطر الفرد إلب رمي القمامة دوا مفاال  لما يحدث مذن عدل توافر مكفا   -4
 ت وث ا ىي.

سذذواء عذذن  بالمذذدارس، والمكاتذذ  األسذذرية، وبذذالمح  ، وفذذي كذذل مظطقذذة سذذكظية يذذةعذذدل وجذذود اذذرام، توع -5
 ،ىل عذذن طريذذت العمذذل االجتمذذذاعي طريذذت البذذرام، اتعاعيذذة، ىل عذذذن طريذذت وسذذاول التواصذذل االجتمذذذاعي

التذي توضذح مضذار التاذار اذاهر  القمامذة ع ذب الفذرد واألسذر   ب  امة المحاضرا  والظدوا  وورش العمل
 والماتم .

ل تعذذاوا ىصذذحاب المحذذ   التااريذذة اتاميذذ  القمامذذة فذذي مكذذاا خذذاص، ومذذن  ذذا  لق اذذا إلذذب مكفذذا  عذذد -6
 خاصة ولو ادف  مفالغ مالية ماتركة محافاة ع ب الب ىة من الت وث.

ممذذا  ،ب شذذركا  خذذدما  الظاافذذة الخاصذذة مذذن ح ذذث ىسذذعار االشذذتراك لظقذذل القمامذذةعذذدل وجذذود ر ابذذة ع ذذ -7
  ة، ورمي القمامة في ىي  مكاا دوا مفاال .يضطر الماترك إلب ف  الارا

عدل االلت ال اظقل القمامة بخاصة في المظاسفا  الديظية والقومية من   بذل شذركا  خذدما  الظاافذة العامذة  -8
 والخاصة، وتركاا حتب تتعفن وتيوا الماب  الروي  في ت وث الب ىة المحيطة ااا.

عذذذدل اتحاذذذاس بالماذذذؤولية إلذذذب بذذذه يذذذؤدي   وضذذذ  الماذذذؤول   ذذذر المظاسذذذ  فذذذي المكذذذاا   ذذذر المظاسذذذ -9
 االجتماعية والماظية، و  ر مكترث بما يحدث من ت وث ا ىي لات، عن ااهر  التاار القمامة.

أهثم األسثباب التثي تثرى الباحثثة بأنهثا قثثد تكثون لهثا دوراا مباهثراا فثي هثاهرة انتشثار القمامثة، تمكثثن  -ثانيثاا 
 تحد دها في اآلتي:

 ي لدم ىفراد الماتم  وجماعاته.ضعه الوعي االجتماع -1
 ضعه الوعي الثقافي لدم ىفراد الماتم  وجماعاته. -2
ضعه الوعي الديظي يؤدي إلب عدل اهتمال الفرد واألسر  والماتم  بمضار رمي القمامة بالاوارع واألو ة  -3

 والطر ا .
 عدل اتحااس باألمالة تااه الظف  واألسر  والماتم . -4
 لماتم  هي من األسفاب المامة في ااهر  التاار القمامة.ىخ قيا  الفرد واألسر  وا -5
 ضعه إحااس الفرد بالماؤولية االجتماعية تااه ىسرته وماتمعه يدفعه إلب رمي القمامة دوا مفاال . -6
 الفعل الا وكي ل فرد واليرور والتيبر هو المؤدي لااهر  التاار القمامة. -7
 إلب ااهر  التاار القمامة.عدل رضا الفرد واألسر  عن خدما  الماتم  ىدم  -8
ع يه لوحذده ممذا يذؤدي إلذب التاذار القمامذة حاة الفرد ب ا الت وث الب ىي الظات، عن رمي القمامة ال يقه  -9

 باكل كب ر.
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القمامذة دوا  ضعه إحااس الفذرد واألسذر  والماتمذ  بالميمذة الاماليذة الاوقيذة ل ب ىذة يذدفعاا إلذب رمذي   -10
 جتماعي.مفاال  لما يحدث في محيطاا اال

 الت ذوث الظذات،  فة إلب سذ وك حضذاري يقذي الب ىذة مذنعدل  در  الفرد واألسر  والماتم  ع ب ترجمة المعر  -11
 عن ااهر  التاار القمامة.

    التاار القمامة ع ذب  ضعه التع ي  الو اوي من األمرام التي يخ فاا الت وث الب ىي الظات، عن ااهر  -12     
 والماتم . ماتوم الفرد والاماعة

الفذذذذرد  عذذذذدل اهتمذذذذال األخصذذذذاو  ن االجتمذذذذاع  ن بالذذذذدور المظذذذذا  ااذذذذا ع ذذذذب ماذذذذتوم الوحذذذذدا  الصذذذذيرم  -13     
القمامذذذة التاذذذار والاماعذذذة، وماذذذتوم الوحذذذدا  اليبذذذرم الماتمذذذ  فذذذي مواجاذذذة الاذذذواهر الاذذذ بية مذذذن ا ظاذذذا اذذذاهر  

 وا تصارها ع ب الماك   الفايطة.
ه إلذذب اذذجاذذة هذذاه العوامذذل واألسذذفاب تحذذدث اتفع ذذل دور األخصذذاوي االجتمذذاعي وتظب وتذذرم الفاحثذذة بذذ ا موا     

ضرور  موا فة الحدا ة في ماظة الخدمة االجتماعية عامة، وطريقة خدمة الفرد بخاصة باستخدال الممارسة العامة 
 تي:وماتوم الوحدا  اليبرم  الماتم   وفقًا لآل ،ع ب ماتوم الوحدا  الصيرم  الفرد واألسر  

 على مستوى الوحدات الصغرى: -أوالا 
 :على مستوى الفرد -1

الميذذذذذذال ابذذذذذذرام، توعيذذذذذذة ل فذذذذذذرد يكذذذذذذوا محورهذذذذذذا األساسذذذذذذي مضذذذذذذار ومخذذذذذذاطر رمذذذذذذي القمامذذذذذذة ع ذذذذذذب الفذذذذذذرد  -
 والاماعة والماتم .

إ امذذذذة ورش عمذذذذل باالسذذذذتعالة بذذذذالخبراء فذذذذي ماذذذذال تخصذذذذع الخدمذذذذة االجتماعيذذذذة تخذذذذدل الفذذذذرد وتثقفذذذذه  -
 ع ب صحة الفرد واألسر  والماتم .رمي القمامة  ربمخاط

عذذذذذرم ىفذذذذذ ل و اوميذذذذذة توضذذذذذح مذذذذذا تخ فذذذذذه القمامذذذذذة مذذذذذن تعفذذذذذن يرجذذذذذ  بالضذذذذذرر ع ذذذذذب  صذذذذذحة الفذذذذذرد،   -
 وماتمعه المعاش. وصحة ىسرته

االسذذذذذذذذذذذذتعالة بذذذذذذذذذذذذذالخبراء فذذذذذذذذذذذذذي الماذذذذذذذذذذذذاال  المتظوعذذذذذذذذذذذذذة الديظيذذذذذذذذذذذذذة واالجتماعيذذذذذذذذذذذذة والظفاذذذذذذذذذذذذذية والصذذذذذذذذذذذذذحية  -
 في ماال تخصصه. كل   مخاطر ومضار رمي القمامة واتلاالية...تيضا 

عذذذذذذذرم الم صذذذذذذذقا  والصذذذذذذذور التذذذذذذذي توضذذذذذذذح مضذذذذذذذار رمذذذذذذذي القمامذذذذذذذة مذذذذذذذن لوافذذذذذذذا الاذذذذذذذيارا  والمظذذذذذذذاول  -
 والطر ا . بالاوارع واألو ة

 :على مستوى األسرة -2
دعذذذذذا البذذذذذرام، والماذذذذذروعا  التذذذذذي تاذذذذذتادف توعيذذذذذة األسذذذذذر لرعايذذذذذة ىاظذذذذذاواا ب سذذذذذال   تربويذذذذذة صذذذذذحيحة  -

 بالت وث الب ىي داخ يًا وخارجيًا. وعدل االهتمال ،بع د  عن ال مفاال 
العمذذذذل ع ذذذذب تثميذذذذ  وتوعيذذذذة األسذذذذر ب هميذذذذة مرح ذذذذة الطفولذذذذة فذذذذي تربيذذذذة األاظذذذذاء ع ذذذذب الاذذذذ وك القذذذذويا  -

 بما ياع اا حريص ن ع ب حماية الب ىة من الت وث ع ب ماتوم األسر  والمحيع االجتماعي.
ر رمذذذذذذي القمامذذذذذة ع ذذذذذذب صذذذذذذحة إ امذذذذذة المحاضذذذذذذرا  والظذذذذذدوا  وتوويذذذذذذ  الم صذذذذذقا  الدالذذذذذذة ع ذذذذذذب مخذذذذذاط -

 الفرد واألسر  والماتم .
وضذذذذذذ  البذذذذذذرام، التذذذذذذذي تاذذذذذذتادف تعذذذذذذديل بعذذذذذذذف الاذذذذذذ وكيا  الخاطىذذذذذذة لذذذذذذذدم األسذذذذذذر ارمذذذذذذي فضذذذذذذذ    -

الاذذذذذذذااور والمظاديذذذذذذذل الورقيذذذذذذذة والع ذذذذذذذ  الفار ذذذذذذذة...ىمال األاظذذذذذذذاء دوا اهتمذذذذذذذال ومذذذذذذذا يترتذذذذذذذ  ع  اذذذذذذذا مذذذذذذذن 
 س وكيا    ر سوية يتاربولاا.
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 (:المجتمعات الكبرى)على مستوى الوحد -ثانياا 
العمذذذذذذذل ع ذذذذذذذب تفع ذذذذذذذل دور األخصذذذذذذذاوي االجتمذذذذذذذاعي بااذذذذذذذذاو حمايذذذذذذذة الب ىذذذذذذذة ل ميذذذذذذذال ابذذذذذذذرام، التوعيذذذذذذذذة  -

 بمضار رمي القمامة في ىي مكاا دوا مفاال  ع ب ماتوم المؤساا  الماتميية.
 في حماية الب ىة من الت وث. ًا فاع ً المااركة في تطوير جااو حماية الب ىة ليكوا له دور  -
لميذذذذذال بالتوجيذذذذذه واترشذذذذذاد ل ماذذذذذؤول ن والعذذذذذام  ن بااذذذذذاو حمايذذذذذة الب ىذذذذذة بضذذذذذرور  تذذذذذوف ر مكفذذذذذا  حديثذذذذذة ا -

 بالقرب من األحياء الاكظية، م  توعية الاكاا ب همية االلت ال ارمي القمامة ف اا.
تظبيذذذذذه الماذذذذذؤول ن بااذذذذذاو حمايذذذذذة الب ىذذذذذة ع ذذذذذب ضذذذذذرور  لقذذذذذل القمامذذذذذة مذذذذذن المكفذذذذذا  ىول بذذذذذ ول ليذذذذذي ال  -

 يعود بالضرر ع ب صحة الماتم  بكام ه.، وتاب  في الت وث الب ىي بما وتتعفن تترا ا
الت   ذذذذذذد ع ذذذذذذب تفع ذذذذذذل دور القذذذذذذالوا، وضذذذذذذرور  اتف ذذذذذذاع اتجذذذذذذراءا  العقاايذذذذذذة لمذذذذذذن يرمذذذذذذي القمامذذذذذذة دوا  -

 اهتمال، ويتاب  في الت وث الب ىي.
 :اإلجراءات المنهجية

ي علذذذذ  األهذذذداف، والفرضذذذذيا  الفحثيذذذذة يصذذذه ماذذذذك ة الفحذذذذث، وكذذذل متي راتذذذذه بمذذذا فذذذذنثثثثوب البحثثثثث:  -1
عا  الع  ذذذذذذذة بموضذذذذذذذوع الفحذذذذذذذث  المذذذذذذذيا الاذذذذذذذاود  لذذذذذذذدم ىفذذذذذذذراد الماتمذذذذذذذ  وع  تاذذذذذذذا باذذذذذذذاهر  التاذذذذذذذار 
القمامذذذذة  مذذذذن مظاذذذذور الممارسذذذذة العامذذذذة لطريقذذذذة خدمذذذذذة الفذذذذرد، كمذذذذا يصذذذذه ىيذذذذة متي ذذذذرا  ىخذذذذرم  ذذذذذد 

 ويكوا لاا ارتفا  بالااهر    د الفحث. ،اارت
  االستبياا التي ىعدتاا الفاحثة وفقًا لمتي را  الفحث وىهدافذه وفرضذياته، والتذي حكمتاذا استمار  أداة البحث:

بذذالرجوع إلذذب األسذذاتا  الخبذذراء فذذي ماذذال تخصذذع الخدمذذة االجتماعيذذة، وبعذذف التخصصذذا  األخذذرم بمذذا 
 يااذذر االسذذتمار  فذذي الماذذتوم المط ذذوب تجذذراء هذذاا الفحذذث، وتحق ذذت مذذا هذذو مط ذذوب مظذذه حاذذ  متط فذذا 

 ح ث تضمظد األسى ة اآلتية: الفحث الحالي، وما تتط فه الفحوث الع مية.
 البيالا  األولية  العمر، الماتوم التع يمي، التخصع الع مي، الحالة االجتماعية  -
   فقذذذذر  عذذذذن المذذذذيا الاذذذذاود  لذذذذدم ىفذذذذراد الماتمذذذذ  وع  تاذذذذا باذذذذاهر  التاذذذذار القمامذذذذة15سذذذذؤال يتضذذذذمن   -

 ىوافذذذت باذذذد ، ىوافذذذذت إلذذذب حذذذد مذذذا، ال ىوافذذذت  ع ذذذب ىا يختذذذار المفحذذذذوث   الذذذد ليذذذل فقذذذر   ذذذ ث اذذذداول
 اديل واحد فقع يكاه عن رىيه في كل فقر  ع ب حد .

  فقذذذذر  عذذذذن العوامذذذذل المؤديذذذذة اللتاذذذذار القمامذذذذة يختذذذذار المفحذذذذوث اذذذذديل واحذذذذد مذذذذن 12سذذذذؤال يتضذذذذمن   -
 وافقة ىو بالرفف.تعبر عن رىيه بالم البداول ىوافت باد ، ىوافت إلب حد ما، ال ىوافت 

  فقذذر  عذذن األسذذفاب المؤديذذة اللتاذذار اذذاهر  القمامذذة يختذذار المفحذذوث اذذديل واحذذد مذذن 13سذذؤال يتضذذمن   -
 تعبر عن رىيه بالموافقة ىو بالرفف. البداول ىوافت باد ، ىوافت إلب حد ما، ال ىوافت 

اذذاهر  القمامذذة ع ذذب عذذن رىي المفحذذو  ن فيمذذا ياذذ  ىا يقذذول بذذه األخصذذاوي االجتمذذاعي لمواجاذذة سذذؤال  -
  فقذذرا ، وع ذذب ماذذتوم 4  فقذذرا ، وع ذذب ماذذتوم األسذذر  عذذدد  5ماذذتوم الوحذذدا  الصذذيرم الفذذرد عذذدد  

  فقذرا ، وليذل فقذر   ذ ث اذداول يختذار مظاذا المفحذوث اذديل واحذد فقذع 5الوحدا  اليبرم الماتم  عدد  
  ىوافت باد ، ىوافت إلب حد ما، ال ىوافت .
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 مدرس من مدارس تع يا سو  الامعة طراا   ل بيا. 54 :مجتمع البحث -
 مدارس بمح ة عراد  التابعة لتع يا سو  الامعة تا اختيارها اتوجيه من ووار  التع يا 10: عينة البحث -

 .ارسالة رسمية
 :مجاالت البحث -2

تذذا تحديذذدها عمذذدًا  مذذن التع ذذيا األساسذذي   مذذدارس10طبذذت الفحذذث ع ذذب عذذدد  : المجثثاا المكثثاني - ى
 :رسمية ااا عدد المدارس باالسا وهيووار  التع يا باو  الامعة ارسالة  من   بل

 مدرسة ح يمة الاعدية.  -  مدرسة األلصار.            -        
 مدرسة شرفة الم حة. –   مدرسة حط ن.              -       
 مدرسة ط و  الفتح. –     مدرسة  ور  الحت.         -       

 مدرسة محمد الب و . –   .          درسة االلط  م -       
 هللا ان ماعود. مدرسة عبد –     .      مدرسة ل بيا الاديد  -       

تذا مفذرد    1000 اا العدد الي ي ألعضاء تي   التدري  اااه المذدارس تقريفذًا  : المجاا البشري  -ب
 رسة.مفرد  من كل مد 15مفرد  عمدًا ىي   150اختيار مظاا  

ل 2021/ 6/ 9: فتر  تووي  االستمارا  ع ذذذب ع ظذذذذة البذذذحث، وتاميعاذذذذا، وهذذذذي مذذذذن المجاا الزمني-ح
 .ل2021/ 7/  11إلب 

 :عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها -3
 البيانات األولية:-

 (1جدوا )
 الفئة العمرية للمبحوثين

 % التكرار الفئة العمرية
 0.67 1 سنة 25إلى أقل من  20من 
 12.66 19 سنة 30إلى أقل من  25من 

 86.67 130 سنة فما فوق  30من 
 100 150 المجموب

ع ظذة مذن مذدارس سذو  الاين هذا    يوضح الفىة العمرية ل مفحو  ن من ىعضاء تي   التدري 1الادول ر ا       
/  25 ، وت  اذا الفىذة العمريذة مذن سذظة فمذا فذو  30% متمرك   فذي الفىذة العمريذة مذن 86.67الامعة كالد اظافة 

. ممذا يذدل ع ذب سذظة 25إلذب ى ذل مذن  20%، وى  اذا لاذفة الفىذة العمريذة مذن 12.66سظة اظاذفة 30إلب ى ل من 
ىا ى    ىعضاء تي   التدري  لدياا خبر  ماظيذة فذي ماذال التع ذيا؛ فاذاا ياذ ر إلذب  ذدرتاا ع ذب توجيذه الت م ذا، 

وب مكالاا تع يماا الابل الصحيحة لرم اا  ،ااافة وعدل رمي القمامة في ىي مكالظوالط ب بمدارساا ل هتمال با
 بح ث تصفح س وك داوا في ىفعالاا سواء ع ب ماتوم المدرسة  ىل األسر  ىل في الاارع.
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 (2جدوا )
 المستوى التعليمي لمفردات عينة البحث

 
 
 
 
 
 
 

%، ي  اا 42حاص  ن ع ب الاااد  الااميية اظافة ىا ى    مفردا  ع ظة الفحث    يب   ن2الادول ر ا       
%، وى  اا مفرد  19.33%، ا ظما الحاص  ن ع ب دا ول عال  اظافة 38الحاص  ن ع ب دا ول متوسع اظافة 
%. هاا يدل ع ب ىا ى    مفردا  ع ظة الفحث ماتوياتاا الع مية 0.67واحد  حاص ة ع ب شااد  ع يا اظافة 

ب همية والماتم  المدرسي، وكال  األسر   ،كب رًا في توعية الت م ا، والط ب تؤه اا ألا يكوا لاا دوراً 
 المحافاة ع ب الب ىة من الت وث.

 
  3جدول ر ا  

 تخصع مفردا  الفحث
 % التكرار التخصص
 10.66 16 رياضيات
 10 15 لغة عربية
 1.33 2 فنون مرئية
 5.33 8 علم النفس
 2 3 علم أمراض
 2.66 4 تقنية طبية
 13.33 20 علوم
 2 3 محاسبة
 3.33 5 إدارة

 5.33 8 خدمة اجتماعية
 4.66 7 لغات
 0.66 1 زراعة

 1.33 2 تربية بدنية
 4 6 م اجتمابعل

 3.33 5 حاسوب
 1.33 2 إجازة تدريس خاصة
 28.67 43 لم  ذكر التخصص

 100 150 المجموب
 

 % التكرار المستوى التعليمي
 38 57 دبلوم متوسط.

 19.33 29 م عاِا.دبلو 
 42 63 ههادة جامعية.
 0.67 1 ههادة عليا.
 100 150 المجموب
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وي  اا  %،13.33يوضح ب ا مفردا  ع ظة الفحث يي   ع  اا تخصع الع ول اظافة  3الادول ر ا       
خدمة ال %، ي  اا تخصع10%، ومن  ا تخصع لية عربية اظافة 10.66تخصع رياضيا  اظافة 

اظافة  %، وتخصع ع ا االجتماع4.66اظافة %؛ فتخصع ال يا  5.33جتماعية وع ا الظف  اظافةالا
%، 2.66، فالتقظية الطبية كالد لابتاا %3.33%، في ح ن تخصع الحاسوب، واتدار  اظافة متااوية 4

ا مروية، وتربية %، ا ظما تخصع فظو 2 ما ىا تخصع ع ا األمرام، والمحاسفة كالد الظافة متااوية 
ح ث كالد الظافة تخصع ال راعة  ، وى  اا%1.33ادلية، وإجاو  التدري  الخاصة كالد لاباا متااوية 

% من مفردا  ع ظة الفحث لا ياكروا تخصصاتاا  د يكوا الاب  الخال ىو 28.67لافة  %، في ح ن0.66
التظوع في هاا مما يدل ع ب ىا  ،ف ا الظافة األ بر عكروا تخصصاتاا وكالد متظوعة الخوف، وم  عل 

ل ط ب من مخاطر الت وث و  ل ت م ا، دورًا كب رًا في ارام، التوعية يظفيي ىا يكوا لهالتخصصا  بالت   د 
الب ىي التي  د تظت، عن ااهر  التاار القمامة، بخاصة تخصع الخدمة االجتماعية، وع ا االجتماع، وع ا 

 التعاوا ا ظاا يحدث المط وب.بتظي ىي ع ا من الع ول األخرم ال وال لاالظف ، وع ا األمرام، وال راعة، 
 

  4جدول  
 الحالة االجتماعية لع ظة مفردا  الفحث

 % التكرار الحالة االجتماعية
 0.67 1 أعزب
 8 12 عزباء
 8 12 متزوج
 73.33 110 متزوجة
 0 0 مطلق
 6 9 مطلقة
 0 0 أرمل
 4 6 أرملة
 100 150 المجموب

 
% 8% مت وجا ، وي  اا وبظافة متااوية 73.33ع ظة الفحث اظافة   ياار ب ا مفردا  4الادول ر ا       

%. هاا يدل ع ب ىا 0.67%، وى  اا ىع ب اظافة 4%، وىرم ة اظافة 6ع باء، ومت وح، ي  اا مط قة اظافة 
في المدرسة مما  د يااا في التق  ل من في الب د و  :التوعية ضد التاار ااهر  القمامة يكوا له جالب نت   رها ب

 هاه الااهر  تدريايًا.
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 تحليل وتفسير متغيرات البحث: -
 رأي مفردات عينة البحث  (5جدوا )

 في االعتقاد بأن القيم السائدة لدى أفراد المجتمع لها عالقة بظاهرة انتشار القمامة أو ال
ر.
 م

أوافق إلى  أوافق بشدة الفقرات
 حد ما

ال 
 افقأو 

مجموب 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

 1 2.91 436 2 10 138 تعتقد ىا األفيار الا بية التي تيرساا األسر  في ىاظاواا هي الماؤولة عن ااهر  التاار القمامة. 1
 10 2.59 389 14 33 103 ترم ىا الفرد واألسر  طرف ن ىساس  ن في ااهر  التاار القمامة. 2
 8 2.69 403 8 31 111 م  بكوله الماؤول عن الفرد واألسر  هو الطرف األساسي في ااهر  التاار القمامة.توافت ىا المات 3
 3 2.88 432 7 14 129 ترم ب ا غياب الوعي الثقافي يؤدي إلب ااهر  التاار القمامة. 4
 7 2.76 414 6 24 120 تعتقد ىا غياب الوعي االجتماعي يؤدي إلب ااهر  التاار القمامة. 5
 مكرر 7 2.76 414 6 24 120 ترم ىا ىسال   التربية األسرية لاا دور في التخيي  من ااهر  التاار القمامة. 6
  6 2.81 421 2 25 123 ترم ب ا عدل اهتمال الفرد واألسر  بالمحافاة ع ب الب ىة، وصحة الماتم  هو المؤدي اللتاار القمامة. 7
 12 1.32 198 115 22 13 مل ولاا من حقه رمي القمامة في ىي مكاا دوا مفاال .توافت  ول الفرد ب ا اليل ما 8
 2 2.89 433 4 9 137 تعتقد ىا المحافاة ع ب الب ىة من الت وث ىمالة يظفيي االلت ال ااا ع ب ماتوم الفرد واألسر  والماتم . 9
 9 2.62 393 13 31 106 اهر  متفاية بالماتم .ترم  ب ا رمي الفض   من لوافا الايارا ، وىمال ا و  الا راا ا 10
 مكرر 6 2.81 421 5 19 126 تعتقد ب ا غياب الضم ر لدم الفرد واألسر  والماتم  يؤدي إلب عدل الحرص ع ب لاافة الب ىة من الت وث. 11
 13 1.24 186 127 10 13 ل األسفاب.تعتقد ب له من حت ىفراد الماتم  وجماعاته ترك الفض   في ىما ن التظ ه ماما كالد العوام 12
 11 1.35 202 116 16 18 توافت ب له من حت الفرد رمي القمامة بالاوارع والطر ا  واألو ة بحاة عدل توافر مكفا   ريفة خاصة ااا. 13
 4 2.87 430 6 8 136 ال.ترم ب ا عدل  رمي القمامة في ىي مكاا ماما كالد العوامل واألسفاب ااهر  حضارية تحافظ ع ب الاو  الع 14
ترم ب ا التما  بميمة الوطن تاعل الفرد واألسر  والماتم  حريص ن ع ب المحافاة ع يه من الت وث ماما كالد  15

 العوامل واألسفاب.
135 9 6 429 2.86 5 

 
ة يعتقذدوا بذ ا األفيذار الاذ بي   حا  إجابا  المفحو  ن مذن ىعضذاء تيذ   التذدري 5الادول ر ا        

  وتذ تي فذي 2.91التي تيرساا األسر  في ىاظاواا هي الماؤولة عن ااهر  التاار القمامة اووا مذرجح  
ىا المحافاذة ع ذب الب ىذة مذن الت ذوث ىمالذة يظفيذي االلتذ ال ااذا  في الترت   الثالي: الترت   األول، وي  اا

غيذاب الذوعي الثقذافي  :الثالذث ، وفذي الترت ذ  2.89ع ب ماتوم الفذرد واألسذر  والماتمذ  اذووا مذرجح  
يذروا بذ ا عذدل  رمذي القمامذة فذي  ، الترت   الراب : 2.88ووا مرجح  يؤدي إلب ااهر  التاار القمامة ا

،  2.87اذووا مذرجح   ىي مكاا ماما كالد العوامل واألسفاب ااهر  حضارية تحافظ ع ب الاو  العال
ل الفذذذذرد واألسذذذذر  والماتمذذذذ  حريصذذذذ ن ع ذذذذب يذذذذروا بذذذذ ا التماذذذذ  بميمذذذذة الذذذذوطن تاعذذذذ :والترت ذذذذ  الخذذذذام 

  ، ىمذا الترت ذ  الاذادس2.86ت ذوث مامذا كالذد العوامذل واألسذفاب، اذووا مذرجح  المحافاة ع يه مذن ال
ف روا ب ا عدل اهتمال الفرد واألسر  بالمحافاة ع ب الب ىة، وصحة الماتم  هذو المذؤدي اللتاذار  :مكرر

ألسر  والماتم  يؤدي إلب عدل الحرص ع ذب لاافذة الب ىذة مذن القمامة، وىا غياب الضم ر لدم الفرد وا
 ، وبالترت ذ  الاذذاب : يذذروا ىا غيذذاب الذوعي االجتمذذاعي يذذؤدي إلذذب 2.81اذذووا مذذرجح متاذذاوي   الت ذوث

 اذذاهر  التاذذار القمامذذة، وىا ىسذذال   التربيذذة األسذذرية لاذذا دور فذذي التخييذذ  مذذن اذذاهر  التاذذار القمامذذة
، وبالترت   الثامن: يروا ىا الماتم  بكوله الماؤول عن الفرد واألسر  هو  2.76اووا مرجح متااوي  

يذذروا بذذ ا رمذذي ، وبالترت ذذ  التاسذذ :  2.69اذذووا مذذرجح   الطذذرف األساسذذي فذذي اذذاهر  التاذذار القمامذذة
  ،2.62الفضذذذ   مذذذن لوافذذذا الاذذذيارا ، وىمذذذال ا ذذذو  الا ذذذراا اذذذاهر  متفاذذذية بذذذالماتم  اذذذووا مذذذرجح  

اذذذووا مذذذرجح  ىساسذذذ  ن فذذذي اذذذاهر  التاذذذار القمامذذذةىا الفذذذرد واألسذذذر  طذذذرف ن عاشذذذر: يذذذروا وبالترت ذذذ  ال
، والترت ذذ  الحذذادي عاذذر: يوافقذذوا ب لذذه مذذن حذذت الفذذرد رمذذي القمامذذة بالاذذوارع والطر ذذا  واألو ذذة  2.59 

فرد  ، والترت   الثالي عار: يوفقوا  ول ال1.35اووا مرجح   بحاة عدل توافر مكفا   ريفة خاصة ااا
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 ، وبالترت ذ  1.32ب ا اليذل مامذل ولذاا مذن حقذه رمذي القمامذة فذي ىي مكذاا دوا مفذاال  اذووا مذرجح  
األخ ذذر: يعتقذذدوا ب لذذذه مذذن حذذذت ىفذذراد الماتمذذذ  وجماعاتذذه تذذذرك الفضذذ   فذذذي ىمذذا ن التظذذذ ه مامذذا كالذذذد 

مذذن ىعضذذاء هذذاا الترت ذذ  يذذدل ع ذذب ىا مفذذردا  ع ظذذة الفحذذث   .1.24األسذذفاب اذذووا مذذرجح  و العوامذذل 
ويؤكدوا ع ب ىهمية دور  ،تي   التدري  ع ب درجة كب ر  من الوعي بضرور  إلااء ااهر  التاار القمامة

األسذذذر  فذذذي  ذذذرس المذذذيا اتيااايذذذة لذذذدم ىاظاواذذذا، وكذذذال  الماتمذذذ ؛ ألا اتيذذذا ه الااذذذود مذذذا اذذذ ن الفذذذرد، 
 واألسر ، والماتم  يحدث المط وب.

 في العوامل المةدتة النتشار هاهرة القمامة رأي مفردات عينة البحث (6جدوا )
أوافق  الفقرات ر.م

 باد 
أوافق إلى حد 

 ما
ال 
 أوافق

مجموب 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

الميا التي تاادها األسر  في ىفعال س وكية س بية تاعل ىاظاواا   ر مكتر  ن بما يحدث في محيطاا  1
 االجتماعي من وراء رمي القمامة.

96 44 10 386 2.27 10 

عدل وجود ارام، توعية بالمدارس، والمكات  األسرية، والمظاطت الاكظية بمضار ومخاطر رمي القمامة  2
 ع ب الصحة العامة.

102 34 14 388 2.59 6 

 1 2.79 418 7 18 125 عدل اهتمال الماؤول ن باااو حماية الب ىة اتوف ر ىما ن مخصصة لرمي القمامة بكل مظطقة ىو مح ة. 3
عدل توافر مكفا  لرمي القمامة باكل داوا مما يحتا ع ب الفرد رم اا في ىما ن عدل تواجدها دولما مفاال   4

 لما يحدث من ت وث ا ىي.
99 37 14 385 2.57 7 

عدل توافر ىما ن مخصصة لرمي القمامة  ريفة من المظاول مما يدف  الفرد ع ب ماتوم األسر  والماتم   5
 ىي مكاا دوا ا تراث ىو مفاال  . من وضعاا في

83 46 21 362 2.41  9 

عدل تعاوا ىصحاب المح   التاارية اتامي  القمامة في مكاا خاص ااا، ومن  ا  العمل ع ب لق اا إلب  6
 مكفا  خاصة ل تخ ع من آفاتاا ع ب صحة الب ىة االجتماعية.

105 40 5 400 2.67 3 

إمكاليا  الفرد واألسر  من   بل شركا  الظاافة الخاصة، مما يضطر تخصيع مفالغ طاو ة شارية تفو   7
 الماترك إلب ف  الارا ة، ورمي القمامة في ىي  مكاا دوا مفاال .

54 63 33 321 2.14 11 

عدل الت ال شركا  الظاافة بالحضور في مواع دها بخاصة في المظاسفا  الديظية والقومية لظقل القمامة مما  8
 وتابباا في ت وث الب ىة المحيطة. يؤدي تعفظاا

107 29 14 393 2.62 5 

 مكرر 3 2.67 401 7 35 108 عدل الت ال الماؤول ن ب داء واجباا المظا  ااا عامل ىساسي في التاار ااهر  القمامة. 9
 4 2.65 398 9 34 107 وض  اتلااا   ر المظاس  في المكاا   ر المظاس  له دورًا كب رًا في التاار ااهر  القمامة. 10
غياب الدور الاي يا  ىا ي يفه األخصاوي االجتماعي في توعية األفراد والاماعا  والماتمعذا  بمضذار  11

رمي القمامة وما تخ فه من ت وث ا ىي كً  وفت المؤساة التي يعمل ااا له دور في عدل التخييذ  ىو الحذد 
 من التاار القمامة.

78 60 12 366 2.44 8 

ب الرادع القالولي، واألسال   العقااية ع ب ماتوم الفرد والاماعة والماتم  يؤدي ااا إلب ااهر  غيا 12
 التاار القمامة دوا مفاال .

121 24 5 416 2.77 2 

 

  وفقًا تجابا  المفحو  ن من ىعضاء تي   التدري  ىعطب ل عوامل المؤدية 6الادول ر ا        
عدل اهتمال الماؤول ن باااو حماية ح ث كاا في الترت   األول:  مظطقيلااهر  التاار القمامة ترت   

 ، وفي الترت   2.79اووا مرجح   الب ىة اتوف ر ىما ن مخصصة لرمي القمامة بكل مظطقة ىو مح ة
غياب الرادع القالولي، واألسال   العقااية ع ب ماتوم الفرد والاماعة والماتم  يؤدي ااا إلب الثالي: 
وبالترت   الثالث مكرر: عدل تعاوا ىصحاب  . 2.77تاار القمامة دوا مفاال  اووا مرجح  ااهر  ال

المح   التاارية اتامي  القمامة في مكاا خاص ااا، ومن  ا  العمل ع ب لق اا إلب مكفا  خاصة 
ااا  ل تخ ع من آفاتاا ع ب صحة الب ىة االجتماعية، م  عدل الت ال الماؤول ن ب داء واجباا المظا 

 ، وفي الترت   الراب : وض  2.67اووا مرجح متااوي   ل ىساسي في التاار ااهر  القمامةعام
اتلااا   ر المظاس  في المكاا   ر المظاس  له دورًا كب رًا في التاار ااهر  القمامة اووا مرجح 

اصة في  ، وفي الترت   الخام : عدل الت ال شركا  الظاافة بالحضور في مواع دها بخ2.65 
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تعفظاا وتابباا في ت وث الب ىة المحيطة اووا إلب المظاسفا  الديظية والقومية لظقل القمامة مما يؤدي 
عدل وجود ارام، توعية بالمدارس، والمكات  األسرية، والمظاطت   ، وفي الترت   الاادس:2.62مرجح  

 ، وفي الترت   2.59الاكظية بمضار ومخاطر رمي القمامة ع ب الصحة العامة، اووا مرجح  
الااب : عدل توافر مكفا  لرمي القمامة باكل داوا مما يحتا ع ب الفرد رم اا في ىما ن عدل تواجدها 

 ، وبالترت   الثامن: غياب الدور الاي 2.57دولما مفاال  لما يحدث من ت وث ا ىي اووا مرجح  
مامة   والماتمعا  بمضار رمي القيا  ىا ي يفه األخصاوي االجتماعي في توعية األفراد والاماعا

وفت المؤساة التي يعمل ااا له دور في عدل التخيي  ىو الحد من  وما تخ فه من ت وث ا ىي كل  
عدل توافر ىما ن مخصصة لرمي القمامة  ، وبالترت   التاس : 2.44التاار القمامة اووا مرجح  

اتم  من وضعاا في ىي مكاا دوا ا تراث  ريفة من المظاول مما يدف  الفرد ع ب ماتوم األسر  والم
 . وبالترت   العاشر: الميا التي تاادها األسر  في ىفعال س وكية س بية 2.41ىو مفاال  اووا مرجح  

تاعل ىاظاواا   ر مكتر  ن بما يحدث في محيطاا االجتماعي من وراء رمي القمامة اووا مرجح 
 ة شارية تفو  إمكاليا  الفرد واألسر  من   بل تخصيع مفالغ طاو . الترت   الحادي عار: 2.27 

شركا  الظاافة الخاصة، مما يضطر الماترك إلب ف  الارا ة، ورمي القمامة في ىي  مكاا دوا 
هاا يدل ع ب ىا مفردا  ع ظة الفحث ع ب درجة عالية من الوعي   .2.14 مفاال  اووا مرجح 

ترت باا حا  األولوية، ع ب الر ا من ىا هظاك تفاو  بالعوامل المؤدية لااهر  التاار القمامة ادل ل 
اعتقادها في الادول ر ا  كاا في ت   ر الميا األسرية ع ب ااهر  التاار القمامة لدم األاظاء، ح ث

في ااهر  التاار القمامة ىخا   اً لاا دور  ب ا األفيار األسرية الا بية التي تيرساا في ىاظاواا  5 
بكولاا عامل من العوامل المؤدية اللتاار القمامة ىخا  الترت   العاشر هاا  الترت   األول، في ح ن

يا  والتي  ،ىو   الفاحثة في ح ر   د تيوا هاه الظتياة تؤكد ع ب ىهمية الميا المتااد  لدم األسر 
والعمل ع  اا لتعديل س وكيا  األاظاء، لين ال يعتبرولاا هي العامل  ،الترك   ع  اا في كل ح ن

 .ثر ت   ر حا  وجاة لار المفحو  نساسي في ااهر  التاار القمامة ال هظاك عوامل ىخرم ى األ
 في األسباب المةدتة النتشار هاهرة القمامة رأي مفردات عينة البحث(  7جدوا )

أوافق  الفقرات ر.م
 بشدة

أوافق إلى حد 
 ما

ال 
 أوافق

مجموب 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

 3 2.68 402 5 38 107 جتماعي لدم ىفراد الماتم  وجماعاته.ضعه الوعي اال 1
 4 2.64 396 5 39 106 ضعه الوعي الثقافي لدم ىفراد الماتم  وجماعاته. 2
ضعه الوعي الديظي يؤدي إلب عدل اهتمال الفرد واألسر  والماتم  بمضار رمي القمامة بالاوارع واألو ة  3

 والطر ا .
106 38 6 395 2.63 5 

 1 2.78 417 6 21 123 دل اتحااس باألمالة تااه الظف  واألسر  والماتم .ع 4
 2 2.74 411 3 33 114 ىخ قيا  الفرد واألسر  والماتم  هي من األسفاب المامة في ااهر  التاار القمامة. 5
 7 2.61 392 9 31 110 إحااس الفرد بالماؤولية تااه ىسرته وماتمعه يدفعه إلب رمي القمامة دوا مفاال .ضعه  6
 10 2.44 366 10 64 76 الفعل الا وكي الا بي ل فرد، واليرور والتيبر ها من ضمن ىسفاب التاار ااهر  القمامة. 7
 13 2.27 340 31 48 71 عدل رضا الفرد واألسر  عن خدما  الماتم   ىدم إلب ااهر  التاار القمامة. 8
ن رمي القمامة ال يقه ع يه لوحده يؤدي إلب ااهر  التاار القمامة حاة الفرد ب ا الت وث الب ىي الظات، ع 9

 باكل كب ر.
82 39 29 353 2.35 12 

ضعه إحااس الفرد واألسر  والماتم  بالميمة الامالية الاوقية ل ب ىة يدفعاا إلب رمي القمامة دوا مفاال   10
 لما يحدث في محيطاا االجتماعي.

88 53 9 379 2.53 8 

ر  الفرد واألسر  والماتم  ع ب ترجمة المعرفة إلب س وك حضاري يقي الب ىة من الت وث الظات، عن عدل  د 11
 ااهر  التاار القمامة.

86 54 10 376 2.51 9 

ضعه التع ي  الو اوي من األمرام التي يخ فاا الت وث الب ىي الظات، عن ااهر  التاار القمامة ع ب  12
  .ماتوم الفرد والاماعة والماتم

99 45 6 393 2.62 6 
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عدل اهتمال األخصاو  ن االجتماع  ن بالدور المظا  ااا ع ب ماتوم الوحدا  الصيرم الفرد والاماعة،  13
وماتوم الوحدا  اليبرم الماتم  في مواجاة الاواهر الا بية من ا ظاا ااهر  القمامة وا تصارها ع ب 

 الماك   الفايطة.

74 58 18 356 2.37 11 

  ىعطب ترت   وفت األولوية ألسفاب التاار ااهر  القمامة وفقًا تجابا  7الادول ر ا       
اووا  عدل اتحااس باألمالة تااه الظف  واألسر  والماتم  المفحو  ن، ح ث كاا بالترت   األول:

في  ىخ قيا  الفرد واألسر  والماتم  هي من األسفاب المامة ، وفي الترت   الثالي: 2.78مرجح  
ضعه الوعي االجتماعي لدم ىفراد   ، وفي الترت   الثالث:2.74اووا مرجح   ااهر  التاار القمامة

ضعه الوعي الثقافي لدم ىفراد الماتم   ، وبالترت   الراب : 2.68اووا مرجح    الماتم  وجماعاته
ل اهتمال الفرد ضعه الوعي الديظي يؤدي إلب عد  ، وبالترت   الخام :2.64اووا مرجح   وجماعاته

 ، وبالترت   2.63اووا مرجح   واألسر  والماتم  بمضار رمي القمامة بالاوارع واألو ة والطر ا 
ضعه التع ي  الو اوي من األمرام التي يخ فاا الت وث الب ىي الظات، عن ااهر  التاار الاادس: 

إحااس ضعه  ترت   الااب : . وبال2.62اووا مرجح   القمامة ع ب ماتوم الفرد والاماعة والماتم 
.  2.61  ه يدفعه إلب رمي القمامة دوا مفاال  اووا مرجحالفرد بالماؤولية تااه ىسرته وماتمع

ضعه إحااس الفرد واألسر  والماتم  بالميمة الامالية الاوقية ل ب ىة يدفعاا إلب وبالترت   الثامن: 
 . والترت   التاس : 2.53اووا مرجح   رمي القمامة دوا مفاال  لما يحدث في محيطاا االجتماعي

عدل  در  الفرد واألسر  والماتم  ع ب ترجمة المعرفة إلب س وك حضاري يقي الب ىة من الت وث الظات، 
الفعل الا وكي الا بي ل فرد،  . وبالترت   العاشر: 2.51اووا مرجح   عن ااهر  التاار القمامة

 . وبالترت   الحادي 2.44اووا مرجح   ااهر  القمامةواليرور والتيبر ها من ضمن ىسفاب التاار 
عدل اهتمال األخصاو  ن االجتماع  ن بالدور المظا  ااا ع ب ماتوم الوحدا  الصيرم الفرد عار: 

والاماعة، وماتوم الوحدا  اليبرم الماتم  في مواجاة الاواهر الا بية من ا ظاا ااهر  القمامة 
حاة الفرد ب ا وبالترت   الثالي عار:   .2.37اووا مرجح   وا تصارها ع ب الماك   الفايطة

 الت وث الب ىي الظات، عن رمي القمامة ال يقه ع يه لوحده يؤدي إلب ااهر  التاار القمامة باكل كب ر
خدما  الماتم   ىدم إلب  عدل رضا الفرد واألسر  عن . وبالترت   الثالث عار: 2.35اووا مرجح  

ىسفاب ااهر  التاار  في . هاا يدل ع ب ىا لار  المفحو  ن 2.27اووا مرجح   ةااهر  التاار القمام
 تدريايًا وفت ىولوياتاا. القمامة لاا ىولويا  ضمظيًا يا  العمل ع ب الحد ىو التخيي  مظاا

في مواجهة من دور األخصائي االجتماعي  ما تجب أن تقوم بهالمحور الرابع: سةاا المبحوثين عن رأ هم في
 :المجتمعية والمهنيةرة انتشار القمامة بالمةسسات هاه
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 على مستوى الوحدات الصغرى: دور األخصائي االجتماعي -أوالا 
 رأي المبحوثين عن دور األخصائي االجتماعي  (8جدوا )

 في مواجهة هاهرة انتشار القمامة )الفرد(على مستوى الوحدات الصغرى 
أوافق  الفقرات ر.م

 بشدة
إلى أوافق 
 حد ما

مجموب  ال أوافق
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

الميال ابرام، توعية ل فرد يكوا محورها األساسي مضار ومخاطر رمي القمامة ع ب  1
 الفرد والاماعة والماتم .

124 24 2 422 2.81 2 

إ امة ورش عمل باالستعالة بالخبراء في ماال تخصع الخدمة االجتماعية تخدل الفرد  2
 تثقفه بمخاطر رمي القمامة ع ب صحة الفرد واألسر  والماتم .و 

114 33 3 411 2.74 3 

عرم ىف ل و اومية توضح ما تخ فه القمامة من تعفن يرج  بالضرر ع ب  صحة  3
 الفرد،  وصحة ىسرته وماتمعه المعاش.

125 23 2 423 2.82 1 

االجتماعية والظفاية والصحية االستعالة بالخبراء في المااال  المتظوعة الديظية و  4
 واتلاالية...تيضا  مخاطر ومضار رمي القمامة كً  في ماال تخصصه.

 مكرر3 2.74 411 - 29 121

عرم الم صقا  والصور التي توضح مضار رمي القمامة من لوافا الايارا  والمظاول  5
 بالاوارع واألو ة والطر ا .

 مكرر 2 2.81 422 5 18 127

 

ع ذب ماذتوم   يوضح رىي المفحو  ن فيما يا  ىا يقول بذه األخصذاوي االجتمذاعي 8ول ر ا  الاد     
عكروا ب له يا  ع يه وبالترت   األول: عرم ىفذ ل و اوميذة توضذح مذا ح ث الوحدا  الصيرم  الفرد  

تخ فذذه القمامذذة مذذن تعفذذن يرجذذ  بالضذذرر ع ذذب  صذذحة الفذذرد،  وصذذحة ىسذذرته وماتمعذذه المعذذاش اذذووا 
 . وبالترت   الثالي: يا  ع يه الميال ابرام، توعية ل فذرد يكذوا محورهذا األساسذي مضذار 2.82 مرجح 

ومخاطر رمي القمامة ع ب الفرد والاماعة والماتم ، و عرم الم صقا  والصور التي توضح مضار 
 . 2.81رمذذذي القمامذذذة مذذذن لوافذذذا الاذذذيارا  والمظذذذاول بالاذذذوارع واألو ذذذة والطر ذذذا  اذذذووا مذذذرجح مكذذذرر  

وبالترت ذذ  الثالذذث: إ امذذة ورش عمذذل باالسذذتعالة بذذالخبراء فذذي ماذذال تخصذذع الخدمذذة االجتماعيذذة تخذذدل 
مذذذ  االسذذذتعالة بذذذالخبراء فذذذي ع ذذذب صذذذحة الفذذذرد واألسذذذر  والماتمذذذ ،  الفذذذرد وتثقفذذذه بمخذذذاطر رمذذذي القمامذذذة

خذذاطر ومضذذار رمذذي الماذذاال  المتظوعذذة الديظيذذة واالجتماعيذذة والظفاذذية والصذذحية واتلاالية...تيضذذا  م
 . هذاا يذدل ع ذب درجذة وعذي المفحذو  ن مذن 2.74القمامة كل  في ماذال تخصصذه اذووا مذرجح مكذرر 

ب همية دور األخصاوي االجتماعي ع ب ماتوم الفرد فذي التوعيذة بمضذار التاذار  ىعضاء تي   التدري 
هذذو جذذ ء مذذن الاماعذذة  القمامذذة ، وب لذذه ب مكالذذه الحذذد ىو التخييذذ  مذذن مؤ راتاذذا ع ذذب صذذحة الفذذرد الذذاي

 والماتم . 
 رأي المبحوثين عن دور األخصائي االجتماعي  (9جدوا )

 في مواجهة هاهرة انتشار القمامة على مستوى الوحدات الصغرى )األسرة(
أوافق  الفقرات ر.م

 بشدة
أوافق إلى حد 

 ما
مجموب  ال أوافق

 األوزان
الوزن 
 المرجح

 الترتيب

تي تاتادف توعية األسر لرعاية ىاظاواا ب سال   تربوية صذحيحة بع ذد  دعا البرام، والماروعا  ال 1
 عن ال مفاال  وعدل االهتمال بالت وث الب ىي داخ يًا وخارجيًا.

125 22 3 422 2.81 3 

العمل ع ب تثميذ  وتوعيذة األسذر ب هميذة مرح ذة الطفولذة فذي تربيذة األاظذاء ع ذب الاذ وك القذويا بمذا  2
 ماية الب ىة من الت وث ع ب ماتوم األسر  والمحيع االجتماعي.ياع اا حريص ن ع ب ح

128 20 2 426 2.84 2 

إ امة المحاضرا  والظذدوا  وتوويذ  الم صذقا  الدالذة ع ذب مخذاطر رمذي القمامذة ع ذب صذحة الفذرد  3
 واألسر  والماتم .

123 23 4 419 2.79 4 

ة لذدم األسذر ارمذي فضذ   الاذااور وض  البرام، التي تاتادف تعديل بعف الاذ وكيا  الخاطىذ 4
والمظاديذذل الورقيذذة والع ذذ  الفار ذذة...ىمال األاظذذاء دوا اهتمذذال ومذذا يترتذذ  ع  اذذا مذذن سذذ وكيا    ذذر 

 سوية يتاربولاا.

128 22 - 428 2.85 1 
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  يوضح رىي المفحو  ن فيما يا  ىا يقول به األخصاوي االجتماعي ع ب ماتوم الوحدا  9الادول ر ا        

الصذذيرم  األسذذر   ح ذذث ى ذذدوا بذذ ا ع يذذه بالترت ذذ  األول: وضذذ  البذذرام، التذذي تاذذتادف تعذذديل بعذذف الاذذ وكيا  
الخاطىذذة لذذدم األسذذر ارمذذي فضذذ   الاذذااور والمظاديذذل الورقيذذة والع ذذ  الفار ذذة...ىمال األاظذذاء دوا اهتمذذال، ومذذا 

وبالترت ذذ  الثذذالي: العمذذل ع ذذب تثميذذ   . 2.85يترتذذ  ع  اذذا مذذن سذذ وكيا    ذذر سذذوية يتاذذربولاا اذذووا مذذرجح  
وتوعية األسر ب همية مرح ة الطفولة في تربية األاظاء ع ب الا وك القويا بما ياع اا حريص ن ع ب حمايذة الب ىذة 

 . وبالترت ذذذ  الثالذذذث: دعذذذا البذذذرام، 2.84مذذذن الت ذذذوث ع ذذذب ماذذذتوم األسذذذر  والمحذذذيع االجتمذذذاعي اذذذووا مذذذرجح  
عيذذذة األسذذذر لرعايذذذة ىاظذذذاواا ب سذذذال   تربويذذذة صذذذحيحة بع ذذذد  عذذذن ال مفذذذاال  وعذذذدل والماذذذروعا  التذذذي تاذذذتادف تو 

 . وبالترت ذذذ  الرابذذذ : إ امذذذة المحاضذذذرا  والظذذذدوا  2.81االهتمذذذال بذذذالت وث الب ىذذذي داخ يذذذًا وخارجيذذذًا اذذذووا مذذذرجح  
 . مما 2.79جح  وتووي  الم صقا  الدالة ع ب مخاطر رمي القمامة ع ب صحة الفرد واألسر  والماتم  اووا مر 

ماذذتوم األسذذر  لمذذا لذذه مذذن تذذ   ر المفحذذو  ن يؤكذذدوا ع ذذب ىهميذذة دور األخصذذاوي االجتمذذاعي ع ذذب  ع ذذب ىا  يذذدل
 س وكيا  األاظاء، وبما يق ل من ااهر  التاار القمامة ولو لابيًا؛ ألا األسر  هي طرف من كل. ع  اا وع ب

 ي (رأي المبحوثين عن دور األخصائي االجتماع10جدوا )
 على مستوى الوحدات الكبرى ) المجتمع ( في مواجهة هاهرة انتشار القمامة

أوافق  الفقرات ر.م
 بشدة

ال  أوافق إلى حد ما
 أوافق

مجموعة 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب

العمل ع ب تفع ل دور األخصاوي االجتماعي باااو حماية الب ىة ل ميال ابرام، التوعية بمضار رمي  1
 في ىي مكاا دوا مفاال  ع ب ماتوم المؤساا  الماتميية.القمامة 

120 27 3 417 2.78 4 

 3 2.85 428 - 22 128 المااركة في تطوير جااو حماية الب ىة ليكوا له دور فاعل في حماية الب ىة من الت وث. 2

مكفا  حديثة بالقرب الميال بالتوجيه واترشاد ل ماؤول ن والعام  ن باااو حماية الب ىة بضرور  توف ر  3
 من األحياء الاكظية، م  توعية الاكاا ب همية االلت ال ارمي القمامة ف اا.

134 16 - 438 2.92 1 

تظبيذذه الماذذؤول ن بااذذاو حمايذذة الب ىذذة ع ذذب ضذذرور  لقذذل القمامذذة مذذن المكفذذا  ىول بذذ ول ليذذي ال تتذذرا ا  4
 لماتم  بكام ه.وتتعفن وتاب  في الت وث الب ىي ويعود بالضرر ع ب صحة ا

136 14 - 436 2.91 2 

الت   د ع ب تفع ل دور القالوا، وضرور  اتف اع اتجراءا  العقااية لمن يرمي  5
 القمامة دوا اهتمال، ويتاب  في الت وث الب ىي.

138 12 - 438 2.92 1 
 مكرر

تمذذذذاعي ع ذذذذب ماذذذذتوم   يوضذذذذح رىي المفحذذذذو  ن فيمذذذذا ياذذذذ  ىا يقذذذذول بذذذذه األخصذذذذاوي االج10الاذذذذدول ر ذذذذا        
الوحذذدا  اليبذذرم  الماتمذذ   ح ذذث ى ذذدوا بذذ ا ع يذذه بالترت ذذ  األول: الميذذال بالتوجيذذه واترشذذاد ل ماذذؤول ن والعذذام  ن 
باااو حماية الب ىة بضرور  تذوف ر مكفذا  حديثذة بذالقرب مذن األحيذاء الاذكظية، مذ  توعيذة الاذكاا ب هميذة االلتذ ال 

اتجراءا  العقااية لمن يرمي القمامذة دوا  إتفاعب تفع ل دور القالوا، وضرور  ف اا، م  الت   د ع  ارمي القمامة
  .2.92اهتمال، ويتاب  في الت وث الب ىي اووا مرجح مكرر  

وبالترت   الثالي: تظبيه الماؤول ن بااذاو حمايذة الب ىذة ع ذب ضذرور  لقذل القمامذة مذن المكفذا  ىول بذ ول ليذي ال  
 . 2.91لت ذذذوث الب ىذذذي ويعذذذود بالضذذذرر ع ذذذب صذذذحة الماتمذذذ  بكام ذذذه اذذذووا مذذذرجح  تتذذذرا ا وتذذذتعفن وتاذذذب  فذذذي ا

وبالترت   الثالث: المااركة في تطوير جااو حماية الب ىة ليكوا له دور فاعل في حمايذة الب ىذة مذن الت ذوث اذووا 
ىذذذة ل ميذذذال  . وبالترت ذذذ  الرابذذذ : العمذذذل ع ذذذب تفع ذذذل دور األخصذذذاوي االجتمذذذاعي بااذذذاو حمايذذذة الب 2.85مذذذرجح  

ابذذرام، التوعيذذة بمضذذار رمذذي القمامذذة فذذي ىي مكذذاا دوا مفذذاال  ع ذذب ماذذتوم المؤساذذا  الماتمييذذة اذذووا مذذرجح 
هاا يدل ىيضًا ع ب وعي المفحو  ن ب هميذة دور األخصذاوي االجتمذاعي ع ذب ماذتوم الوحذدا  اليبذرم  . 2.78 

 ع ب ماتوم الماتم .الماتم  ادل ل الترت   المظطقي ألدوار األخصاوي االجتماعي  
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   ىها لتاو، الفحث:
كذذالوا   ذذباا بع ظذذة مذذن مذذدارس سذذو  الامعذذة ى ى ذذد  الظتذذاو، بذذ ا المفحذذو  ن مذذن ىعضذذاء تيذذ   التذذدري   -1

سذذظة فمذذا فذذو   ممذذا يذذدل بالت   ذذد ع ذذب ىا لذذدياا خبذذر  ماظيذذة تذذؤه اا ألا  30 مذذن ضذذمن الفىذذة العمريذذة 
مخذاطر وىضذرار ع ذب ماذتوم الفذرد واألسذر  والماتمذ  ىلاذر  يتفاموا ما تخ فه ااهر  التاار القمامة من

  .1جدول ر ا  
ا ظد لتاو، الفحث ب ا ى    التخصصذا  والمذؤه   الع ميذة ل مفحذو  ن تاع اذا ع ذب درجذة عاليذة مذن  -2

مذن مخذاطر وىضذرار ع ذب صذحة الفذرد واألسذر  والماتمذذ ،  الذوعي بمذا تذؤدي إليذه اذاهر  التاذار القمامذة
المركذ   المو ذ   الذاي  يعم ذوا في الحد ىو التخيي  مظاا في حدود  ًا فاع ً يكوا لاا دور وب مكالاا ىا 

سذذب ل المثذال ال الحصذر: تخصذذع الخدمذة االجتماعيذة، ع ذذا ع ذب ومذن ضذمن هذذاه التخصصذا    ،بذه
  .3، 2والفظوا...و  رها. ىلار الادول ن ر ا  الع ول، االجتماع، ع ا الظف ، ع ا ال راعة، 

  بذذذ ا الحالذذذة االجتماعيذذذة ل مفحذذذو  ن يي ذذذ  ع  اذذذا المت وجذذذا  4بالاذذذدول ر ذذذا  تذذذاو، الفحذذذث ىوضذذحد ل -3
، ع ذب الذر ا مذن وعكوراً  ،ً % مت وح، مما يدل ع ب ىا المفحو  ن كالوا إلا ا8%، وبظافة 73.33اظافة 

ىا المظتاذب ن هاا إلذب  يدل ىا ممكن ، إال  ىله من الى ل من اتلاثكالوا عدد المفحو  ن من الاكور  ىا
ًا ع ذذب لتذذاو، الفحذذث حتذذب وإا كذذاا إيااايذذ اً تذذ   ر وليذذن كذذاا ل ذذاكور ل عمذذل ااذذاه المذذدارس ى  ذذبان إلا ذذًا، 

 .عددها بايع
ى بتد لتاو، الفحث وفقًا تجابذا  المفحذو  ن مذن ىعضذاء تيذ   التذدري  بع ظذة مذن مذدارس سذو  الامعذة  -4

بااهر  التاذار القمامذة، ح ذث تمركذ   إجابذاتاا بالدرجذة ب ا الميا الااود  لدم ىفراد الماتم  لاا ع  ة 
قيمذة الثقافذذة، قيمذذة الذاو ، قيمذذة الذذوطن، وقيمذة الفذذرد واألسذذر  األولذب ع ذذب قيمذذة األسذر ، وقيمذذة األمالذذة، 

والماتمذذ  فذذي المحافاذذة ع ذذب الب ىذذة، قيمذذة الضذذم ر، قيمذذة فاذذا الحقذذو  والواجفذذا  والماذذؤوليا ، وقيمذذة 
  .5لار الادول ر ا  الوعي االجتماعي ى

  هذذذي مذذذن ىهذذذا العوامذذذل 7، 6ىسذذذفر  لتذذذاو، الفحذذذث بذذذ ا جميذذذ  الفقذذذرا  التذذذي عرضذذذد فذذذي الاذذذدول ن   -5
 رتيثب منطقثي فثي نسثبة التثأثيرتالمبحوثين واألسفاب المؤدية اللتاار ااهر  القمامة ادل ل وضعوا لاذا 

 في اآلتي: تمثل
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خصذذاوي االجتمذذاعي دورًا مامذذًا جذذدًا فذذي مواجاذذة ى ذذد  لتذذاو، الفحذذث وفقذذًا تجابذذا  المفحذذو  ن بذذ ا لأل -6

ع ذب ماذتوم الوحذدا  الصذيرم  الفذرد، األسذر  ، وع ذب ماذتوم  مخذاطر وىضذرار اذاهر  التاذار القمامذة
الوحدا  اليبرم  الماتم   اترت   مظطقي وبظا  عالية ليذل الفقذرا  التذي عرضذد باسذتمار  االسذتبياا 

  .10، 9، 8هاا ما ىوضحته الاداول  
باسثتخدام لتصور االجتماعي المقترح لمواجهة مخاطر وأضرار التلوث البيئي الناتج عن هاهرة انتشار القمامة ا

الوحثدات  علثى مسثتوى الوحثدات الصثغرى )الفثرد، واألسثرة(، و على مستوى الممارسة العامة لطريقة خدمة الفرد 
 الكبرى )المجتمع(:

مذن جالذ  لاذري يبذ   ن مضذار ومخذاطر الت ذوث الب ىذي الظذات، عذن  اظاء ع ب لتاو، الفحذث ومذا  دمتذه الفاحثذة     
اذاهر  التاذذار القمامذذة، ومذا ياذذ  ىا يقذذول بذذه األخصذاوي االجتمذذاعي مذذن مظاذذور الممارسذة العامذذة لطريقذذة خدمذذة 

ع ذذب صذذحة الفذذرد واألسذذر  والماتمذذ ، لذذاا ارتذذ   الفاحثذذة ضذذرور   الفذذرد لمواجاذذة هذذاه  الاذذاهر  التذذي ترجذذ  بالاذذ  
  تضمن اآلتي:ااد تصور مقتر  لعمل األخصاوي االجتماعي إي
 
 
 
 

 المؤدية اللتاار القمامةاألسفاب  العوامل المؤدية اللتاار القمامة ر.ل
 عدل اتحااس باألمالة تااه الظف  واألسر  والماتم . عدل اهتمال الماؤول ن باااو حماية الب ىة اتوف ر ىما ن مخصصة لرمي القمامة بكل مظطقة ىو مح ة. 1
لذب اذاهر  التاذار القمامذة غياب الرادع القذالولي، واألسذال   العقاايذة ع ذب ماذتوم الفذرد والاماعذة والماتمذ  يذؤدي ااذا إ 2

 دوا مفاال .
 ىخ قيا  الفرد واألسر  والماتم  هي من األسفاب المامة في ااهر  التاار القمامة.

عذذدل تعذذاوا ىصذذحاب المحذذ   التااريذذة اتاميذذ  القمامذذة فذذي مكذذاا خذذاص ااذذا، ومذذن  ذذا  العمذذل ع ذذب لق اذذا إلذذب مكفذذا   3
 جتماعية.خاصة ل تخ ع من آفاتاا ع ب صحة الب ىة اال

 ضعه الوعي االجتماعي لدم ىفراد الماتم  وجماعاته.

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ عدل الت ال الماؤول ن ب داء واجباا المظا  ااا عامل ىساسي في التاار ااهر  القمامة. ل 3
 ذذذذذذذذذ

 .ضعه الوعي الثقافي لدم ىفراد الماتم  وجماعاته. وض  اتلااا   ر المظاس  في المكاا   ر المظاس  له دورًا كب رًا في التاار ااهر  القمامة. 4
إلذب والقوميذة لظقذل القمامذة ممذا يذؤدي عدل الت ال شذركا  الظاافذة بالحضذور فذي مواع ذدها بخاصذة فذي المظاسذفا  الديظيذة  5

 تعفظاا وتابباا في ت وث الب ىة المحيطة.
ضذذعه الذذوعي الذذديظي يذذؤدي إلذذب عذذدل اهتمذذال الفذذرد واألسذذر  والماتمذذ  بمضذذار رمذذي القمامذذة 

  بالاوارع واألو ة والطر ا .
مخذاطر رمذذي القمامذذة ع ذذب الصذذحة عذدل وجذذود اذذرام، توعيذذة بالمذذدارس، والمكاتذ  األسذذرية، والمظذذاطت الاذذكظية بمضذذار و  6

 العامة.
ضذذعه التع يذذ  الو ذذاوي مذذن األمذذرام التذذي يخ فاذذا الت ذذوث الب ىذذي الظذذات، عذذن اذذاهر  التاذذار 

  القمامة ع ب ماتوم الفرد والاماعة والماتم .
اال  لمذا يحذدث عدل توافر مكفا  لرمي القمامة باكل داوا ممذا يحذتا ع ذب الفذرد رم اذا فذي ىمذا ن عذدل تواجذدها دولمذا مفذ 7

 من ت وث ا ىي.
 إحااس الفرد بالماؤولية تااه ىسرته وماتمعه يدفعه إلب رمي القمامة دوا مفاال . ضعه 

مامذة غياب الدور الاي يا  ىا ي يفه األخصاوي االجتماعي في توعية األفراد والاماعا  والماتمعا  بمضار رمذي الق 8
 لتي يعمل ااا له دور في عدل التخيي  ىو الحد من التاار القمامة.وفت المؤساة ا وما تخ فه من ت وث ا ىي كل  

واألسر  والماتم  بالميمة الامالية الاوقية ل ب ىة يدفعاا إلب رمي القمامذة  ضعه إحااس الفرد
 دوا مفاال  لما يحدث في محيطاا االجتماعي.

لفذرد ع ذب ماذتوم األسذر  والماتمذ  مذن وضذعاا عدل توافر ىما ن مخصصة لرمذي القمامذة  ريفذة مذن المظذاول ممذا يذدف  ا 9
 في ىي مكاا دوا ا تراث ىو مفاال  .

عذذدل  ذذدر  الفذذرد واألسذذر  والماتمذذ  ع ذذب ترجمذذة المعرفذذة إلذذب سذذ وك حضذذاري يقذذي الب ىذذة مذذن 
 الت وث الظات، عن ااهر  التاار القمامة.

  ذر مكتذر  ن بمذا يحذدث فذي محذيطاا االجتمذاعي مذن الميا التي تاادها األسذر  فذي ىفعذال سذ وكية سذ بية تاعذل ىاظاواذا  10
 وراء رمي القمامة.

 الفعل الا وكي الا بي ل فرد، واليرور والتيبر ها من ضمن ىسفاب التاار ااهر  القمامة.

تخصيع مفالغ طاو ة شارية تفو  إمكاليا  الفرد واألسر  من   بل شركا  الظاافة الخاصذة، ممذا يضذطر الماذترك إلذب  11
 ارا ة، ورمي القمامة في ىي  مكاا دوا مفاال .ف  ال

عدل اهتمال األخصاو  ن االجتماع  ن بالدور المظا  ااا ع ذب ماذتوم الوحذدا  الصذيرم الفذرد 
والاماعذذة، وماذذتوم الوحذذدا  اليبذذرم الماتمذذ  فذذي مواجاذذة الاذذواهر الاذذ بية مذذن ا ظاذذا اذذاهر  

 القمامة وا تصارها ع ب الماك   الفايطة.
 حاذة الفذرد بذذ ا الت ذوث الب ىذي الظذذات، عذن رمذي القمامذذة ال يقذه ع يذه لوحذذده يذؤدي إلذب اذذاهر  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 12

 التاار القمامة باكل كب ر.
 عدل رضا الفرد واألسر  عن خدما  الماتم   ىدم إلب ااهر  التاار القمامة. ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 13
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 : القاعدة العلمية التي أسس عليها التصور المقترح -أوالا 
 لتاو، الفحث. -1
 الاال  الظاري ل فحث. -2
فذي مواجاذة الاذواهر الممارسة العامة لطريقة خدمة الفرد، وما تاتظد إليه مذن موجاذا  لاريذة وتطبيميذة  -3

اهر  التاذذار القمامذذة التذذي تتعذذدد ف اذذا العوامذذل واألسذذفاب، ولاذذا العديذذد مذذن األطذذراف الاذذ بية مذذن ا ظاذذا اذذ
المابفة التي ترم الفاحثة ىا الفرد واألسر  والماتمذ  ع ذب ماذتوم الوحذدا  الصذيرم واليبذرم هذا الذاين 

 لاا دورًا كب رًا في تفا ماا بالماتم  ال  بي. 
 أهداف التصور المقترح: -ثانياا 

ا ياذذذ  ىا يقذذذول بذذذه األخصذذذاوي االجتمذذذاعي لمواجاذذذة اذذذاهر  التاذذذار القمامذذذة بذذذالماتم  الياذذذه عذذذن مذذذ -1
 ال  بي.

دا  ذذذذذذذذوم الوحذذذذذذذذذذب ماتذذذذذذذذة ع ذذذذذذذذذذذذار القمامذذذذذذذذذىاذذذذذراو ىدوار األخصذذذذذاوي االجتمذذذذذاعي لمواجاذذذذذة اذذذذذاهر  التا -2
 يرم  الفرد، واألسر  ، وع ب ماتوم الوحدا  اليبرم  الماتم  .ذذذذذالص

الماظيذذة التذذي بممارسذذتاا مذذن   بذذل األخصذذاوي االجتمذذاعي تيذذوا ف ع ذذب االسذذتراتيايا  والماذذارا  التعذذر   -3
 سبفًا في ع ح هاه الااهر .

واألسال   الماظية التي ت مك  ن األخصاوي االجتماعي من الظاا  في مواجاة هذاه  ،ف ع ب الوساولالتعر   -4
 الااهر .

   التصور المقتر .ف ع ب ىها العوامل التي تؤدي لظااالتعر   -5
 :محتوى التصور المقترح -ثالثاا 
يحتذذوي التصذذور ع ذذب مذذا ياذذ  ىا يقذذول بذذه األخصذذاوي االجتمذذاعي باسذذتخدال الممارسذذة العامذذة لطريقذذة خدمذذة      

 ع ب الماتويا  اآلتية:ااهر  التاار القمامة الفرد لمواجاة 
 مستوى الوحدات الصغرى )الفرد، األسرة(: -1

 الفرد للحد أو التقليل من هاهرة انتشار القمامة تقوم باآلتي:على مستوى  -أوالا 
عرم ىف ل و اومية توضح ما تخ فه القمامة من تعفن يرج  بالضرر ع ب  صحة الفذرد،  وصذحة  - ى

 ىسرته وماتمعه المعاش.
الميذذذذال ابذذذذرام، توعيذذذذة ل فذذذذرد يكذذذذوا محورهذذذذا األساسذذذذي مضذذذذار ومخذذذذاطر رمذذذذي القمامذذذذة ع ذذذذب الفذذذذرد  - ب

 اتم .والاماعة والم
عرم الم صقا  والصور التي توضح مضذار رمذي القمامذة مذن لوافذا الاذيارا  والمظذاول بالاذوارع  - ج

 واألو ة والطر ا .
إ امذذة ورش عمذذل باالسذذتعالة بذذالخبراء فذذي ماذذال تخصذذع الخدمذذة االجتماعيذذة تخذذدل الفذذرد وتثقفذذه  - د

 بمخاطر رمي القمامة ع ب صحة الفرد واألسر  والماتم .
لخبراء فذذذذذذذذذذي الماذذذذذذذذذذاال  المتظوعذذذذذذذذذذة الديظيذذذذذذذذذذة واالجتماعيذذذذذذذذذذة والظفاذذذذذذذذذذية والصذذذذذذذذذذحية االسذذذذذذذذذتعالة بذذذذذذذذذذا -ه

 في ماال تخصصه.ا  مخاطر ومضار رمي القمامة كل  واتلاالية...تيض
 للحد أو التقليل من هاهرة انتشار القمامة تقوم باآلتي: على مستوى األسرة -ثانياا 
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ة لذدم األسذر ارمذي فضذ   الاذااور وض  البرام، التي تاتادف تعديل بعف الاذ وكيا  الخاطىذ - أ
والمظاديذذل الورقيذذة والع ذذ  الفار ذذة...ىمال األاظذذاء دوا اهتمذذال ومذذا يترتذذ  ع  اذذا مذذن سذذ وكيا    ذذر 

 سوية يتاربولاا.
العمل ع ب تثمي  وتوعيذة األسذر ب هميذة مرح ذة الطفولذة فذي تربيذة األاظذاء ع ذب الاذ وك القذويا بمذا  - ب

 من الت وث ع ب ماتوم األسر  والمحيع االجتماعي. ياع اا حريص ن ع ب حماية الب ىة
دعا البرام، والماروعا  التي تاتادف توعية األسر لرعاية ىاظاواا ب سال   تربوية صحيحة بع ذد   - ج

 عن ال مفاال  وعدل االهتمال بالت وث الب ىي داخ يًا وخارجيًا.
ر رمذذي القمامذذة ع ذذب صذذحة الفذذرد إ امذذة المحاضذذرا  والظذذدوا  وتوويذذ  الم صذذقا  الدالذذة ع ذذب مخذذاط -د

 واألسر  والماتم .
 على مستوى الوحدات الكبرى )المجتمع( تقوم األخصائي االجتماعي باآلتي: -ثالثاا 
الميذذال بالتوجيذذه واترشذذاد ل ماذذؤول ن والعذذام  ن بااذذاو حمايذذة الب ىذذة بضذذرور  تذذوف ر مكفذذا  حديثذذة  - أ

 مية االلت ال ارمي القمامة ف اا.بالقرب من األحياء الاكظية، م  توعية الاكاا ب ه
اتجراءا  العقااية لمذن يرمذي القمامذة دوا اهتمذال،  إتفاعالت   د ع ب تفع ل دور القالوا، وضرور   - ب

 ويتاب  في الت وث الب ىي.
تظبيه الماؤول ن باااو حماية الب ىة ع ب ضرور  لقل القمامة من المكفا  ىول ب ول ليي ال تتذرا ا  - ج

 الت وث الب ىي ويعود بالضرر ع ب صحة الماتم  بكام ه.وتتعفن وتاب  في 
 المااركة في تطوير جااو حماية الب ىة ليكوا له دور فاعل في حماية الب ىة من الت وث. -د
العمذذل ع ذذب تفع ذذل دور األخصذذاوي االجتمذذاعي بااذذاو حمايذذة الب ىذذة ل ميذذال ابذذرام، التوعيذذة بمضذذار  -ه

   ع ب ماتوم المؤساا  الماتميية.رمي القمامة في ىي مكاا دوا مفاال
جيات التي تسثتخدم علثى مسثتوى الفثرد واألسثرة والمجتمثع للحثد أو التقليثل مثن هثاهرة ياالسترات -رابعاا 

 انتشار القمامة:
التثثي تسثثاعدى علثثى مسثثتوى الفثثرد واألسثثرة بكثثل الجهثثات ذات العالقثثة  :والتواصثثل االتصثثاا اسثثتراتيجية -1

التثي الخبراء في العد د من التخصصثات مع شار القمامة، كذلك التواصل في مواجهة هاهرة انت والمجتمع
ن مضثثار انتشثثار القمامثثة ومخاطرهثثا، باإلضثثافة للتواصثثل مثثع جهثثاز حماتثثة البيئثثة لحثهثثا علثثى القيثثام بثثي ِ ت  

 بمهامها الوقائية كما تجب حماتة للوطن والمواطن. 
يثام بثدورى المنثاط بثه لحماتثة البيئثة مثن التلثوث إقناب كثل مثن لثه عالقثة بضثرورة الق إستراتيجية اإلقناب: -2

 الناتج عن رمي القمامة دون حسيب أو رقيب.
 :المهارات التي تستخدم مع الفرد والجماعة والمجتمع للحد أو التقليل من هاهرة انتشار القمامة -خامساا 
 ذذذب ماذذذتوم تع ذذذيا الفذذذرد واألسذذذر  ع: مهثثثارات ممارسثثثة الحقثثثوق وأداء الواجبثثثات وتحمثثثل المسثثثةوليات - ى

ل ماتمذذ  ع ذذب ماذذتوم الوحذذدا  اليبذذرم مذذن حقذذو  الواجذذ   ، ومذذاالوحذدا  الصذذيرم مذذا لامذذا مذذن حقذذو  
بعدل رمذي القمامذة فذي مثل المحافاة ع ب الب ىة من الت وث  وتحم ل الماؤولية تااهاا ،المحافاة ع  اا

 ن   بل الفرد واألسر .حقو  الماتم  الواج  االلت ال به محت من ىي مكاا ماما كالد الاروف هاا 
وبذالخبراء  ،يا  ىا يكوا لدم األخصاوي القدر  الماظية في االتصذال بالااذا  المعظيذة :مهارة االتصاا - ب

فذذي الماذذاال  المتظوعذذة الديظيذذة واالجتماعيذذة والظفاذذية والصذذحية واتلاالية...تيضذذا  مخذذاطر ومضذذار 
 رمي القمامة كل  في ماال تخصصه.
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  ىا يتم ذذ  األخصذذاوي االجتمذذاعي بالقذذدر  ع ذذب التواصذذل مذذ  جاذذاو حمايذذة الب ىذذة ياذذ :مهثثارة التواصثثل -ح
األول عن توف ر األجا   واألدوا  والمعدا  التي تاال ع ذب الفذرد واألسذر  رمذي القمامذة ااذا  بكوله الماؤول

فذذي ىما ظاذذا  محافاذذة ع ذذب الب ىذذة مذذن الت ذذوث، مذذ  التواصذذل مذذ  الفذذرد واألسذذر  ل لتذذ ال بعذذدل رمذذي القمامذذة إال  
المخصصذذذة، كذذذال  التواصذذذل مذذذ  وسذذذاول اتعذذذ ل لتوعيذذذة الاميذذذ  بمضذذذار ومخذذذاطر رمذذذي القمامذذذة بالاذذذوارع 

 واألو ة ع ب صحة ىفراد الماتم .
 :أدوار األخصائي االجتماعي المهنية في مواجهة هاهرة انتشار القمامة – سادساا 

 :دور األخصائي على مستوى الوحدات الصغرى الفرد
يقول اتوضذيح مضذار ومخذاطر رمذي القمامذة فذي ىي مكذاا دوا مفذاال  ومذا لاذا مذن تذ   ر : لموضحدور ا -

 وصحة ىفراد ىسرته. ع ب صحته الفرد،
الفذذرد بكذذل الوسذذاول اتيضذذاحية ل ذذتفاا مضذذار ومخذذاطر رمذذي القمامذذة فذذي الاذذوارع توعيذذة : دور المثثوعي -

 وع ب اآلخرين بالضرر. ،د ع يهواألو ة والطر ا  دوا وعي بما ستخ فه من ت وث ا ىي يعو 
مذذذن جذذذراء رمذذذي  فذذذي اختيذذذار مذذذن سياذذذاعده فذذذي التوضذذذيح والتوعيذذذة ب ضذذذرار الت ذذذوث الب ىذذذي: دور الخبيثثثر -

 القمامة دوا مفاال .
بعذذرم الم صذذقا   والصذذور، واألفذذ ل الو اوميذذة عا  الع  ذذة بمضذذار رمذذي القمامذذة ومذذا  :دور اإلعالمثثي -

 لامي .تخ فه من تعفن يرج  بالضرر ع ب ا
 دور األخصائي على مستوى الوحدات الصغرى األسرة:

يتوسذذع اذذ ن الفذذرد وىسذذرته اذذدعا البذذرام، والماذذروعا  التذذي تاذذتادف توعيذذة األسذذر : المثثدعم دور الوسثثيط -
لرعايذذذة ىاظذذذذاواا ب سذذذذال   تربويذذذذة صذذذحيحة بع ذذذذد  عذذذذن ال مفذذذذاال  وعذذذدل االهتمذذذذال بذذذذالت وث الب ىذذذذي داخ يذذذذًا 

 وخارجيًا.
العمذذل ع ذذب تثميذذ  وتوعيذذة األسذذر ب هميذذة مرح ذذة الطفولذذة فذذي تربيذذة األاظذذاء ع ذذب الاذذ وك  ف:دور المتثقثث -

 القويا بما ياع اا حريص ن ع ب حماية الب ىة من الت وث ع ب ماتوم األسر  والمحيع االجتماعي.
إ امذذة المحاضذذرا  والظذذدوا  وتوويذذ  الم صذذقا  الدالذذة ع ذذب مخذذاطر رمذذي القمامذذة ع ذذب  :دور المحاضثثر -

 صحة الفرد واألسر  والماتم .
وضذذ  البذذرام، التذي تاذذتادف تعذديل بعذذف الاذذ وكيا  الخاطىذة لذذدم األسذر ارمذذي فضذذ    :دور المعثدا -

الاااور والمظاديل الورقية والع   الفار ة...ىمال األاظاء دوا اهتمال وما يترتذ  ع  اذا مذن سذ وكيا    ذر 
 سوية يتاربولاا.

 :الكبرى المجتمعت دور األخصائي على مستوى الوحدا
العمذذل ع ذذب تفع ذذل دور األخصذذاوي االجتمذذاعي بااذذاو حمايذذة الب ىذذة ل ميذذال ابذذرام، التوعيذذة  :دور المفعثثل -

 بمضار رمي القمامة في ىي مكاا دوا مفاال  ع ب ماتوم المؤساا  الماتميية.
 الت وث. في تطوير جااو حماية الب ىة ليكوا له دور فاعل في حماية الب ىة من :دور المشارك -
ل ماؤول ن والعام  ن باااو حماية الب ىة بضرور  تذوف ر مكفذا  حديثذة بذالقرب مذن  :دور الموجه والمرهد -

 األحياء الاكظية، م  توجيه الاكاا وإرشادها ألهمية االلت ال ارمي القمامة ف اا.
فا  ىول ب ول ليذي ال تظبيه الماؤول ن باااو حماية الب ىة ع ب ضرور  لقل القمامة من المك :دور المنبه -

 تترا ا وتتعفن وتاب  في الت وث الب ىي ويعود بالضرر ع ب صحة الماتم  بكام ه.
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الت   ذذد ع ذذب تفع ذذل دور القذذالوا، وضذذرور  إتفذذاع اتجذذراءا  العقاايذذة لمذذن يرمذذي القمامذذة  :دور المحثثرض -
 دوا اهتمال، ويتاب  في الت وث الب ىي.

 األخصائي االجتماعي على مستوى الوحدات الصغرى والكبرى: أهم الوسائل التي تستخدمها -سابعاا 
التذذي ت مك  ذذن األخصذذاوي االجتمذذاعي مذذن لعذذ  جميذذ  األدوار المذذاكور  آلفذذًا : المقثثابالت الفردتثثة والجماعيثثة -

 ع ب مخت ه الماتويا .
يقذذول ااذذا  لمعرفذذة حذذدود تاذذاوباا وتعذذاولاا ليذذل الااذذود التذذي ل فذذرد واألسذذر  والماتمذذ  :المالحظثثة الدقيقثثة -

 وما  ظاعاتاا في الحد ىو التق  ل مظاا. ،األخصاوي االجتماعي فيما يتع ت بااهر  التاار القمامة
اذاهر  التاذار القمامذة  عذنلمعرفة رىي الامي  سواء ى اا بالفحث ىل باستط ع الرىي  :البحوث الميدانية -

 عوام اا وىسفاااا، وسبل ع جاا.
ي، ولاااو حماية الب ىة؛ ليكذوا عم ذه ع ذب وا ذ  فع ذي ولذي  ماذرد مع ومذة  وث الب ىلموا   الت :الزيارات -

 مظقولة.
 أهم األساليب التي تستخدمها األخصائي االجتماعي على مستوى الوحدات الصغرى والكبرى: -ثامناا 

 بالمظا اذذة المفتوحذذة، واتصذذياء الا ذذد، والمرولذذة بالتقبذذل لذذآلراء مامذذا كالذذد وتوج ااذذا الحثثوار المنطقثثي: -
التوجيه الصحيح، واتلصا  واالسذتماع المذتمعن والذد  ت ليذل مذا يقذال بخصذوص هذاه الاذاهر  وعوام اذا 

واالتفذا  ع ذب الحذد  ،ىال وهذو الذوعي بمضذار اذاهر  التاذار القمامذة ،وىسفاااا ليي يصل لما هو مط وب
 ىو التق  ل مظاا لابيًا ىو ك يًا.

بال لمعرفة درجة الوعي اااه الااهر ، وما هي الااذود التذي ليل الااود التي االد وت المتابعة الدورية: -
لفذذا  والتذذي لذذا تظفذذا وىسذذفاب عر  تاذذا، والعمذذل ع ذذب تذذدل  اا اتيذذا ه الااذذود ع ذذب ماذذتوم الفذذرد واألسذذر  

 بما ير ب بماتوم الوطن والمواطن.  ر الحضارية القمامة والماتم  بما يق ل ىو يحد من ااهر  التاار 
 تصور المقترح  توقف على اآلتي:نجاح ال -تاسعاا 

تفع ل دور األخصاوي االجتماعي باااو حماية الب ىة ل ميال ابرام، التوعية بمضار رمي القمامذة فذي ىي  -
 مكاا دوا مفاال  ع ب ماتوم المؤساا  الماتميية.

عمذذل وورش العمذذل التذذي تحذذثاا ع ذذب ضذذرور  ال ،إ امذذة دورا  تدريبيذذة تظاذذيطية لألخصذذاو  ن االجتمذذاع  ن -
الظاذذفة األ بذذر مذذن المفحذذو  ن ى ذذدوا  ع ذذب مواجاذذة الاذذواهر الاذذ بية مذذن ا ظاذذا اذذاهر  التاذذار القمامذذة؛ ألا  

 ب ا دورها معدول في مواجاة مثل هاه الاواهر.
تقديا الحواف  التااييية لألخصاو  ن االجتماع  ن الفاع  ن بمؤسااتاا الماظية بما يذدفعاا ل لتذ ال الذداوا  -

واهر الا بية من ا ظاا ااهر  التاار القمامذة، ليكولذوا حذاف ًا لي ذرها بمؤساذتاا ىو المؤساذا  بمواجاة الا
 الماظية األخرم. 
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 األلعاب اإللكترونية وتأسيس العنف عند األطفاا
 د. مفيدة مسعود الحاتمي                                                                   

 جامعة طرابلس  -أستاذ مساعد                                                                
 كلية اآلداب / قسم الخدمة اإلجتماعية 

 
 -مقدمة :

عل الثقافي لألطفال خاصة وىا الطفل ىصذفح   تعد وساول اتتصال من الميكال  ما  األساسية ل تيي  والتفا    
يييش حياته من خ ل إتصاال  ماتمر  مذن ىجذل إشذفاع إحتياجاتذه وسذد رغفاتذه ال وميذة التذي تقذول ع ذب ماذاركة 
اآلخرين ت تاذاب المعذارف والخبذرا  التذي يحتاجاذا ليذي يظمذو عق يذًا وجيرافيذًا ، وتتظذوع ىسذال   و ظذوا  االتصذال 

و طبيعذذي مفاشذذر يذذتا بع  ذذة الوجذذه ل وجذذه كع  ذذة الطفذذل ب سذذرته كظموعجذذًا ىوليذذًا ، وهذذو األمثذذل باألطفذذال مظاذذا مذذاه
ل اماعذذذة التذذذي يتعامذذذل معاذذذا الطفذذذل باذذذكل ماذذذتمر وداوذذذا ، وت عذذذ  هذذذاه الع  ذذذة دورًا ىساسذذذيًا فذذذي عم يذذذة التظاذذذىة 

األخذذرم كالحضذذالة والروضذذة  االجتماعيذة وكذذال  ع  اتذذه مذذ  األصذد اء والذذ م ء فذذب كذذل المؤساذا  االجتماعيذذة
والمدرسذذذة وىمذذذا ن تامعذذذا  األطفذذذال كذذذالظوادي والحذذذداوت العامذذذة والمظت هذذذا  ؛ وهظذذذاك مذذذا يعذذذرف باتتصذذذال   ذذذر 
المفاشذذر الذذاي يذذتا عبذذر ومذذن خذذ ل وسذذاول اتعذذ ل ع ذذب إخذذت ف ىلواعاذذا سذذواء كالذذد مقذذر   كاليتذذ  والصذذحه 

وتية   اتسذذذطوالا  ، الياسذذذ د   ، و المرويذذذة كذذذ ف ل األطفذذذال والماذذذ   والماذذذموعة كذذذالراديو والتاذذذاي   الصذذذ
والت ف يذذوا ووسذذاول اتتصذذال اتجتمذذاعي  الظذذد ، وليذذل لذذوع مذذن هذذاه األلذذواع سذذما  وم ايذذا يتم ذذ  ااذذا اتتصذذال 

تقبل المفاشر   الاخصي   بقدرته العالية فب إختيار الماتقبل وإمكالية سيطرته ع ب العم يا  اتلتقالية لدم الما
وخصوصذذًا الطفذذل ، ويتم ذذ  اتتصذذال المفاشذذر فذذب ىلذذه يعمذذل ع ذذب حمايذذة إتااهذذا  الفذذرد وآراوذذه الاذذابقة وياعذذل 
الطفذذذل يم ذذذل إلذذذب مذذذايتفت مذذذ  إتااهاتذذذه ويتاظذذذ  مايخالفاذذذا ىي يختذذذار مايتماشذذذب مذذذ  ىهواوذذذه وآراوذذذه الاخصذذذية  . 

   . 282،   1995  الق  ظي،
المفاشر لاد ىله عفذار  عذن اذد ىولاروسذاول وا ييذة ىوخياليذة ع ذب ىعذداد كب ذر  وىما فيما يتع ت باتتصال   ر    

من األطفال يظتاروا فب مظاطت مخت فذة مذن العذالا ، ويخت فذوا فيمذا ا ذظاا مذن ح ذث ماذتوياتاا العمريذة و قذافتاا 
كظذا لؤكذد هظذا ع ذب  وعقاودها ومظاطت عيااا وماتوم تط عاتاا وخيالاا وماتوياتاا اتجتماعية وات تصذادية وإعا

دور األلعاب اتليترولية ح ث ىله يعتمد ع ب حاستي الام  والفصر ىعمد  الحواس اتدرا ية ح ذث يقذول سذفحاله 
وتعالب : " وهللا ىخرجكا من بطوا ىمااتيا التع موا ش ىً  وجعل ليا الام  واألبصار واألفىد  لع يا تاكروا " . 

 صد  هللا العايا   سور  الظحل   .
ح ث تعذد هذاه األلعذاب اتليتروليذة حميقذة وا ييذة واسذعة اتلتاذار اذ ن مخت ذه ىفذراد الماتمذ  ع ذب مخت ذه       

ىجظاساا وىعمارها خاصة فىة األطفال والافاب وهب الفىة األ ثر إقفااًل ع ب مثل هاه األلعاب خاصة   البوباي  
ية عذن طريذت الاواتذه الظقالذة والتذي ىصذفحد جذ ء اليتاذ ى وإا هاا اترتفا  القوي ا ن األطفال واأللعاب اتليترول

مذذن  قافذذة األلييذذة ممذذا ىدم إلذذب العديذذد مذذن ع مذذاء الذذظف  والتربيذذة ل فحذذث فذذب مذذدم تذذ   ر هذذاه األلعذذاب ب شذذكالاا 
 المخت فة ع ب ىطفالظا وع ب س وكياتاا سواء من الظاحية المعرفية والا وكية والظفاية واالجتماعية . 

ظط ت لاد ىا الطفل الاد ىا يظا  فب ال ىح ل تؤكد لديه قيا الماتم  ومعاي ره حتب يرتفع بماتمعذه من هاا الم
 ويظتمي إليه .
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 :األلعاب اإللكترونية ودورها فى عمليتى التغير والتنشئة اإلجتماعية
ا  التذب تذظاا هذاه المذيا إا ماتمعظا لديه اليث ر من الميا ولين التعامل معاا وتفع  اا يظقصه اليث ر من اآللي    

وتوجااا باذكل صذحيح ، وهذاا الذظقع باذب  إرتفذا  هذاه المذيا اوا ذ  إجتمذاعي ولفاذب وعذاطفب ومحذيع جيرافذب 
إعا خرح مظه الفرد يحدث لوع من عدل اتت اا والقدر  ع ب اتستمرار، وعن طريت التظاذىة اتجتماعيذة يذتا تاذك ل 

ولوجب إلب كاون إجتماعب ، وهاه العم ية التب ترتفع اتع يا األفراد ب لما  الا وك لااا الفرد ، وتحوله من كاون ا 
الا وك والظاا  حتب يا يوا موا ه إجتماعية تاع اا يتوافقوا مذ  الماتمذ  الذام ييياذوا فيذه وبالتذالب يكتاذبوا 

  قافة هاا الماتم  . 
لتياذذة ت  ذذي الثقافذذا  تحتذذاح إلذذب لذذوع مذذن   فذذالتحوال  اتجتماعيذذة التذذب تمذذر ااذذا الماتمعذذا  بمخت ذذه ىلواعاذذا   

القذذراء  الواعيذذة ليذذل هذذاه التي ذذرا  حتذذب يتاظذذ  األفذذراد خصوصذذًا األطفذذال والمذذراهق ن خطذذر اتودواجيذذة والضذذياع 
والييش ع ب هامش الحيا  ، لال  يا  التخطيع اتستراتياب لبظاء المذيا وتفع  اذا فذي الوا ذ  اتجتمذاعب المتي ذر 

 اا ذذة ل تفاعذذل واتسذذتمرار والتاذذدد مذذ   فذذا  حاماذذا وقيماذذا ووولاذذا فذذب الماتمذذ    .  رضذذواا ،  وتيذذوا هذذاه المذذيا
   . 18ل ،  2009

يظتمب إل اا عامل حماية وضيع ع ب اتلااا تدف  س وكه اتجتماعب  التياألسر  المفاشر   إعا فالاماعة ىو    
تصذرف الفذرد ب شذياء تاذ ث إلذب سذمعته ف تعذرم ل ع لذة لحو موا فة المعاي ر الااود  فب محيطه اتجتماعب فذ  ي

واتلتقذذاد مذذن اآلخذذرين ، فاويتذذه تتحذذدد مذذن خذذ ل الاماعذذة التذذب يظتمذذب إل اذذا ، وفذذب عذذالا التقظيذذة تراجعذذد الاويذذة 
اتجتماعية إلب الخ ه وتقدمد ع  اا   الاوية الم يفة   فع  ة الفرد باآلخرين لا تعد مفاشر  ، وإلما عبر وسذاول 
اتتصال المخت فة كالااته المحمول الاي يتحكا به كيفما شاء بي قه ساعة يااء وياار ب سا م يذ  ويقذدل لفاذه 
لآلخرين بالاكل الاي يريد ، وهاا سب  من ىسفاب ت ع ع الاال  األخ  ي فب سوء إستخدال التقظية التب تتط   

ه األخذرين مذذن حولذه   . رضذذواا ، مرجذ   سذذاات ، جالفذًا مذن الماذذو لية  التذي ياذذ  ىا يتحم اذا تاذذاه لفاذه وتاذذا
20 .   

إعا لأللعاب اتليترولية ت   ر بالغ ع ب اتلااا الام يييش ط  ة حياته خاضعًا لعم ية التظاىة اتجتماعيذة      
ث تااذر فذب حياتذه بح ذ التذيبمراح اا ومؤسااتاا المخت فة اداية باألسر  فالاارع فالمدرسة و  رها من المؤساا  

 -هما : ما لت نتاتادف هاه الما ر  
تحويذذل اتلاذذاا مذذن فذذرد ا ولذذوجب تذذتحكا اليراوذذ  فذذب سذذ وكياته اتجتماعيذذة إلذذب فذذرد تضذذفع الثقافذذة سذذ وكياته  -1

 وتظاا تفاع ه م  اآلخرين . 
وتقال ذده تااعد الطفل ع ب إستيعاب ماتمعه و قافتذه وقيمذه وعاداتذه وسذ وكياته  التظاىة اتجتماعيةىا عم ية  -2

والثقافيذة تاذكل محذور الماتمذ  وجذوهره ،  التظاذىة اتجتماعيذةوىعرافه ومعاي ره اتجتماعية ، وهاا يعظب ىا عم ية 
ومذذن خذذ ل هذذاه العم يذذة ياذذتوع  الطفذذل عالمذذه المحذذيع الذذام يبذذدى كمذذا ىشذذر  سذذ فًا باألسذذر  فذذالماتم  المح ذذب 

ة إسذذتيعاب الطفذذل لعالمذذه المحذذيع لاذذا ديظام تاذذا الخاصذذة وهذذي فماتمعذذه العذذال وحتذذب الظاذذال العذذالمب ب  م ذذه فعم يذذ
  -الديظامية التب تاتظد إلب   تة ىبعاد روياية :

وإسذذذتيعاب الطفذذذل ل اوالذذذ   التظاذذذىة اتجتماعيذذذةاألل ي عذذذ  دورًا بذذذاروًا فذذذب لاذذذا  عم يذذذة  إا وجذذذودالبعثثثد األوا / 
تذي  ذد توجذد فذب سذيا ه اتجتمذاعب . فذدور األل هظذا لذه الاوية فذب عالمذه المحذيع وتحذايره مذن الاوالذ  الاذ بية ال

ىهميذذذة باليذذذة أللاذذذا مذذذن خذذذ ل ع  تاذذذا العاطييذذذة بالطفذذذل تاذذذتطي  ىا تعمذذذت فذذذب اظذذذاء شخصذذذ ته معذذذاي ر الخطذذذ  
 والصواب . إضافة إلب ىا األل فب مرح ة الطفولة تيوا عاد  مصدر اتشفاعا  المفاشر  و  ر المفاشر  ل طفل . 
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اع اذذذا تحكذذذا اذذذظف  القذذذدر بذذذالتواوا فذذذب تظاذذذىته وضذذذفع سذذذ وكياته ، وهذذذاا يعظذذذب ىا غيذذذاب األل عذذذن األمذذذر الذذذام ي
 التظاىة اتجتماعية والثقافية ل طفل يمثل خطور  ع ب إطراد لموه الظفاب واتجتماعب بصور  س يمة وسوية .

التظاذذىة إع الاذد ىا تيذوا  ماعيذةعم يذة التظاذىة اتجتطبيعذة العذالا الذام يتفاعذل معذذه الطفذل خذ ل البعثد الثثانى / 
متواولذذة ح ذذث تيذذوا الاماعذذة التذذب يتعامذذل معاذذا الطفذذل خذذ ل هذذاه المرح ذذة العمريذذة ضذذيقة الظطذذا   اتجتماعيذذة

وم لوفة لديه بح ث تتيح له التفاعل بحرية وإستق لية دوا خضوع مفاشر لااه الاماعا  ومن تا فالتظاىة الاذوية 
 رًا ومعتمذذدًا تيذذوا األسذذر  وبذذاألخع األل هذذب العظصذذر الخذذارجب الذذام يتفاعذذل تراعذذب ىلذذه ح ذذث يكذذوا الطفذذل صذذي

معذذه ، وح ظمذذا يكبذذر الطفذذل   ذذيً  تقذذل ماذذاحة إعتمذذاده ع ذذب اآلخذذرين لاذذده يتفاعذذل مذذ  المظطقذذة المحيطذذة بماذذكن 
بًا باليذًا ىسرته م  الاارع كماتم  مح ب صي ر ح ث ياذل التذواوا محافاذًا ع يذه وح ظمذا يكبذر يصذفح صذبيًا ىوشذا

وعذذا ً  ف لذذه يتعامذذل مذذ  الماتمعذذا  األشذذمل ل ماتمذذ  العذذال ويتفاعذذل مذذ  ىحذذداث العذذالا الذذام ييذذيش فيذذه محققذذًا 
التواوا محافاًا ع يه ا ن درجة اتستق لية التب يتمت  ااا بعد ىا كبر وإتااع لطا  العالا الذام ع يذه ىا يتفاعذل 

 معه . 
ح ظمذا يتعذرم الطفذل لمذؤ را  عاليذة وشذام ة هذب  م ية التظاىة اتجتماعيةعويحدث الخ ل والفوضب فب         

التذذب تتذذولب التذذ   ر ع ذذب الطفذذل مذذن خذذ ل  قافذذة شذذام ة  ذذد التتصذذل اثقافذذة ىسذذرته وب سذذال   التتذذيح لذذه التفاعذذل 
ا  العربيذة والحوار وليظاذا تفذرم ع يذه سذ وكيا  مع ظذة وقيمذًا مخت فذة ، وهذاا مذايتعرم إليذه ىطفالظذا فذب الماتمعذ

فاا يتعرضوا بصور  مكثفة لتيارا   قافية شذام ة وعالميذة ت خذا صذور  التاذ ية تذار  وال عذ  تذار  ىخذرم إالىلاذا فذب 
 حميقة األمر تيوا ىحيالًا عا  ت   رًا  ويًا ع ب الطفل ومن تا فاب التب تتولب حميقة صيا ته وتيويظه . 

فل من خ لاا ماتمعه المحيع ىيذًا كالذد ماذاحته بعظاصذره الثقافيذة ال ع  كوس  ة ياتوع  الطالبعد الثالث /     
أللذه يقذدل صذور   التظاذىة اتجتماعيذةواتجتماعية المتظوعة ، ويصفح ل ع  دوره الفعال فب إستيعابه لعالمه خذ ل 

طب والاذار    هاا العالا ومكولاته وتفاع ته باكل مثالب ودوا معالا  وا ييذة فح ظمذا ي عذ  األطفذال ليفذة   الاذر 
يمارسوا ىدوارًا وا يية ويؤدولاا بصور  مظذاار  ليذن اذدوا معالذا  الاذار  وهذو ياذر  ويضذفع ىوبذدوا معالذا  رجذل 
الارطة وهو ي حت ال ع ىوالاار  ، وم  عل  خ ل هاه ال يفة يتعذرف الطفذل ع ذب األدوار اتجتماعيذة بصذور  

 متقظة ومحبفة إلب لفاه كال  . 
وىلعذذذذاب األطفذذذذال ك حذذذذدم آلياتاذذذذا مذذذذن الممكذذذذن ىا تاذذذذاعد ع ذذذذب الظمذذذذو  التظاذذذذىة اتجتماعيذذذذةا مذذذذن هظذذذذا لاذذذذد ى -

اتجتماعب والثقافب بح د تخ ت إلاالًا إيااايًا يعمل لصالح ماتمعه وياعب إلذب تحاذ ن ىوضذاعه و  ذر ىا هذاه 
أللعذذاب التذذب تحتذذوم  ذذالبوب جذذب وا1األلعذذاب إعا كالذذد  ريفذذة مذذن الطفذذل ىو إعا كالذذد عا  طبيعذذة مظحرفذذة     

ع ذذب ماذذاهد خارجذذة عذذن اآلداب العامذذة وبع ذذد  عذذن  قافتظذذا العربيذذة وديظظذذا اتسذذ مب فمذذن الممكذذن ىا تعمذذل ع ذذب 
ل ،  1999تاويه الظمو اتجتماعب والثقافب ل طفل ومن تا تقضب ع ب عات ته اتجتماعية والثقافية   .   ف بوال ، 

103  .   
د من الميا والعادا  ، ولين التعامل م  هاه المذيا وتفع  اذا يظقصذه اليث ذر مذن اآلليذا  فماتمعظا العربب لديه العدي

، تماعب ولفاب وعاطفب ومحذيع جيرافذبالميا اوا   إجالتب توجه هاه الميا الوجاة الصحيحة ، و د إرتفطد هاه 
التظاذذذىة وعذذذن طريذذذت يحذذذدث لوعذذذًا مذذذن عذذذدل اتتذذذ اا والقذذذدر  ع ذذذب اتسذذذتمرار ،  وحذذذ ن الخذذذروح مذذذن هذذذاا المحذذذيع

الاذذ يمة مذذن خذذ ل األسذذر  يذذتا تاذذك ل الاذذ وك اتلاذذالب ل فذذرد ، وتحولذذه مذذن كذذاون ا ولذذوجب إلذذب كذذاون  اتجتماعيذة

                                                 
 لمحمولةم ، تلعب على أجهزة الكمبيوتر أوالهواتف ا 2017* المعروفة بلعبة ساحة المعارك لالعبين المجهولين صدرت عام 
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إجتمذذاعب ، وهذذب العم يذذة التذذب تذذرتفع اتع ذذيا الفذذرد وىلمذذا  الاذذ وك والظاذذا  حتذذب ياذذ يوا موا ذذه إجتماعيذذة تاعذذل 
 يياوا فيه وبالتالب يكابوا  قافة هاا الماتم  . هؤالء األفراد يتوافقوا م  الماتم  الام ي

  فالتحوال  اتجتماعيذة التذب يمذر ااذا كافذة الماتمعذا  لتياذة لت  ذب الثقافذا  المخت فذة إعا تحتذاح إلذب لذوع مذن 
القراء  الواعية ليل التي را  التب تطرى خ ل هذاه العم يذة حتذب اليحذدث خطذر اتودواجيذة والضذياع واليذيش ع ذب 

الحيا  ، بمعظب آخر الظار إلب التخطيع اتستراتياب لبظاء الميا وتفع  اا فذب الوا ذ  اتجتمذاعب المتي ذر ، هامش 
 وتيوا هاه الميا  اا ة ل تفاعل واتستمرار والتادد م   فا  حاماا وقيمتاا ووولاا فب حيا  الفرد والماتم  . 

تااها  والميا األساسية ، والمعرفة التذب تتوافذت مذ  ىداء هب إ تااب ىفراد الماتم  ات عم ية التظاىة اتجتماعيةف
لوايفتاذا يترتذ  ع يذه عذدل  التظاىة اتجتماعيذةاألفراد ألدوارها اتجتماعية المتو عة ، وىم  صور ىوخ ل فب ىداء 

ع ذب سذب ل تواوا فب ىداء الفرد ل دور المظا  به ، وعل  لعدل وضو  التو عذا  المتفادلذة اذ ن األفذراد فذب الماتمذ  ف
  -المثال :

  الحذذذراك اتجتمذذذاعب الاذذذري  ل فذذذرد ىو التي ذذذر الحذذذاد والعظيذذذ  فذذذب الظاذذذال اتجتمذذذاعب  الفذذذًا مذذذا يحذذذدث دوا ىا 
 يصاحفه تظاىة إجتماعية جديد  ل فرد تتظاس  م  هاه التي را  الاريعة   .

 بذب باذكل خذاص وإا هذاه التي ذرا  ولتياة ل تي را  التب طرى  ع ب الماتمعا  العربية باكل عال وماتمعظا ال 
ع ب مخت ه األصعد   د فرضد تي را   قافيذة وقيميذة ع ذب األطفذال والاذفاب ىهذا شذريحة فذب الماتمذ  و رسذد 

تتماشذب مذ   قافذة ماتمعظذا ال  بذب ، وإعا كظذا هظذا لتحذدث عذن التي ذرا  الثقافيذة التذب ى ذر  ع ذب  ف اا س وكيا  ال
  فذ ا  قافذة الطفذل تاذكل محذور إهتمذال الحاضذر وىسذاس  قافذة الماذتقبل ، ألا هذاه الماتمذ فذياظاء الثقافة والميا 

تحذذاول  قافذة الماتمذذ  التق  ديذة والحاضذذر   رسذه فذذب  الثقافذة تاذذتادف مذؤ را  عاصذذفة تيذاد ىا تذذ تب ع ذب كذذل مذا
ا طفذل ال ذذول ف لظذا لتو ذذ  ىا يكذو  الحذاليالو ذد  فذذيهذو ع يذه  اظذاء شخصذية الطفذل بح ذذث إعا تذرك األمذر ع ذب مذذا

وهذذو بذذالغ ىو إلاذذاا اليذذد الذذام يعذذالب مذذن تظا ضذذا  عديذذد  سذذتظعك  ع ذذب سذذ وكياته ىو فذذب ع  اتذذه مذذ  األخذذرين 
     روابطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه اتجتماعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة.                                                                              فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيالماتمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال   فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيالمحيطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ن بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه 

ربذذي ل طفذذل الع والثقذذافي االجتمذذاعي  ر األلعذذاب اتليتروليذذة والتيظولوجيذذة الحديثذذة ع ذذب الظمذذو لقصذذده اتذذ  إعا مذذا
ع ب وجذه الخصذوص . ح ذث اذدى الطفذل يقضذب معاذا و ذد فرا ذه مذن خذ ل التعامذل مذ   ال  بيعمومًا  والطفل 

مذذذل ىطفالظذذذا مذذذ  هذذذاه ا يتعالذذذرفف ى ، ولحذذذن هظذذذا ال اتليتروليذذذةو  التيظولوجيذذذةىلعذذذاب تاذذذكل مظتاذذذا  الحضذذذار  
، وليذذن ع  ظذذا تبظذذب سياسذذا  م ومذذة لتوجيذذه األطفذذال فذذب كيييذذة التعامذذل مذذ  هذذاه األلعذذاب لتاظذذ  األ ذذار األلعذذاب

كتااتاذا   ىطفذال  فذيفطن إل اا العديد من الفذاحث ن وح ذث تؤكذد الفاحثذة   مذارم وا    والتيالا بية لااه األلعاب 
صفا  وىوصاف الطفولة ومن ى ثر التي را  فاع ية  فيحد د تي رًا  التي    ىا من ا ن كافة التي راادوا طفولة

األلعذذذذاب لاا ىطفذذذذال ال ذذذذول بماذذذذاهد  الت ف يذذذذوا و ااأللعذذذذاب التق  ديذذذذة القديمذذذذة لألطفذذذذال ، ح ذذذذث إسذذذذتبد اختفذذذذاءهذذذذو 
 بمخت ه ىلواعاا .  اتليترولية

فذذب  ذذرس العظذذه عظذذد األطفذذال مذذن خذذ ل  ةاأللعذذاب اتليتروليذذهذذاه الدراسذذة ىا تبذذرو دور  فذذيوتحذذاول الفاحثذذة 
 تق  دها ألبطال األلعاب اتليترولية التب   ر  من  قافتاا وقيماا الم لوفة فب ماتمعظا العربب باكل عال . 

الحديثذة  ذد مذر  اذث ث  التيظولوجيذة واتليتروليذة وخ صة القول يمكذن ىا لقذول بذ ا تعامذل األطفذال مذ  األلعذاب
ل  يفذذة   البذذوباب   الذذام تعتبذذر ال يفذذة التذذب حتاذذكل مذذدخً  حميميذذًا تلحذذراف األطفذذال وتاذذكمراحذذل إلتاذذد األا ا

                                خطور  كب ر  ع ب هاه الاريحة.
ف لظا لاد ىا المرح ة األولب ادى  بمااهد  بعف األف ل الخياليذة ىو ىفذ ل اليذارتوا   الرسذول المتحركذة   مذن  -

 هد  الت ف يوا ح ث ادى الطفل يتعامل بصور    ر مفاشر  م  ىبطال هاه األف ل . خ ل ماا
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وتمث د المرح ة الثالية ح ظما ادى  كثافة اتتصال ا ن الطفل وىفراد الماتم  المحيط ن به من الاارع إلب  -
     المدرسة إلب المحيع العاو ب ح ث ادى الطفل يتعرف ع ب  قافا    ره .       

ما المرح ة الثالثة فاب المرح ة الراهظة ح ث ادى التعامل الاماعب م  هاه األلعاب ليرم المتعة والتا ية ، ى- 
إع ىا روت ن الحيا  ال ومب وإلااك الدراسة والعمل يتط   من الفرد إيااد ىو ا  خاصة لياعر ف اا بالراحة 

                   . 135،  1992  عبد الفا ب ،  اتليترولية م بية لت   الحاجة .األلعاب واتستمتاع فيالد 
 -لتنشئة اإلجتماعية والعنف : ا    

فذذذب ى  ذذذ  األسذذذر وخاصذذذة فذذذب  التظاذذذىة اتجتماعيذذذةفذذذب هذذذاا األطذذذار تحذذذاول الفاحثذذذة ىا توضذذذح ىا             
  مذن خذ ل مفاذول الماتمعا  الرييية وبعف األحياء الاعبية والحضرية تاتخدل العظه كوس  ة ليرس المذيا وعلذ

القذذذو  ، األمذذذر الذذذام يخ ذذذت رصذذذ دًا مذذذن الخذذذوف والتذذذوتر لذذذدم األطفذذذال ، إضذذذافة إلذذذب بعذذذف الحرمذذذاا مذذذن إشذذذفاع 
الحاجا  األساسية . األمر الام يذؤدم بالطفذل إلذب الميذال اذفعف الاذ وكيا  العظيفذة ل تعب ذر عذن التذوتر والخذوف 

يعب ىا تيوا و او  وس وكيا  العظه فب األلعاب اتليتروليذة ىوتبظب وتقمع هاه الا وكيا  ، وبالتالب فمن الطب
لاذذا تذذ   ر كب ذذر فذذب إلحذذا  الضذذرر باألطفذذال ، ولاذذا تذذ   ر  األلعذذاب اتليتروليذذةوالت ف يذذوا فرصذذة لذذال  ، وىا هذذاه 

عكاب ع ب الافاب المراهق ن . وإا تعذرم الطفذل لماذاهد العظذه  ذد يمذر مذن خذ ل مراحذل تظاذىته إلذب مراحذل 
دد  مذذن خذذ ل التاذذ ية والترفيذذه ، ومذذن الطبيعذذب ياذذاعد التعذذرم لاذذاه الموا ذذه المكثفذذة مذذن العظذذه إلذذب فصذذل متعذذ

الطفل عن سيا ه اتجتماعب ، و ذد يذؤدم هذاا اتلفصذال إلذب إ تذراب الطفذل عذن إطذاره اتجتمذاعب المحذيع بذه ، 
يت قب ف اا قيمه و قافته مذن لاحيذة . ومذن ومن تا تحل التيظولوجيا اتع مية الحديثة محل مؤساا  التظاىة التب 

لاحيذذة ىخذذرم فذذ ا المضذذموا الذذام يت قذذاه عذذن تيظولوجيذذا اتتصذذال الحديثذذة ، يفصذذ ه عذذن سذذيا ه وتذذ وده بمضذذام ن 
تع لذذه عظاذذا فتاع ذذه  ريفذذًا عذذن هذذاا الاذذيا  ، و ذذد يتحذذول إلذذب وسذذ  ة تفيذذ  ، وهذذاا التفيذذ  يذذؤدم إلذذب فقذذداا الفذذرد 

 اب .لاويته وإلتماوه الظف
ووا ذذ  هذذاه الوسذذاول فذذب الذذوطن العربذذب سذذ ث  التظاذذىة اتجتماعيذذةولاذرًا ألهميذذة دور وسذذاول اتتصذذال الحديثذذة فذذب 

ويادد اتاويه مدمر ل بظاء الثقافب ألطفالظا ، وإا  ىداء هاه الوسذاول يعذالب مذن التخ ذه والتقصذ ر والتخذفع المث ذر 
لذال  ياذ  ع ذب وسذاول اتتصذال الحديثذة ت ديذة دور فعذال تاذتطي   الام الي  ت ب مة لاا  قافتاا وقيماذا المم ذ   ،

 من خ له تحق ت دور إياااب ل تي   ع ب كل الا بيا  . 
والتطبيذذ  اتجتمذذاعب التذذتا إالمذذن خذذ ل تفاعذذل الطفذذل مذذ  الب ىذذة  التظاذذىة اتجتماعيذذة عم يذذة  ىاإعا مذذن البذذدياب 

ا  األولذذذذب فذذذذب تربيذذذذة األاظذذذذاء وتذذذذوج ااا وتحذذذذدد ىهذذذذا الموا ذذذذه اتجتماعيذذذذة التذذذذب ييذذذذيش ف اذذذذا ىالوهذذذذب األسذذذذر  الظذذذذو 
 هذياتجتماعية التب يواجااذا ى ظذاء حياتذه ومذدم تفاع ذه مذ  هذاه الموا ذه ومعذاي ر توافقذه معاذا ، فاألسذر  عذادً    
تاذذود األدا  الوح ذذد  التذذب تعمذذل ع ذذب تاذذك ل الطفذذل وتظقذذل إليذذه كافذذة المعذذارف والماذذارا  واتتااهذذا  والمذذيا التذذب 

  الماتم  بعد ىا تترجماا إلب ىسال   عم ية من التوجيه واترشاد لتظاىة الظا   اتجتماعية الصحيحة  .
  .   83، 1997  الخضرم ،

ويتفذت بعذذف الع مذاء ع ذذب ىهميذذة األسذر  ودورهذذا فذذب تظاذىة الطفذذل فمذذن خذ ل األسذذر  يحصذذل الطفذل ع ذذب ىهذذا    
ور بالح  واألماا وب له مقبول ومر وب فيه ، ومن األسر  يتع ا كال  الخط  إحتياجاته الظفاية والمتمث ة فب الاع

تخصذذذيع الو ذذذد  فذذذيوالصذذذواب ويظذذذال التاذذذاي  وبذذذث الرغفذذذة فذذذب الذذذتع ا ، فاألطفذذذال محتذذذاجوا إلذذذب األب واألل 
ب  تذوج ااا اتهمال المت ايذد ، وكذال  محتذاجوا إلذ المظاس  لاا واترشاد والتوجيه الفع د عن الحماية المفرطة ىو

عظد إ تظاء ىلعاااا وتوضيح الاوال  الاذ بية واتيااايذة لاذاه األلعذاب خصوصذًا اتليتروليذة حتذب ياذتوع  الطفذل 
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قيمذذة هذذده ال يفذذة وبالتذذالي ي خذذد اتياذذااي مظاذذا ويامذذل الاذذ بي ،  فالتظاذذىة الاذذ يمة والتوجيذذه الاذذديد ياعذذل الطفذذل 
 ية داخل الماتم  الاي يييش فيه.االجتماعع ب هويته الثقافية ومكالته ماالمًا بع دا عن العظه وىسال فه ويحافظ 

 -األلعاب اإللكترونية :
 -: األلعاب اإللكترونيةتعريف 

بالدرجذة األولذب ياذمل كذً  مذن ىلعذاب  عهظيىواخر الات ظيا  ، وهو لاا   فياار  ترويايلاا   هي 
لأللعذاب يمذارس هذاا الظاذا   مع ومذاتيالظقالة ، وهب ارلذام، الف ديو الخاصة ، ىلعاب اليمب وتر ، ىلعاب الاواته 

تمارس ااا األلاطة األخرم مثل الحواس   المحمولذة والثااتذة ، والاواتذه الظقالذة  التيبطريقة تخت ه عن الطريقة 
    .   35،  2008وىلعاب الف ديو المتحركة والمحمولة والت ف يوا .   لمرود ، 

 -ية :أنواب األلعاب اإللكترون
اذذذ ن الفذذذاحث ن فمذذذظاا مذذذن صذذذظفاا ع ذذذب  االخذذذت فمذذذن ح ذذذث الظذذذوع جعذذذل  األلعذذذاب اتليتروليذذذةتصذذذظي           

 ومذذظاا مذذن صذذظفاا ع ذذبىسذذاس الظذذوع ومضذذموا األلعذذاب  مذذن صذذظفاا ع ذذباألجاذذ   الماذذتعم ة فذذب ال عذذ  ومذذظاا 
  -ىساس عدد األفراد الماارك ن فب ال يفة وهاه األلواع هب :

 الحركة . ىلعاب – 1
 -ىلعاب الاكاء والتب تظقاا إلب ىربعة ىلواع هب :  – 2
إسذذتراتياب  ىلعذذاب عا  طذذاب   ىلعذذاب الميذذامرا  والتفي ذذر ، ىلعذذاب عا  طذذاب  إسذذتراتياب إ تصذذادم ،  

   .                     140، 2007 ع واش ،    دية   .عاكرم ، ىلعاب تق
 ىلعاب التدري . – 3
 -اب اإللكترونية :إتجابيات األلع -
العديذد مذن اتيااايذا  ، فاذي تظمذب الذاا ر  وسذرعة التفي ذر ، كمذا ىلاذا تاذذاا  األلعذاب اتليتروليذةتمتذاو  

فب تطوير ح  المفادر  والتخطيع والمظطت ، ومثل هاا الظوع من األلعذاب ياذاا فذب التذ له مذ  التقظيذا  الحديثذة 
ل عصذذا التوجيذذه ، التعامذذل مذذ  ت ذذ  اآلال  بذذ حتراف ، كمذذا تع ماذذا بح ذذث ياذذتطي  الفذذرد تاذذي ل المقذذود ، وإسذذتعما

الميال بماال الذدفاع والااذود فذب آا واحذد وتحفذ  الفذرد ع ذب الترك ذ  واتلتفذاه وتظاذيع الذاا ر  ، كمذا ىلاذا  ذد تط ذ  
   . 195،  2010ال عب ن ع ب ىفيار جديد  ومع وما  حديثة .   األلفارم ، 

 -لكترونية :األلعاب اإل سلبيات  -
إال ىا سذذذ بياتاا ى ثذذذر مذذذن إياااياتاذذذا ىوبذذذاألحرم  األلعذذذاب اتليتروليذذذةبذذذالر ا مذذذن الفواوذذذد التذذذب تتضذذذمظاا  

تعتمذذد باألسذذاس ع ذذب  األلعذذاب اتليتروليذذة إسذذتخدال األفذذراد لاذذا باذذكل سذذ بب تذذؤ ر ع ذذب الفذذرد والماتمذذ  معذذًا ، ف
 ر ىم  اذذا واتعتذذداء ع ذذ اا اذذدوا وجذذه حذذت وكذذل هذذاه األمذذور التاذذ ية والتمتذذ  ، واتسذذتمتاع بقتذذل األخذذرين وتذذدم

ظذذذه والعذذذدواا تتط ذذذ  إسذذذتخدال العديذذذد مذذذن األسذذذ حة المذذذدمر  التذذذب تظمذذذب فذذذب عقذذذول ىطفالظذذذا  ذذذدرا  وماذذذارا  الع
 .الا وكب

و ذذد ى ذذد  العديذذد مذذن الدراسذذا  والفحذذوث ىا األلعذذاب اتليتروليذذة كالذذد الاذذب  الروياذذب فذذب العديذذد مذذن الممسذذب 
والماك   ويرج  عل  لق ة المراقفة فب إستعمال األطفذال لاذاه األلعذاب ، و ذد إرتفطذد لتذاو، هذاه األلعذاب خذ ل 
الاذذظوا  األخ ذذر  ب وديذذاد الاذذ وك العظيذذ  وإرتفذذاع معذذدال  الاريمذذة والقتذذل وات تصذذاب و  رهذذا مذذن الاذذراوا التذذب 

األلعذاب لوا تقمذع الاخصذيا  الخار ذة والخياليذة لاذاه ترتي  من  بل األفراد الاين يت  روا ااذاه األلعذاب ويحذاو 
، والقاسذذا الماذذترك فذذب جميذ  الذذدول هذذو العظذذه الذذام تعرضذه وسذذاول األعذذ ل ىو األلعذذاب اتليتروليذذة  اتليتروليذة

   .  93، 2005من خ ل الاواته الظقالة بصفته لوعًا من ىلواع التا ية والترفيه والمتعة .  الاعد ،
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ماتقدل لاتطي  القول ب ا الاواته المحمولة ىو مايامب بالاواته الاكية ىصذفحد ت عذ  دورًا بذاروًا إعا من خ ل 
فذذب حيذذا  األفذذراد كفذذارًا وصذذيارًا مذذن الاظاذذ ن ، فقذذد ىصذذفحد وسذذ  ة التواصذذل اتجتمذذاعب والترفيذذه والمعرفذذة وليذذن 

لماتمذذذ  وتاذذذاا فذذب بعذذذف الاذذذ وك لألسذذه بعذذذف األفذذراد ياذذذتي ولاا فذذذب تصذذرفا  سذذذ بية  ذذذد تذذؤ ر ع ذذذب الفذذرد وا
اتلحرافب ، لتياة تستخدال بعف األفذراد هذاه الاواتذه ويمضذوا معاذا و تذًا طذويً  فذب ال عذ  وهذاا يعتبذر إهذدار 
ل و د وكال  تعط ل هؤالء األفراد ع ب الميال اواجفاتاا وإلت اماتاا تاذاه الماتمذ  . واألمذر الذام دفذ  بذاليث ر مذن 

ن إلب معرفة الخطر من اآل ار الا بية التب  د تترت  ع ب اتستخدال الاذ ث لاذاه األجاذ   األخصاو ن اتجتماع  
                  وبال  يوصب ى    هؤالء األخصاو ن والفاحث ن تقظ ن هاه األجا   .                                                                

 -الفرد والمجتمع :تأثير األلعاب اإللكترونية على 
باكل عال وىلعاب الاواتذه المحمولذة  األلعاب اتليتروليةبعد عرضظا لإليااايا  والا بيا  التب تتضمظاا        

األلعذذذذاب باذذذذكل خذذذذاص ل حذذذذظ ىا اتيااايذذذذا  اذذذذدى  آ ارهذذذذا واضذذذذحة ع ذذذذب الطفذذذذل عظذذذذد ممارسذذذذته ال عذذذذ  ااذذذذاه 
المتعذذذة  األلعذذذاب اتليتروليذذذةوالماتمذذذ  ، وإا ىهذذذا ماحققتذذذه   ة ، ممذذذا يذذذظعك  باتيااايذذذا  ع ذذذب األسذذذر اتليتروليذذذ

والتا ية لألطفال خصوصًا فب الاظوا  األخ ر  جراء الحروب وجاوحة كورولا ، إع ىا روت ن الحيا  ال ذومب الذام 
، ت بيذذة لت ذذ  الحاجذذة  األلعذذاب اتليتروليذذةيتط ذذ  إياذذاد ىو ذذا  خاصذذة لياذذعر الطفذذل بالراحذذة واتسذذتمتاع فيالذذد 

 ال  حققد األلعاب فاود  لتقوية ال ية خصوصًا اتلا   ية مظاذا عظذد بعذف األطفذال ح ذث تقذول بعذف الاذركا  
األجظبية المصظعة لااه األلعاب بصظاعة الي ما  الماتخدمة فب األلعذاب اتليتروليذة ك مذًا وكتابذة ، وباذاا تقذوم 

دوا ع ذب الذت فظ ات ذ  المفذردا  ىو المصذط حا  فذذب معذرفتاا بال يذة اتلا   يذة ح ذث ل حذظ بعذف األطفذذال يعتذا
حياته ال ومية ، وهظاك إيااايا  آخرم لاذاه األلعذاب مثذل تقويذة الذاكاء والتفي ذر اتاذداعب فاظذاك ىلعذاب إليتروليذة 

،  2013تحتوم ع ب ىلياو وح ل تحف  الفرد ع ذب التفي ذر واتاذداع ل وصذول إلذب الح ذول الصذحيحة .   حاذن ، 
45 .   
ىمذذا الاالذذ  األخذذر فذذ ا اليث ذذر مذذن الفذذاحث ن والدارسذذ ن لمثذذل هذذاه الموضذذوعا  بحثذذوا فذذب اآل ذذار الاذذ بية        
ع ذب حيذا  الفذرد الع ميذة والدراسذية بح ذث يظامذ  بعذف األطفذال فذب شذيل معاذا ىو ذاتاا فذب  أللعاب اتليتروليذةل

بوباب و  رهذذا مذذن األلعذذاب التذذب يتفاعذذل معاذذا سذذواء عذذن طريذذت الظذذد ىو الاواتذذه الاكيذذة كذذال األلعذذاب اتليتروليذذة
األطفذذذال . اذذذل  ذذذد يتقمصذذذوا الاخصذذذيا  فذذذب هذذذاه األلعذذذاب وتصذذذفح الوسذذذ  ة التذذذب تاذذذعرها بالاذذذعاد  والمتعذذذة ، 

 وبعضاا ياعروا بالح ا با  مضب الو د وإ تراب إيقاف ممارسته لت   األلعاب . 
ب يذذؤ ر ع ذذ اا بالاذذ   و ذذد تظحذذرف سذذ وكياتاا وتفعذذدها إعا سذذوء إسذذتخدال بعذذف األطفذذال لمثذذل هذذاه األلعذذا      

هاه األلعاب عن بعف الميا الثقافية لماتمعظا ال  بذب وتاذ باا عات ذتاا وبالتذالب يتاذربوا العظذه ويمارسذوله ىحيالذًا 
 م  اآلخرين لتياة لت  رها اااه األلعاب اتليترولية .   
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 -إستنتاجات الدراسة : 
  -ب لااية هاه الدراسة لصل إلب ماموعة من اتستظتاجا  األساسية التالية :ف         

عفذار  عذن تيظولوجيذا الحذروب األوروبيذة فاذب تؤكذد  األلعذاب اتليتروليذةىا  البية المصاحفا  الماتخدمة فذب  -
عذاب تيذرس فذب الطفذل تقوية الثقافة األجظبية ألا هاه األس حة هب التب تظتصذر فذب الظاايذة وبالتذالب فذ ا هذاه األل

 الظموعح األجظبب المتفو  داومًا فب الحروب . 
  عالمًا خياليًا بقدراته الفاوقة.تقدل ل طفل عالمًا خياليًا واسعًا األمر الام يخ ت ىجيااًل تييش  األلعاب اتليترولية -
ية لألطفال تعتظا ذه كوسذ  ة اتتااها  اتياااية ل عظه ، الام يعظب دعو  ضمظ األلعاب اتليتروليةتؤكد هاه  -

ل تعامل م  اآلخر، فاب تصور الحروب والعظه والايطر  والي و هب الوساول الظاجحة لحل الصذراعا  والاذيطر  
 ع ب اآلخر ، وهاا تظا ف واضح م  الاعارا  والدعوا  العالمية التب تدعو إلب الا ا والا ل . 

ل طفذذل ، وتع لذذه عذذن اآلخذذرين ، وتبذذث فذذب الطفذذل  قافذذا  مخت فذذة  ىا هذذاه األلعذذاب تؤكذذد الفعذذد الذذااتب والفذذردم -
ومتظا ضذة تمامذًا مذ   قافتظذذا وهويتظذا العربيذة وبالتذالب فاذذب تذؤدم إلذب ضذعه الع  ذذة اذ ن الطفذل و قافتذه وتضذذعه 

وجاذذا  إلتماوذه لماتمعذه وتاع ذذه تابعذًا لثقافذة تاابذذه إل اذا مذن خذذ ل األلعذاب اتليتروليذة التذذب تياذفه سذ وكيا  وت
 تؤ ر فيه الحقًا . 

يصاحباا فب بعف األحياا بعذف الاذ وكيا  اتلحرافيذة ، كتعذاطب المخذدرا  ، والمعرفذة  األلعاب اتليترولية -
 الخاطىة باآلداب العامة ، وبعف اتلحرافا  ال ىخ قية ألا هاه األلعاب عادً  تمارس ادوا ر ابة ىسرية .               
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 -رحات :التوصيات والمقت
الاذذذذد ىا لضذذذذ  فذذذذب إعتفارلذذذذا ىا هظذذذذاك العديذذذذد مذذذذن المتي ذذذذرا  التذذذذب ياذذذذادها العذذذذالا المعاصذذذذر باذذذذكل عذذذذال  – 1

والماتمعا  العربية اوجذه خذاص لتياذة لإلتاذاع الااوذل فذب ع ذا التيظولوجيذا و ذور  اتتصذاال  التذب حولذد العذالا 
المع ومذذذا  والمعذذذارف سذذذا ة جذذذدًا ، مذذذن هذذذاا إلذذذب  ريذذذة صذذذي ر  ، وىصذذذفحد عم يذذذة التواصذذذل اتجتمذذذاعب وتفذذذادل 

المظط ذذت الاذذد مذذن إسذذتيعاب الع ذذا والتيظولوجيذذا وموا فذذة هذذاه التطذذورا  والتي ذذرا  الاذذريعة بح ذذث لاذذتف د مذذن هذذاه 
التي را  ب خا الاوال  اتياااية مظاا واتستفاد  مظاا فب المااهمة فب عم ية التقدل والتطور واتاداع فذب مخت ذه 

 ا  . لواحب الحي
لاذذذا جالفذذذاا سذذذ بب وإياذذذااب ، لذذذال  الاذذذد لظذذذا مذذذن و فذذذة جذذذاد  لمتابعذذذة ومراقفذذذة ىطفالظذذذا  األلعذذذاب اتليتروليذذذة - 2

وتذذذوج ااا لحذذذو ال عذذذ  ااذذذاه األلعذذذاب حتذذذب اليفقذذذدوا  قذذذتاا اظفاذذذاا وهذذذويتاا الثقافيذذذة وكذذذال  تذذذوج ااا لفواوذذذد هذذذاه 
 األلعاب . 

ووار  الاذذو ا اتجتماعيذذة وووار  التربيذذة والتع ذذيا والمؤساذذا   الاذذد مذذن تيذذا ه جاذذود عوم اتختصذذاص مذذن – 3
التذذب تعظذذب باألطفذذال إلذذب اتهتمذذال اتظميذذة الذذوعب داخذذل المذذدارس وداخذذل األسذذر  مذذ  مراعذذا  تاذذاي  األطفذذال لحذذو 
األلعذذاب الرياضذذذية والفظيذذة وكذذذال  إحيذذذاء األلعذذاب التق  ديذذذة وتاذذايعاا مذذذن خذذذ ل عمذذل ماذذذابقا  لاذذا حتذذذب تعذذذود 

 الفاود  ع ب هؤالء األطفال . ب
إهتمذذال وسذذاول اتعذذ ل بالحفذذاظ ع ذذب الاويذذة الثقافيذذة ، وهذذاا يتط ذذ  تعبىذذة طا اتاذذا لتوعيذذة األسذذر واألطفذذال  – 4

وتظميذذة اتحاذذاس بالو ذذد وىهم تذذه حتذذب ياذذتوع  الطفذذل ماذذتوم التحذذدم  األلعذذاب اتليتروليذذةوالاذذفاب بمخذذاطر 
 قب ه . الحضارم الام ياتادف وجوده ومات

الاذذد مذذن فاذذا وإسذذتيعاب ىا ال عذذ  مذذن ىفضذذل األلاذذطة التذذب يمكذذن مذذن خ لاذذا التعامذذل باذذاولة مذذ  الطفذذل  – 5
والتعذذرف ع ذذب شخصذذ ته ولمذذوه وماذذا  ه كمذذا ىلذذه يمكذذن تع ذذيا الطفذذل باذذاولة عذذن طريذذت ال عذذ  . فال عذذ  يتذذيح 

باتضافة إلب التظيذي  عذن إلفعاالتذه ممذا يخفذه خبرا  مخت فة تااعد الطفل ع ب الظمو عق يًا وجاميًا وإجتماعيًا 
من إلفعاالته وتوتره ، وكل هاا اليت تب إالمن خ ل توجيه الطفل لحو األلعاب التب يقتظ اا وي ع  ااا وخصوصذًا 

 .          األلعاب اتليترولية
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 -قائمة المراجع :
 ل  2010. الا اور :  األلعاب اتليتروليةباسا األلفارم ، لصاوح مامة لمتابعب   -1
با ر الظمرود ، ىلعاب الف ديو وى رها فذب الحذد مذن ممارسذة الظاذا  البذدلب الرياضذب الامذاعب الترف اذب عظذد  – 2

 ل .  2008المراهق ن ، الا اور : رسالة ماجات ر   ر مظاور  ، 
 ل .                                                                                  2009ألسرية . دمات : سامر رضواا ، التقظية والما لة األخ قية . ما ة الماتاار ، مرك  التظمية ا – 3
س وم عبد الفا ب ، دراسا  إتااهذا  األطفذال لحذو الفذ  ا التاذا  ب ومذدم إسذتيعاااا لألهذداف المتضذمظة .  – 4

 .  ل 1992المرك  القومب لثقافة الطفل ، الما د الااب  ، 
  ذذر فاطمذذة الق  ظذذب ، األلعذذاب الاذذ بية لذذفعف األلعذذاب الماذذتخدمة ع ذذب الطفذذل المصذذرم . القذذاهر  : دراسذذة  – 5

 ل . 1995مظاور  ، 
ف بذذوال ا ذذف دم ، األطفذذال وال عذذ  ، عذذالا الفيذذر عذذدد خذذاص عذذن الطفولذذة ، الما ذذد العاشذذر ، العذذدد الثالذذث ،  -6

 ل .  1999
لعظذه مذن خذ ل الت ف يذوا وىلعذاب الف ذديو وتذ   ره ع ذب الطفذل . رسذالة ماجاذت ر ، كا ظة ع واش ، معالاة ا – 7

 ل . 2007الا اور : ك ية الع ول الاياسية واألع ل ، جامعة الا اور ، 
ل  ذذب محمذذد الخضذذرم ، إرشذذاد الطفذذل وتوج اذذه فذذب األسذذر  ودور الحضذذالة . اتسذذكظدرية : دار المعذذارف ،  – 8

 ل .  1997
 . ل 1992كظدرية : دار المعرفة الااميية ،لاوهرم ، ع ا اتجتماع ودراسة األع ل واتتصال . اتسمحمد ا – 9

مر  حان ، ااهر  إلتاار األلعاب اتليتروليذة فذب مديظذة الموصذل وت   راتاذا ع ذب الفذرد . العذرا  : ما ذة  – 10
 ل .  2013موص ية ، 

 ل .  2005طفال . الريام : لور  الاعد ، الحار فب ىلعاب الف ديو لأل – 11
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 هاهرة  تعاطى المخدرات
 )االسباب واالثار واساليب العالج(

 
 د. مةيد جمعة أبوحميدة
 د. مناا الصيد عظمة

 كلية اآلداب /جامعة طرابلس
 
 

 :المقدمة
والماتمذذ . ع يذذه  شذذي د ماذذك ة المخذذدرا  الماتمعذذا  فذذي العذذالا ىجمذذ  لمالاذذا مذذن آ ذذار مذذدمر  ع ذذب الفذذرد      

تتمثذذل اذذاهر  تعذذاطي المخذذدرا  ىحذذد ىاذذرو الاذذواهر االجتماعيذذة التذذي ىصذذفحد تذذؤر  الماتمذذ ن ولعذذل مذذا واد مذذن 
خطور  هاه الااهر  هو سرعة التاارها، ح ث طالد الحاال  والفىذا  العمريذة المخت فذة لمذا لاذا مذن خطذور  تمذ  

ف لذذذدم الااذذذا  المختصذذذة بم ذذذه المخذذذدرا  ىا اذذذدا سذذذن مكولذذذا  الظاذذذي، االجتمذذذاعي، "ومذذذا يث ذذذر ل ق ذذذت والخذذذو 
سظة، وهاا يعتبر سن االلتاح في ىي دولة ما، وهاا ما حذدر   17التعاطي في الاظوا  االخ ر  يظخفف إلي سن 

مذذن خطورتذذه جميذذ  الا ىذذا  الصذذحية المح يذذة والعالميذذة إدرا ذذا مظاذذا بخطذذور  ماذذك ة تعذذاطي المخذذدرا "،  عويذذد، 
  .282، ص2003

ولذذاا ياذذدف الفحذذث إلذذي تاذذ يع الضذذوء ع ذذب االسذذفاب الحميميذذة المؤديذذة لتعذذاطي المخذذدرا  واآل ذذار الظاجمذذة      
 عظاا، سواء كالد لفاية او اجتماعية ىو ا تصادية التي ت حت بالمتعاط ن وب ىتاا االجتماعية.

 ذذذب ماذذذتوم الفذذذرد والاماعذذذة ومذذذن خذذذ ل علذذذ  يظفيذذذي اياذذذاد االسذذذال   واالجذذذراءا  الو اويذذذة والع جيذذذة المظاسذذذفة ع
والماتمذذ  لمواجاذذة هذذاه اآلفذذة، ويكذذوا علذذ  مذذن خذذ ل الا ىذذا  المختصذذة والماتمذذ ن مذذن ع مذذاء االجتمذذاع والذذظف  
والقالوا، وكالد لماظة الخدمة االجتماعية دورًا ىساسيًا ىيضا، فقد اهتمذد ادراسذة ىبعذاد هذاه الاذاهر  والعمذل ع ذب 

مواجاتاا والحد مظاذا ووضذ  اذرام، يمكذن مذن خ لاذا الذتحكا فذي العوامذل الاذ بية حث الااود األه ية والحكومية ل
المؤدية إلي التاارها، ودل  من خ ل رصد وتح  ل ىسفاااا واآل ار الظاجمة ع ب تعاط اا، كما تعمل ع ذب تفاذ ر 

 .ت   العوامل التي تتصل بكل من الفرد واالسر  والبظاء االجتماعي والدواف  وراء تعاط اا
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 :مشكلة البحث
عذد ماذذك ة تعذذاطي المخذذدرا  مذن الماذذك   التذذي تذذؤ ر فذي اظذذاء الماتمذذ ، فقذذد بذا  مذذن المؤكذذد ىا تعذذاطي ت     

المخذذذذدرا  اذذذذاهر  عالميذذذذة فذذذذي كذذذذل الماتمعذذذذا ، وهذذذذاا يذذذذال ع ذذذذب الخ ذذذذل القذذذذاوا فذذذذي االلامذذذذة الميميذذذذة والتربويذذذذة 
 ر الق ت ب ا االحصاويا  لمتعاطي المخدرا  في ت ايد ماتمر والسيما واالجتماعية واال تصادية واالمظية، ومما يث

اذ ن الاذفاب وصذيار الاذن الذدين ياذك وا ماذتقبل ىيذة ىمذة وعمادهذا ور  اذا وتقذدماا وىمظاذا واسذتقرارها، ح ذث يف ذد 
ا  ذذوا ل الصذذادر مذذن االمذذا المتحذذد  المعظذذي بالمخذذدرا  والاريمذذة ىا ربذذ  2017تقريذذر المخذذدرا  العذذالمي لاذذظة 

% من سكاا العالا الفالي ن وصيار الان  د تعاطوا المخدرا  مر  واحد  ع ب اال ل، ومن خ ل هاه 5لامة ىو 
البيالا  يمكن القول ب ا سن اداية التعاطي يكوا في فتر  المراهقة، هاه المرح ة العمرية الحااسذة والتذي يتعذرم 

فذذذي جميذذذ  جوالذذذ  الظمذذذو الااذذذمي والعق ذذذي واالجتمذذذاعي ف اذذذا المراهذذذت إلذذذي تي ذذذرا  اساسذذذية واضذذذطرابا  شذذذديد  
وااللفعذالي، ويظذت، عذن هذذاه التي ذرا  واالضذطرابا  ماذك   كب ذذر  ومتعذدد  تحتذاح إلذي توجيذذه وارشذاد مذن اليفذذار 
والمحيطذذذذذ ن بذذذذذالمراهت، حتذذذذذب يذذذذذتمكن مذذذذذن التي ذذذذذ  ع ذذذذذب هذذذذذاه الماذذذذذك  ، وياذذذذذ ر لمذذذذذوه فذذذذذي طريقذذذذذة الطبيعذذذذذي، 

  .115، ص1981 محمود،
ولاا يادف الفحث لمعرفة االسفاب اليامظة وراء عل  وربطاا باأل ار المترتفة ع  اا لما لاا من لتاو، سذ بية        

وخط ذذر  ع ذذب ماذذتوم الفذذذرد والماتمذذ ، وهذذاا يقودلذذا الذذذي ضذذرور  وضذذ  االسذذال   والخطذذذع المظاسذذفة لعذذ ح هذذذاه 
ل ىحذذادي اذذل يتط ذذ  االمذذر فاماذذا فذذي إطارهذذا الاذذاهر  والحذذد مظاذذا، فذذ  يمكذذن معرفذذة وفاذذا ىسذذفاب الماذذك ة باذذك

دد  ماك ة الفحث في االجابة ع ب التاا ل االتي:  الامولي والمتيامل. ولال  ح 
 ما االسفاب وراء ااهر  تعاطي المخدرا  واال ار المترتفة عظاا وىسال   ع جاا.

 أهمية البحث:  -
ر   تعذاطي المخذدرا  والتذي تاذكل  تاديذدًا حميميذًا تظط ت ىهمية الفحث من الخطور  التي تظطوي ع  اذا اذاه      

لماتمعظذذا، لاذذرا السذذتادافاا ىهذذا عظصذذرا وهذذو الاذذفاب الذذدين يمث ذذوا الدعامذذة االساسذذية التذذي يقذذول ويرتيذذ  ع  اذذا 
 الماتم ، ما يظعك  س فا ع ب كافة الظواحي المخت فة ل تظمية.
هذتا باذذاهر  تعذذاطي المخذدرا  وربذذع االسذذفاب باأل ذذار وممذا تقذذدل تظط ذذت ىهميذة هذذاا الفحذذث بكولذه وصذذفي تح   ذذي ى 

وصذذواًل لألسذذال   الع جيذذة المظاسذذفة، لذذاا ف لذذه يقذذدل إسذذااما ع ميذذًا يثذذري الفحذذث الع مذذي ب حذذد ىهذذا  ضذذايا الماتمذذ  
وى ثرها خطور  التي تؤ ر ع ب الفرد واألسر  والماتم ، ولارًا لتفا ا هاه الااهر  في الماتم  ال  بي باكل خذاص 

 والماتم  الدولي باكل عال.
 ع يه ف ا هاا الفحث يحاول تقديا تفا رًا واسعًا لماك ة تعاطي المخدرا  والح ول المظاسفة لاا.

 أهداف البحث:  
الادف هو الاي الاي ياعب الفحث إلي تحميقه ويرمي الي الوصول إليه، ولاا يكمن الادف الروياي لااا        

 ااهر  تعاطي المخدرا  واال ار المترتفة ع  اا، واالسال   الع جية. الفحث في التعرف ع ب اسفاب
 وع يه يظبثت من هاا الادف جم ة من األهداف الفرعية اآلتية: 

 التعرف ع ب االسفاب المؤدية لتعاطي المخدرا . -1
 التعرف ع ب اال ار الظاجمة عن تعاطي المخدرا .  -2
 من تعاطي المخدرا .التعرف ع ب االسال   والطر  الع جية ل حد   -3

 
 



 مم

 

 م2021ديسمرب  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

47 

 منهج البحث:     
يعذذد المذذظا، الوصذذفي ى ثذذر مظذذاه، الفحذذث م ومذذة ل وا ذذ  االجتمذذاعي كاذذب ل لفاذذا اذذواهره واسذذتخ ص سذذماته،     

وي تي ع ب مرح ت ن مرح ة االستيااف والصيالة ومرح ة التاخيع والوصه، وعل  اتح  ل البيالا  والمع وما  
، 1999ويذذؤدي إلذذي ا تاذذاف الع  ذذة اذذ ن المتي ذذرا  وتقذذديا تفاذذ ر م وذذا لاذذا،   اسذذا، التذذي تذذا جمعاذذا وتح   اذذا 

  .60ص
ولاا اتفذ  الفاحثذاا المذظا، الوصذفي التح   ذي، الا هذاا الفحذث ياذعب إلذي توصذي  اذاهر  تعذاطي المخذدرا  اذ ن 

 االسفاب واال ار وىسال   الع ح.
يا ذ  ع ذب االسذى ة التذي تث رهذا ماذك ة الفحذث، وموضذوعه، فالمظا، هو االسذ وب الذاي ياذ يه الفحذث ليذي      

ولذذاا فذذذ ا االعتمذذذاد ع ذذذب المذذذظا، الوصذذذفي التح   ذذذي كولذذذه يحقذذذت هذذذاا اليذذذرم مذذذن خذذذ ل وصذذذه الوا ذذذ  وتح   ذذذه 
  .2001والو وف ع ب التحديا  واستظفا  الح ول المظاسفة لاا،  خاطر، 

 مصطلحات ومفاهيم البحث:
تيا عا  الص ة بموضوع الفحث ىو متي راته تاذكل ىهميذة ل فحذث مذن ح ذث توضذيح اا تحديد المصط حا  والمفا

وجاذذا  الظاذذر المخت فذذة حذذول المصذذط ح، ل تاذذظب ع ذذب الفاحثذذاا عرضذذاا وتح   اذذا بمذذا يخذذدل ىهذذداف وتاذذا ال  
الفحذذث وإوالذذة اي لذذف  ىو  مذذوم الذذاي يع ذذت اذذدهن القذذار ، وع يذذه فذذ ا المصذذط حا  تحذذدد وفقذذًا لمذذا تتضذذمظه 

 اك ة الفحث وهي: م
 التعاطي: -1
هذذو تظذذاول المخذذدرا  بطريقذذة   ذذر مظتامذذة و  ذذر ماذذروعة ولذذي  باذذكل دوري مذذن  بذذل االفذذراد مذذن ىجذذل إحذذداث  

  .44، ص2004تي ر في الوض  العق ي والم اجي، وال يصل لحد االعتماد التال ع  اا،  االصفر، 
  .72، ص2003يحت وال ياوو تظاوله"  عويد ما يعرفه لااا العرب عظد اان مظاور "ب له تظاول ماال 

ويعذذرف كذذال  ب لذذه "رغفذذة   ذذر طبيييذذة ياارهذذا بعذذف االشذذخاص لحذذو المخذذدرا  وىي مذذاد  إراديذذا ىو عذذن طريذذت 
الصدفة ىو التعرف ع ذب ا ارهذا الماذكظة او المخذدر  ىو المظاذطة وتاذب  حالذة مذن االدمذاا تضذر الفذرد والماتمذ  

  .20، ص2006 غفاري،  جاميًا ولفايًا واجتماعيًا"،
 المخدرات:  -2

المخذذدرا  هذذي "ماموعذذة مذذن مذذواد طبيييذذة ىو كيمياويذذة تاذذتخدل ع ذذب شذذكل عقذذا  ر او حبذذوب ىو رواوذذح ىو تفذذذغ 
تحدث عظد استعمالاا باكل متيرر واتدماا ع  اا، وتي ر في س وك الفرد وشخص ته وتي  ر في وااوه اعضذاء 

ل المذاد  المخذدر  ىو مصذدرها، ومذا يعتمذد ع ذب تذ   ر المذاد  المخذدر  الااا، وتصذظي  المخذدرا  يعتمذد ع ذب ىصذ
  .30، ص2005ع ب المخ والاااو العصبي،  اليياوي 

 ال  عرفتاا الموسوعة العربية، المخدرا  هذي مذاد  تاذب  فذي االلاذاا والح ذواا فقذداا الذوعي اذدرجا  متفاوتذة، 
  .102، ص2012و د يظتاي إلي   بوبة تعقباا الوفا ،  الحراشة، 

ىمذا التعريذذ  القذذالولي ل مخذذدرا  هذذي ماموعذة مذذن المذذواد التذذي تاذذب  اتدمذاا وتاذذما الااذذاو العصذذبي، ويحضذذر 
تذذذداولاا ىو ورعتاذذذا ىو وصذذذفاا أل ذذذرام يحذذذددها القذذذالوا وال تاذذذتعمل إال اوسذذذاطة مذذذن يخذذذع لذذذه اذذذال ،  عمذذذار  

  .18، ص2009
اذا" كذل مذاد  ماتحضذر  تحتذوم ع ذب عظاصذر مظومذة ىو ماذكظة مذن  ما عرفتاا لاظة المخدرا  باألما المتحد  ب ل

شالاا عظد اسذتخداماا فذي   ذر اال ذرام الطبيييذة ىو الصذظاعية ىا تذؤدي لحالذة مذن التعذود واالدمذاا ع  اذا ممذا 
  .2015يضر بالماتم  والفرد"،  تقرير لاظة المخدرا  باألما المتحد ، 
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ل المذواد المخذدر  باذكل ج وذي ىو مظقطذ  ىو باذكل مظذتاا،  الماظذدم، ولاا فتعاطي المخدرا  هي عفار  عذن تظذاو 
  .199، ص2013

وايضا هي ىا تصفح حيا  المدمن تحد سيطر  التعذاطي إلذي درجذة  تصذل إلذي اسذتفعاد ىي لاذا  ىخذر،  سذوي  
  .13، ص1996

يذا  كب ذر  ىو فتذرا  مظقطعذة وع يه فالتعري  اتجراوي لتعاطي المخذدرا ، هذي المذواد الضذار  طبيذًا واجتماعيذًا بكم
 تاعل الفرد متعودا ع  اا، وخاضعا لاا ويصع  ح ن اعا اال  ع عظاا.

 الدراسات السابقة:   
( بعنثوان اآلثثثار االجتماعيثثة لتعثثاطي المخثدرات علثثى نثثزالء سثثجن 2009دراسثة )الرهثثيدي حبيثثب حبثثا    -1

 .حائل في المملكة العربية السعودتة
رفة ا ار تعاطي المخدرا  ع ب الظواحي االجتماعية ل مدمن ومدم االخت ف في علذ  وهدفد هاه الدراسة إلي مع

 150تفعًا لمتي ر العمر وماتوم التع يمذي ومكذاا اال امذة والذدخل، و ذا اختيذار ع ظذة مذن المتعذاط ن وب ذغ عذددها 
ظاتاذذذة عذذذن تعذذذاطي فذذذرد، ومذذذن اهذذذا الظتذذذاو، التذذذي توصذذذ د إل اذذذا الدراسذذذة هذذذي، ىا مذذذن ىهذذذا اال ذذذار االجتماعيذذذة ال

المخدرا  هي الفطالة والتحرش الاظاي بالظااء، والفقر وفقد القدر  ع ب التعامل م  االخرين، وكذال  بذ ا اال ثذر 
 ت   را باتدماا ها عوم الماتوم التع يمي المتدلي.

وامثل ( بعنثوان هثاهرة اإلدمثان عنثد الشثباب واألسثباب والع2018سثامية ابثريهم  –دراسة )زكريثا العمرانثي  -2
 المةدتة لتعاطي المخدرات.

هدفد هاه الدراسة إلي التعرف ع ب الخصاوع الظفاية واالجتماعية ل مدمظ ن ع ب المخذدرا  ومعرفذة سذن ادايذة 
 50التعذذاطي، وكذذال  االسذذفاب والعوامذذل التذذي ىد  إلذذي التعذذاطي واال ذذار الظاجمذذة، وتذذا تطب ذذت هذذاه الدراسذذة ع ذذب 

المخدرا ، وتوصذ د الدراسذة إلذي ىهذا الظتذاو،، اآلتيذة، بذ ا ىهذا األسذفاب الروياذية  فردا من ىفراد الع ظة من مدمظي
وراء تعذذذاطي المخذذذدرا  هذذذا رفقذذذاء الاذذذوء، وكذذذال  الماذذذا ل االسذذذرية، وكذذذاا تذذذ   ر تعذذذاطي المخذذذدرا  سذذذ بيا ع ذذذب 

 ع  اتاا االسرية.
لتعاطي هباب الجامعة المثواد  ( بعنوان االثار الصحية والنفسية2016دراسة)أمنية إبراهيم، محمود فتوح  -3

 المخدرة.
وهذذدفد هذذاه الدراسذذة ل تعذذرف ع ذذب اآل ذذار الصذذحية لتعذذاطي شذذفاب الاذذامعي المخذذدرا ، وكذذال  اال ذذار الظفاذذية، 
والتعذذرف ع ذذب دور الاامعذذة فذذي التوعيذذة الو اويذذة ب خطذذار المخذذدرا  وىضذذرارها، وتوصذذ د هذذاه الدراسذذة إلذذي ىهذذا 

 ب تعاطي المخدرا  العديد من اال ار الظفاية مظاا االصذابة بذاألمرام الظفاذية مظاذا الظتاو، اآلتية، وهي يترت  ع
الق ذذذت واال تىذذذاب وفقذذذداا الذذذاا ر ، وكذذذال  يترتذذذ  ع  اذذذا العديذذذد مذذذن اال ذذذار الصذذذحية الخط ذذذر  التذذذي تصذذذ   ىجاذذذ   

بمخاطر تعذاطي المخذدرا   الااا، ومن ىها الظتاو، ىيضا ب ا الاامعة ت ع  دورًا مامًا وح ويًا في توعية الط ب
 وطر  ع جاا.

 ( بعنوان الخصائص البيئية والصحية لألطفاا متعاطي المخدرات.2004دراسة )احمد عبد الرزاق،  -4
هذذذدف هذذذاه الدراسذذذة إلذذذي الياذذذه عذذذن الاذذذما  الظفاذذذية وااللفعاليذذذة والصذذذحية لألطفذذذال مذذذدمن المخذذذدرا ، وكذذذال  

تماعيذذة لمتعذذاطي المخذذدرا  مذذن األطفذذال، وىجريذذد هذذاه الدراسذذة الياذذه عذذن  الخصذذاوع الب ىيذذة الف  يميذذة واالج
سظة من مدمظي المخدرا ، وتوص د هذاه الدراسذة إلذي  12إلي  7طفل تتراو  ىعمارها من  90ع ب ع ظة  واماا 

عدد من الظتاو،، كاا ىهماا بذ ا االطفذال المذدمظ ن ع ذب كذل مذن الي ذة والذدوكو يرجذ  إلذي الطبيعذة الواحذد  ألفذراد 
 ع ظة من ح ث الماتوم االجتماعي واال تصادي والاروف االجتماعية والمتوسع العمري الواحد.ال
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 ( بعنوان تعاطي المخدرات األسباب واآلثار االجتماعية واالقتصادتة.2016دراسة )معاد صبحي  -5
دراسذة إلذي ىهذا هدفد هاه الدراسة إلي تبيذاا اال ذار االجتماعيذة واال تصذادية لتعذاطي المخذدرا ، وتوصذ د هذاه ال

الظتذذاو، بذذ ا العذذدال الذذدخل لذذدم المتعذذاطي يدفعذذه إلذذي ارتيذذاب الاذذراوا، وكذذال  األسذذ وب التربذذوي مذذن  بذذل المذذدرب ن 
يدف  بعف الط فة ل اروب من المدارس ويا يوا س وكًا خاطىًا ادفعاا إلي االلحراف وتعذاطي المخذدرا ، والذدور 

 الما ا  .الا بي لوساول اتع ل وعرم بعف األف ل و 
 ( بعنوان الجوانب االجتماعية لتعاطي المخدرات في االردن.2003دراسة )عبدالعزيز الخزاعلة،  -6

 هدفد هاه الدراسة إلي التعرف ع ب الاوال  االجتماعية ووا   حاا الماك ة لمتعاطي المخدرا  في االردا.
ماذتمر السذيما اذ ن الاذفاب، ويعتبذر رفذا  وتوص د هاه الدراسة، إلي ىا تعاطي المخدرا  في االردا في اودياد 

 الاوء ىها الطر  التي عرف من خ لاا المدمظوا المخدرا .
( بعنثثوان أسثثباب تعثثاطي المخثثدرات بثثين طلبثثة المرحلثثة االعدادتثثة بمد نثثة 2018دراسثثة )جمثثاا الظثثاهر،  -7

 سبها.
ألجيذذال مذن اآل ذذار المترتفذذة هذدفد هذذاه الدراسذة ع ذذب التعذذرف ع ذب اسذذفاب تعذذاطي المخذدرا ، وعلذذ  لحمايذة هذذاه ا

ع  اذذذذا، وعلذذذذ  تعطاواذذذذا االلويذذذذة فذذذذي عم يذذذذة التخطذذذذيع فذذذذي كافذذذذة الماذذذذاال  االجتماعيذذذذة واال تصذذذذادية والتربويذذذذة 
لمااعدتاا ع ب تحق ت ىمالاا، وكالد من اها الظتاو، التذي توصذ د إل اذا هذاه الدراسذة هذي ضذعه الذواوع الذديظي 

المخذذدرا ، وكذذال  تذذ   ر االسذذر  يعتبذذر مذذن ىهذذا االسذذفاب، كمذذا ىوضذذحد يعذذد احذذد ىهذذا االسذذفاب المؤديذذة لتعذذاطي 
 الظتاو، ب ا لرفا  الاوء في سن المراهقة دور كب ر في تع ا تعاطي المخدرا .

 االسباب المةدتة إلي تعاطي المخدرات المبحث األوا:          
، فذ ا ماذذك ة تعذاطي المخذذدرا  ماذذك ة بمذا ىا تعذذاطي المخذدرا  مذذدمر ال تصذاديا  الماتمذذ  ومبذذدد لطا ذة ااظاوذذه

متعدد  األسفاب، ولفاا هذاه اآلفذة الخط ذر  الاذد ىا لتعذرف ع ذب االسذفاب المتعذدد  المؤديذة إل اذا، فاذاهر  تعذاطي 
المخذدرا  اتخذا  بعذدا وباويذا سذاهمد فذي تفذذا ا س اذ ة مذن االسذفاب االجتماعيذة واال تصذادية والظفاذية والاياسذذية 

الاريمذذة والفاذذاد والفطالذذذة وسذذوء االحذذوال الصذذذحية ورداء التع ذذيا، وكذذل علذذذ  ي حذذت الضذذذرر المتمث ذذة فذذي العظذذذه و 
  .109، ص2013باألفراد والماتمعا ،  الماظدي، 

وع يذذه فذذ ا ماذذك ة تعذذاطي المخذذدرا  لذذي  لاذذا جالذذ  واحذذد، وهذذي مذذن الاذذواهر االجتماعيذذة المرضذذية فذذي العذذالا 
مظاورهذذا الاذذمولي المتيامذذل لياذذمل مخت ذذه الاوالذذ ، ولذذي  مذذن  الحذذديث، ف ظفيذذي الظاذذر الذذي هذذاه الماذذك ة مذذن

جال  واحد م  ىهمية دراسة التفاعل المتفذادل اذ ن االسذفاب المؤديذة والتفاعذل المتفذادل اذ ن اآل ذار المترتفذة ع  اذا، 
 ومن خ ل عل  حدد  األسفاب في اآلتي:

 اوالا: االسباب النفسية والشخصية.
ها العوامل التي  د ت ع  دورا في تعاطي المخدرا ، فمن طبيعة الظف  الفارية الفحث تعد االسفاب الظفاية احد ا 

عذذن الفذذر  والاذذرور واالاتعذذاد عذذن الماذذا ل والمتاعذذ  والامذذول، وليذذن تعقذذد الحيذذا  الحديثذذة والتقذذدل وسذذوء التوافذذت 
دالذة  بذ ا األسذفاب الظفاذية الظفاي وما يصاحفه من اضطرابا  لفاية المتمث ة  فذي الق ذت والع لذة، فحذدد  ديذاب ا

 تعود الي العوامل اآلتية:
 اذذه الذذاا ، وهظذذا  ذذد ياذذتخدل الاذذفاب المخذذدرا  لياذذه  ذذدراتاا العق يذذة، والسذذيما هظذذاك افيذذار شذذاوعة فذذي  -1

 الماتمعا  عن ت   ر القدرا  العق ية باستعمال بعف المخدرا .
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اعيذذة وا تصذذذادية تاع اذذا ى ثذذذر عرضذذذه تي  ذذر المذذذ اح إا مذذا يتعذذذرم لذذه الاذذذفاب مذذذن ضذذيو  لفاذذذية واجتم  -2
 ل  تىاب والق ت، ف ارب الافاب من مواجاة ت   الضيو  بااللتااء إلي المخدرا .

 لع ح المرم ففعف المخدرا  تاتخدل في المعالاة الطبية مثل المورف ن ألجل ع ح الحاال  الظفاية.  -3
لألداء الفظي، خاصذة عظذد اصذحاب القذدرا  الفظيذة ت ار  االاداع الفظي واالداء  د تاتعمل المخدرا  كمث را   -4

  اليتابة او الرسا.
لتحا ن االداء الاادي  د ياتخدل الافاب المخدرا  من ىجل الحصول ع ب ليا ة رياضية  وتحمل التع    -5

 والماا .
افراد ماارا  ضيع الرفا  تعد الاماعة لقطة مامة في حيا  الفرد، فمن المرجح ىا يظتار تعاط اا ا ن طفقة  -6

 الاماعة باب  الضيع االجتماعي الاي يمارس من الاماعة ع ب افرداها.
لتاظذذذ  ضذذذيو  الحيذذذا  وماذذذك تاا، ىا كثذذذر  الماذذذك   وتفا ماذذذا لذذذدم الطفقذذذا  خاصذذذة الفق ذذذر  يذذذؤدي إلذذذي   -7

  .65، ص2016التاار تعاطي المخدرا  ا ن الطفقا ،  الماظدي، 
 ت.ى المخدران األسباب الشخصية لتعاطوكذلك م

 مرافقة ىصحاب الاوء وعامل الفضول وإلحا  االصد اء.  -1
 اال تىاب والتوتر والضيوطا  الظفاية.  -2
اليذذوارث الاخصذذية يمذذر بعذذف االشذذخاص بماذذا ل كب ذذر  يعاذذ وا عذذن احتمالاذذا ىو التعامذذل معاذذا ف  اذذوا   -3

 إلي تعاطي المخدرا  تيقاف عقولاا عن التفي ر والاروب من مااعر الح ا.   
 والاعور بالم ل والفراغ العاطفي والفيري والفطالة. الفراغ  -4
الخفذام الماذذتوم التع يمذذي، ال يعتبذذر الااذذل سذذبفا، وليظذذه مذن األسذذفاب   ذذر المفاشذذر  التذذي تمظذذ  الاذذخع   -5

  .183، ص2020من التعامل م  التحديا  بطريقة  صحيحة و قافة وفير الطاهر، 
 ثانياا: األسباب االجتماعية.

تماعيذذا فعذذاال عا ىهميذذة يتحذذدد مذذن خ لذذه وجذذوده االجتمذذاعي، لذذاا فذذ ا صذذ   الماتمذذ  اتلاذذالي ىا ل فذذرد دور اج
يقتذذذرا بصذذذ   الفذذذرد "فاالجتمذذذاع االلاذذذالي ضذذذروري فاتلاذذذاا مذذذدلي بذذذالطف " ىي الاذذذد لذذذه مذذذن االجتمذذذاع،  ااذذذن 

  .1981خ دوا، 
مذذا يتذذ  ر بذذه ويوجذذه سذذ وكه االجتمذذاعي مذذا لذذاا فاتلاذذاا اجتمذذاعي بطبيعتذذه، ال يط ذذت اليذذيش بمفذذرده مط قذذا، فذذ ول 

وتحديذذد سذذ وكه، إعا فذذ ا العوامذذل االجتماعيذذة  ىتذذه، ف ذذال  تذذؤ ر ع ذذب تيذذوين شخصذذ تهيت قذذاه مذذن محذذيع اسذذرته وب 
 المؤدية إلي تعاطي المخدرا  يمكن تحديده في األتي:

 .اروف الحيا  االسرية -1
المخت فذة عذن الاذ وك، وهذاا مذا يحذدد شخصذ ته، فذ ا لمذا  ح ث يتع ا الفذرد مذن ىسذرته المذيا والمعذاي ر االجتماعيذة

الفذذذرد فذذذي ىسذذذر  سذذذع د  ف لذذذه يظاذذذ  سذذذويًا بع ذذذدًا عذذذن العقذذذد وااللحذذذراف، إمذذذا إعا لاذذذ  الفذذذرد فذذذي ا ىذذذة ىسذذذرية ياذذذودها 
الخ فذذا  واالهمذذال والقاذذو ، فذذ ا علذذ  سذذوف يذذؤدي إلذذي الحذذراف الفذذرد عظذذدما يكبذذر وال يذذتمكن مذذن التييذذ  مذذذ  

  .14، ص2005 اواا، ماتمعه،  
 ومن خ ل ما سبت يمكن تحديد العوامل االسرية،

 ىس وب العقاب الاادي -
 وياد  عدد ىفراد االسر . -
 الخ فا  االسرية. -
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 الط   وااللفصال ا ن الوالدين. -
 ضعه الر ابة االسرية. -
 الايال الوالدين عن االاظاء. -
 تعاطي االاوين ىو ىحدهما المخدرا . -
 ن االباء واالاظاء مما ياعل االاظاء ي اؤوا إلي الرفا  الاوء.عدل وجود الثقة ا  -
 عدل تع ي  الميا الروحية لدم االاظاء. -
 تقص ر االباء ىو عدل ىداواا لواجفاتاا الديظية واالسرية. -

 ضعه دور وساول االع ل. -2
ا  وطذذذر  يتوجذذذ  ع ذذذب المؤساذذذا  االع ميذذذة  المخت فذذذة العمذذذل ع ذذذب توعيذذذة الاذذذفاب بمخذذذاطر تعذذذاطي المخذذذدر 

  .83، ص2017التاارها والحار مظاا،  ااو ع ي، 
فذذ ا االجاذذ   االع ميذذة فذذي بعذذف الذذدول العربيذذة واالسذذ مية، وخاصذذة الت ف يذذوا مظاذذا، لاذذا دور ماذذا فذذي  توجيذذه 
البذذذرام، بالاذذذكل الصذذذحيح الذذذاي ياذذذتقط  افذذذراد الماتمذذذ ، وخاصذذذة الاذذذفاب لتحف ذذذ ها واالرتقذذذاء ب فيذذذارها ولضذذذ، 

بمذذا يتماشذذب مذذ  قذذيا الماتمذذ  وتعذذاليا الذذدين اتسذذ مي، ولذذال  القصذذور فذذي ىداواذذا،  ذذد ياعذذل األفذذراد مع ومذذاتاا 
 إلي القظوا  اليربية األخرم، فيقعوا في المحاور. ا ي اؤو 

 التااهل في استخدال العقا  ر المخدر  وتركاا دوا ر ابة. -3
لصذ دليا  والماتاذييا  دوا ر ابذة او تاذديد فذي اا التااهل في استخدال االدوية والعقا  ر المخدر ، خاصة في ا

صرفاا، تعتبر هاه ىحد االسفاب المؤدية ل لحراف وتعاطي المخدرا  من  بل الظفوس الضييفة في استخدال مثل 
 هاه االدوية في   ر  ظواتاا الصحيحة.

 غياب دور المدرسة التربوي. -4
طذذذ ب، ح ذذث يقذذذ  علذذ  ع ذذذب عذذاوت الماذذذىول ن عذذن وضذذذ  اا ل مدرسذذة دورًا تربويذذًا فذذذي إرسذذاء المذذذيا األخ قيذذة ل 

المظاه، التع يمية والبرام، التدرياية التي يا  ىا تتضمن اهداف واضحة تاعل الفاود  مظاذا ترتقذي إلذي الماذتوم 
الميمي، ما يظفيي إتفاعه من فضاول، وما يا  تاظفه من خفاوث، لقولذه تعذالب "ويحذل لاذا الط بذد ويحذرل ع ذ اا 

  .157ور  األعراف، آية الخبىث " س
 االسباب االقتصادتة. -ثالثاا:

 هظاك عد  عوامل ا تصادية  د تؤدي إلي تعاطي المخدرا .
 االلفتا  اال تصادي. -1

فذي ضذذل التطذذورا  العالميذة والتفذذادل التاذذاري اذ ن الذذدول ياذذتيل ضذعاف الظفذذوس هذذاه الظقذا  فذذي تاذذا ل تاذذارتاا 
 بكولاا تحقت لاا ىرباحًا كب ر  وب  ل جاد. ل مخدرا  والممظوعا  بطر    ر ماروعة

 .الفطالة وارتفاع ماتوم الميياة -2
ح ث اودياد متط فا  الحيا  بصور  عامة والحاجة إلي المات  ما  الضرورية وعدل توفر الدخل اليافي، مما يتقل 

ماذروعة لا ذ  المذال او  اهل األسر  والفرد مما تاع ه عاج ًا اتااهاا، وهاا مذا ياعذل ال اذوء إلذي الطذر    ذر ال
 الاروب من الوا   االجتماعي واالتااه ل مخدرا .
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 المبحث الثاني:  اآلثار المترتبة على تعاطي المخدرات.           
اا لتعاطي المخدرا  واالدماا ع  اا اضرار خط ذر  ع ذب الفذرد، وا ارهذا تمذ  جميذ  جوالذ  حياتذه، لذي  الاالذ  

الذذ  االجتمذذاعي واال تصذذادي ىيضذذًا، فقذذد دلذذد معاذذا الدراسذذا  التذذي ىجريذذد ع ذذب الظفاذذي والااذذمي فقذذع، اذذل الا
تعذذذاطي المخذذذدرا  واتدمذذذاا، ب لاذذذا تذذذؤ ر ع ذذذب الفذذذرد باذذذكل مفاشذذذر، فاذذذي تذذذؤ ر ع ذذذب التاجيذذذة كمذذذا وكيفذذذًا،   مذذذاو 

  ، وع يه يتا عرم اآل ار الظاجمة عن تعاطي المخدرا  ع ب الظحو اآلتي: 30، ص2009
 الصحية. أوالا: اآلثار

لتعذذاطي المخذذدرا  عمومذذًا ى ذذار صذذحية والعكاسذذا  خط ذذر  ففعضذذاا لفاذذية وبعضذذاا عضذذوية، مظاذذا مذذا يذذؤدي إلذذي 
 الا ل والضعه العال واضطرابا  في الاخصية، ومظاا ما يم  الااا ك مرام الق   والروة و  رها.

 اال ار الظفاية. . ى
 معدال  الظول. ماك   خاصة بالظول مثل االر  وتيرار اليقاة وفقد في -1
 حدوث حاال  من الق ت والتوتر وضعه الااية  لتياة االضطرابا . -2
 الا  الداوا المرضب من  بل ا    المدم ن. -3
 ضعه  و  االراد  والحماس. -4
  .50، ص2001الخوف والق ت باكل ماتمر فاي  -5
 اال ار العضوية. . ب
 اضطراب الق   -1

 وث الفاار الاراي ن والمو  المفاجث.ما يؤدي إلي ارتفاع ضيع الدل، فقد ياب  ىحيالًا حد
 اصابة بالتاابا  في المخ. -2

يحذذدث ت  ذذذل الم يذذذ ن مذذذن الخ يذذذا العصذذبية المكولذذذة ل مذذذخ، ممذذذا يذذذؤدي إلذذي الاذذذعور بالا وسذذذة الفيريذذذة والاذذذميية 
 والفصرية وضعه او فقداا الاا ر .

 اضطرابا  الاااو الاضمي. -3
   اا لقع الووا يصاحفه احمرار او اسوداد في الوجه.والتي تعد ىها عوامل فقداا الااية المترت  ع

 وياد  الامول في الااا. -4
 مما يااعد ع ب االصابة ات ي  اليبد ووياد  لافة الاكر وخ ل في حركة الدل بالااا.

 ضعه جااو المظاعة. -5
الع ظذذذ ن، والذذاي يتاذذب  فذذي الاذذعور بالتعذذذ  والعذذ ل وفقذذداا االتذذ اا يصذذاحفه الاذذذعور بالصذذداع المذذ من واحمذذرار 

 وكال  ساولة العدوم والتقال االمرام.
 ىضرار المرى  الحامل. -6

ح ث ياب  لاا فقر الدل واالصذابة بمرضذب الاذكر والق ذ  والتاذاب الذروت ن واصذابة الاظذ ن بع ذوب خ ميذة ولقذع 
 في الظمو واالجاام.

 االصابة بالارطاا. -7
، 2006طر االمذذرام مثذذل الاذذرطاا،  ىحمذذد، تعتبذذر المخذذدرا  ىحذذد االسذذفاب الروياذذية فذذي اصذذابة االلاذذاا بذذ خ

  .60ص
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ومن خ ل ما سبت عكره، لؤكذد بذ ا تعذاطي المخذدرا  واالدمذاا ع  اذا تيذوا ا ارهذا وخيمذة ع ذب الاالذ  الصذحي 
لإللاذذاا، وهذذاا مذذا ى دتذذه العديذذد مذذن الدراسذذا  الاذذابقة بذذاا ل مخذذدرا  تث ذذرًا ع ذذب صذذحة االلاذذاا البدليذذة والظفاذذية، 

ر فذي ىجاذ   البذدا مذن ح ذث القذو  والح ويذة، ومذن ح ذث الماذتوم الذوايفي ألعضذاء الااذا وحواسذه باعتفارها تذؤ 
المخت فذذة، وتذذؤ ر تذذ   رًا ضذذارًا فذذي الواذذاوه العق يذذة لمتعاط اذذا مذذن ح ذذث االدراك والتفي ذذر والتذذاكر والتخ ذذل والقذذدر  

  .40، ص2002لحمادي ع ب االاتيار، كما تؤ ر ع ب حواس االلااا وع ب الفعاله الوجدالي،  ا
 االثار االجتماعية. -ثانياا:

تعتبر ماك ة تعاطي المخدرا  من ىها وىخطر الماا ل التي تواجه الفرد واالسر  والماتم ، فاذي لذا تظاذث لتياذة 
لعامذذل واحذذد اذذل تاذذببد ف اذذا عذذد  عوامذذل مظاذذا الظفاذذية واال تصذذادية واالجتماعيذذة، ومذذن ىهذذا اال ذذار المترتفذذة ع ذذب 

لمخذذدرا  هذذي االضذذذرار االجتماعيذذة، والتذذي بذذ  شذذذ  ت قذذي با لاذذا ع ذذب الحيذذذا  باذذكل عذذال ااتذذداًء مذذذن تعذذاطي ا
 -اضرارها الوا عة ع ب الفرد المتعاطي مرورًا ب سرته وصواًل ل ماتم  ككل، ع يه يمكن تصظيفاا كاآلتي:

 تأثير المخدرات على الفرد: . أ
 عدل التوافت االجتماعي.   -1

 اا االلفعالي الاي يعالي مظه المتعاطي، يصذفح   ذر  ذادر ع ذب ا امذة ع  اتذه اجتماعيذة، لتياة طبيعة لعدل االت
سواء مذ  ىفذراد اسذرته ىو مذ  اآلخذرين، مذا يفقذده الثقذة بذالظف ، و ذد يظذت، عذن علذ  سذ بية وع لذة اجتماعيذة. يترتذ  

 ع  اا سوء الع  ا  ال وجية واالسرية.
 االجتماعية. عدل  در  المتعاطي ع ب الميال ب دواره -2

فظتياذذذة لاذذذوء التييذذذ  الظفاذذذي واالجتمذذذاعي ومذذذا يصذذذاحفه مذذذن ماذذذاهر سذذذوء التييذذذ  كذذذالق ت والع لذذذة وال مفذذذاال  
والعذذذدواا وااللحرافذذذا  الاذذذ وكية، يصذذذفح الفذذذرد   ذذذر  ذذذادر ع ذذذب الميذذذال بمتط فذذذا  وماذذذىوليا  وىدواره االجتماعيذذذة 

  .65، ص1985الطال  ىو ماؤولياته الماظية،  مصيقر المط وبة مظه، كماؤولية االب او االان او ال وح او
المخذذدرا  تذذؤدي إلذذي لبذذد األخذذ   وفعذذل كذذل مظيذذر و بذذيح، وكث ذذر مذذن الاذذراوا والخيالذذا  تحذذدث تحذذد تذذ   ر  -3

 المخدرا ، وبال  لرم ما ل مخدرا  من ى ار وخيمة ع ب الفرد والماتم .
صذذذة مذذذن  بذذذل المحيطذذذ ن بذذذه، وهذذذاا مذذذا ياذذذعره عذذذدل القبذذذول االجتمذذذاعي ل اذذذخع المذذذدمن ىو المتعذذذاطي، وخا -4

  .2007بالدولية،  س مة، 
 تأثير المخدرات على االسرة. . ب

تعتبر االسر  هي االساس في الماتم ، ف عا ص حد ص ح الماتمذ  وإعا ىفاذد  الاذار اظاواذا، فاألسذر  ىهذا عامذل 
ف اذا وباذا فتحطظذه وتاذتا بذه، فذ ا وجذود يؤ ر في التيوين الظفاذي والااذدي والعق ذي ل فذرد، أللاذا الب ىذة التذي يحذل 

ىي خ ذذل فذذي األسذذر ، يحذذول دو قياماذذا اواجباذذا التربذذوي والتع يمذذي ألاظاواذذا، ع يذذه فذذ ا تعذذاطي المخذذدرا  يصذذ   
 االسر  ويؤ ر في حياتاا ب ضرار بالية لاكر ىهماا.

 التفي  االسرم وسوء الع  ا  ا ن االفراد. -1
لقذذل عذذاد  التعذاطي إلذذي ىفذذراد األسذذر ، وإفذذراو ىطفذذال مظحذذرف ن،  الاذذري   ألفذذراد األسذذر ،  الاذذيءإعطذاء المثذذل  -2

  .201، ص2011
 عدل االماا في االسر . -3
 والد  ىطفال ماوه ن. -4
 فقداا االاظاء ل ح  والحظاا داخل االسر . -5
 الت خر الدراسي لدم االاظاء. -6
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اذذا مذن تذذ   ر مفاشذر فذذي تظاذىة األاظذذاء ومذن خذذ ل مذا سذذبت يتضذح لظذذا ىهميذة دور األسذذر  الماذتقر  والمتعافيذذة لمذا ل
  بذ ا تعذاطي المخذدرا  يذؤ ر ع ذب عم يذا  التربيذة Jacksonوصقل شخصياتاا، ح ث ىشذار  دراسذة جا اذوا 

والتظاذذىة فذذي األسذذر  وفذذي اتاذذاه األطفذذال المظحذذرف ن تاذذاه والذذدياا، فاألسذذر  التذذي تفقذذد فيمذذا ا ظاذذا ع  ذذا  المذذود  
هذذذذذذا بالعذذذذذذدواا وال مفذذذذذذاال ، وعذذذذذذدل احتذذذذذذرال ماذذذذذذاعر اآلخذذذذذذرين وتعذذذذذذاطي المخذذذذذذدرا ، واأللفذذذذذذة والمحفذذذذذذة يتم ذذذذذذ  ىاظا  

 1981Jackson.  
 ج. أثر تعاطي المخدرات على المجتمع.

يتذذ  ر الماتمذذ  باذذ وك ىفذذراده، فالع  ذذة اذذ ن األفعذذال والظتياذذة سذذتيوا حتمذذًا مذذردودًا يت قذذه الماتمذذ ، فاظذذاك ع  ذذة 
 ن، وارتفذذاع معذذدال  الاريمذذة فذذي الماتمذذ  ىو الميذذال بالاذذ وكيا  المظحرفذذة و يقذذة اذذ ن متعذذاطي المخذذدرا  والمذذدمظ

 ، ومذن خذ ل تح   ظذا 2004التي تخرح بفاع اذا عذن االطذار الميمذي واالخ  ذي ل ماتمذ  الذاي ييذيش فيذه  حمذاد 
اتم  ككذل. آل ار تعاطي المخدرا  ع ب الفرد واالسر ، ف له بالمحص ة ستيوا الظتياة  اية في الخطور  ع ب الم

 ويمكن عكرها في اآلتي:
 التاار الاريمة والعظه بكافة اشكالاا في الماتم . -1
 التاار الفقر وارتفاع لافة الفطالة وت خر التظمية. -2
 خر  القوال ن وعدل احتراماا في سب ل تحق ت المتعاط ن لرغفاتاا التي تايطر ع  اا. -3
ييا  إيواوية اذدل مذن صذرفاا فذي اظذاء الماتمذ  والبظيذة اهدار اموال الدولة في مكافحة المخدرا  وإلااء ماتا -4

 التحتية والتع يا والصحة.
 ارتفاع لافة االلتحار ا ن المدمظ ن ومتعاطي المخدرا  في الماتم .  -5
 التقال عدوم التعاطي إلي االخرين والتقال عدوم االمرام ا ن المتعاطي. -6
 ر ىو في ىعمال تم  ىمن الدولة.استي ل المتعاطي ل مخدرا  في ىعمال التروي، واالتاا -7

ع يه ومن خ ل ما سبت يعتبر اضرار وت   ر تعاطي المخدرا  ع ب الظواحي االجتماعية مق قة جدًا وخطذر  ع ذب 
الماتم  وىفراده، باعتفار اا المتعاط ن ياك وا خطرًا ع ب حياه االخرين، من ح ث الاذا عظصذر   ذت واضذطراب 

ومخذذذالفتاا ليذذذل القذذذوال ن الماتمييذذذة، كمذذذا ىلاذذذا ياذذذك وا خطذذذر ع ذذذب ىلفاذذذاا  ألمذذذن الماتمذذذ  فذذذي سذذذع اا ل اريمذذذة
وحياتاا لتياة التعاطي واالدماا ع ب المخدرا ، ممذا  ذد يقذودها فذي الظاايذة إلذي ىا يصذفحوا شخصذيا  اجراميذة 

الظفاذذية  بالعذذدواا والعظذذه، وبالتذذالي يكولذذوا ضذذحية لألمذذرام اتمذذ ، ال تعذذرف سذذبي  ألهذذدافاا االحا ذذد  ع ذذب الم
 وااللاحاب وااللطواء وعدل مااركة االخرين في اظاء ور ي وتقدل الماتم .

 ثالثاا: االثار االقتصادتة.
يعتبر الفرد ج ء ال يتا ى من الماتم  والتاجية الفرد تؤ ر ادورها ع ب التاجية الماتم  الاي يظتمذي إليذه، فتعذرم 

والعمذل ال يتذ  ر بذه وحذده، وليذن إلتذاح الماتمذ  ىيضذًا يتذ  ر  الفرد لإلدماا وتعاطي المخدرا  وضعفه في اتلتذاح
 به ت   رًا ضارا ع ب االلتاح القومي وبرام، التظمية، لتياة تدهور اليفاية االلتاجية في الماتم .

وتؤ ر المخدرا  ىيضًا ع ب ماتوم الدخل القومي لتياة المفالغ الضخمة التي تارب إلذي الخذارح السذتا ب هذاه 
او لتياذذة اسذذتظ اف مفذذالغ تتحم اذذا م  اليذذة الدولذذة فذذي مكافحذذة المخذذدرا  ىو الاذذاء ت ذذ  مؤساذذا  لرعايذذة  الاذذمول،

وع ح المدمظ ن، اداًل من استثمار ت   المفذالغ فذي الماذروعا  الخدميذة وااللتاجيذة التذي ت يذد مذن ماذتوم ميياذة 
  .58، ص2016المواطظ ن،  معاشو

   وخيمة ع ب الاال  اال تصادي ل ماتم  لاكر مظاا اآلتي: ع يه لتعاطي المخدرا  اضرار وعوا 
 استظ اف االموال وضياع موارد االسر . -1
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 ضعه وخمول الافاب ما يؤدي إلب   ة اتلتاح، بما يضر بمصالح الوطن اال تصادية. -2
اتاذييا  يترت  ع ب كثذر  المتعذاط ن والمذدمظ ن ل مخذدرا  ويذاد  االعفذاء ع ذب الدولذة، وعلذ  لرعذايتاا فذي الم -3

  .30، ص2004والمصحا  وحراستاا في الااوا ومطارد  وم حقة المارب ن االصفر 
 تعتبر تاار  المخدرا  طريت اليا    ر الماروع وتضخا الميمة الاراوية، ويتاب  خ ل في م  الية الدولة. -4
 اهدار الموارد المالية ل دولة في القظوا    ر الصحيحة. -5

 الوقاتة وطرق العالج من تعاطي المخدرات. أساليب المبحث الثالث:     
الشذذ  بذذ ا ماذذك ة تعذذاطي المخذذدرا  مذذن الماذذك   التذذي تفا مذذد فذذي الماتمذذ ، وىصذذفح القضذذاء ع  اذذا باذذكل  

جذدري مذن االمذذور الصذيفة، وليذن اتاذذافر الااذود وتيتفاذذا يمكظظذا الحذد مظاذذا، وعلذ  ب تفذاع االسذذال   الو ايذة التذذي 
 ة، وكال  اوض  واتخاع الطر  الع جية المظاسفة لمتعاطي المخدرا .تتماب م  كل ماتم  وطبيع

 أوالا: أساليب الوقاتة من تعاطي المخدرات.
تتط   الو اية من تعاطي المخدرا  لار التوعية بامي  ىشكالاا وصورها، سواء مذن خذ ل األسذر  ىو عذن طريذت 

  تروج اذا وسذبل معالاتاذا، وكذال  جاذود الدولذة تع ي  وساول االع ل في التوعيذة مذن مخذاطر المخذدرا  وىسذال 
في توف ر فرص عمذل ل اذفاب ووسذاول ل ترفيذه وااللاذطة ل قضذاء ع ذب ىو ذا  الفذراغ، ووضذ  القذوال ن والتاذريعا  
التذذذي تاذذذدد العقوبذذذة ع ذذذب تاذذذار المخذذذدرا  ومروج اذذذا ومتعاط اذذذا بمثابذذذة رادع لمذذذن تاذذذول لذذذه لفاذذذه ارتيذذذاب هذذذاه 

، 2012التعاوا الدولي واال  يمي في ماال مكافحة المخدرا  باميذ  جوالباذا  المراشذد ،  الاراوا، وكال  ضرور 
 ، و ذد ىصذفحد ل اياسذا  والبذرام، ال ذول والتذي تتفذ  ىسذال   الو ايذة مذن اذاهر   تعذاطي المخذدرا  اذذرام، 73ص

 ا  فقع،متطور  تيوا سياسا  مصممة في ضوء لتاو، الفحث الع مي، ولي  مارد محاضرا  ىو فعالي
فذذالبرام، المدروسذذة والموجاذذة لمظذذ  المذذواطظ ن مذذن الو ذذوع فذذي المحاذذور لاذذا معظذذب واسذذعًا يمتذذد مذذن إ امذذة األلاذذطة 
وشيل ىو ا  الظاس وتدريباا وتثميفاا، ويصل حدود جع اا يمارسوا ىلاطة فاع ة ويتصرفوا وفذت مفذاد  مع ظذة 

 ىسال   الو اية في اآلتي:   ويمكن تحديد 55، ص2004عبر ارام، لاطة،  ىاو الظصر 
 .دور االسرة في وضع االساليب الوقائية -1
اا تقول االسر   اتع ذيا األاظذاء المعذاي ر الصذحيحة، وفذرم إجذراءا  لااميذة تاذاعد االاظذاء عذن ابعذادها عذن  -

 الاروف التي تاال في تعاطي المخدرا .
 ء.يا  ع ب االسر  متابعة ومراقفة ااظاواا وتحديرها من رفقاء الاو  -
 اا تقول االسر  بخ ت جاور تواصل ا ن اتباء واألاظاء، لمعرفة ىفيارها وفاا توجتاا. -
 تربية االاظاء تربية اس مية وتقوية الواوع الديظي لدياا. -
 دور المدرسة والجامعة في وضع االساليب الوقائية. -2
 ع ب الفرد والماتم . إعاد  الظار في المظاه، الدراسية والتربوية لتبياا ىضرار ومخاطر المخدرا  -
 إعداد الط فة  قافيا وتربويًا وع ميًا ولفايًا واخ قيًا. -
 تعري  الط ب باأل ار واالضرار الظاجمة عن تعاطي المخدرا . -
المراقفذذة مذذن  بذذل ادار  المدرسذذة ىو الاامعذذة ل طذذ ب   ذذر األسذذوياء ىو المظحذذرف ن مذذن البدايذذة تمكاليذذة تذذدارك  -

 المو ه.
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 ومراكز الشباب ووسائل االعالم في وضع االساليب الوقائية.دور المساجد  -3
  رس المفاد  الديظية وتقوية الواوع الديظي من  بل الوعاظ والخطفاء. -
 ىا تتظاول الخط  والمحاضرا  الديظية مخاطر المخدرا  ع ب الفرد والماتم . -
 عمل لدوا  ومحاضرا  توعية ل افاب لتوع تاا بمخاطر المخدرا . -
  .71، ص2016 ب ىو د الفراغ لدم الافاب وتاخ ره في ارام، مف د  ورياضية،  عامر القضاء ع -
 معالاة ماا ل الافاب المادية والظفاية واالجتماعية والا وكية من  بل الماتم  ومؤسااته. -
 مية في تي  ر وجاا  لار وتصورا  المتعاطي المبرر  لتعاطي المخدرا .تظاول ارام، اع  -
الع ل بما يخدل الماتم  وىفراده في البرام، الع ميذة والتثقييذة والديظيذة التذي ترفذ  مذن امكاليذة استخدال وساول ا -

 افراد الماتم  ووع اا.
 دور الدولة في وضع االساليب الوقائية. -4
تيا ه الا ىا  والمؤساا  الحكومية و  ر الحكومية لوض  الخطع والبرام، لمواجاة تحديا  اذاهر  تعذاطي  -

 المخدرا .
 القوال ن والتاريعا  وال واوح التي تارل تعاطي المخدرا  واالتاار ااا. سن -
 وض  خطع وبرام، تظموية تااي  الافاب ع ب العمل واليا  المادي الماروع. -
 الااء مرا   استاارية لتقديا الماور  والدعا والظصح. -

 ثانياا: الطرق العالجية لتعاطي المخدرات.
والذذذ ، فاذذذذو  جاذذذذمي ولفاذذذذي واجتمذذذذاعي معذذذًا، بح ذذذذث ال يمكذذذذن إا يذذذذتا عذذذذ ح يعتبذذذر عذذذذ ح االدمذذذذاا متعذذذذدد الا

الاخصذذي المذذدمن ىو متعذذاطي المخذذدرا ، إعا ا تصذذر ع جذذه ع ذذب الاالذذ  الظفاذذي فقذذع، ىو الااذذمي فقذذع، ىو 
 تياضي عن الاال  االجتماعي.

يع ل حيذذذذا   الظفاذذذذية فذذذالع ح  هذذذذو عفذذذذار  عذذذذن التذذذذدخل الذذذذدواوي والظفاذذذذي واالجتمذذذاعي، وهذذذذو ياذذذذمل إعذذذذاد  التخطذذذذ
واالجتماعيذة ل فذذرد، بمذا فذذي علذ  إعذذاد  الت ه ذل وإعذذاد  االسذتيعاب االجتمذذاعي، ويتذ له العذذ ح مذن  ذذ ث مكولذذا  

  .1996ىساسية،  طبي، لفاي، اجتماعي،  سوي  
علذ   ف تط   الع ح في البداية رعاية طبية مكثفة وماتمر  لفتر  مذن الو ذد داخذل الماتاذييا  المتخصصذة، بعذد

 الي مرح ة، الع ح الظفاي واالجتماعي بعد تما ذل المذدمن ل اذفاء وتحاذن حالذة الصذحية، ح ذث يذتا تذوف ر فريذت 
مذذذن المتخصصذذذ ن الظفاذذذ  ن واالجتمذذذاع  ن ل قضذذذاء ع ذذذب العوامذذذل والماذذذا ل التذذذي اد  إلذذذي االدمذذذاا، إعا عذذذ ح 

 االدماا وتعاطي المخدرا  يمر بمرح ت ن:
التذال ب ضذرارها وى ارهذا الاذ بية ع ذب الفذرد والماتمذ ، واصذراره  واال تظذاع  تذه بالمخذدرا  ت ه ل الفرد لتي  ر ع -

 ع ب مواص ة الع ح ل تخ ع الظااوي من هاه الامول.
ت ه ذذل الفذذرد المذذدمن ليكذذوا عضذذوًا فعذذااًل فذذي الماتمذذ  مذذن خذذ ل تظميذذة مااراتذذه و دراتذذه، بح ذذث ياذذارك فذذي  -

 عاطي المخدرا ، وع يه تظدرح ىلواع الع ح كالتالي: مااعد  االخرين المتورط ن في ت
 الع ح الطبي: -1

هذذو مرح ذذة  اوالذذة الاذذمول او المذذاد  المخذذدر ، ح ذذث يعذذال، المذذدمن ىو المتعذذاطي مذذن ىعذذرام الحرمذذاا التذذي ياذذعر 
اا،  ااذذذا، وعلذذذ  ب عطاوذذذه االدويذذذة الماذذذاااة ل مخذذذدر الذذذاي يتعاطاهذذذا، او احذذذد اداو ذذذه ىو ب عطاوذذذه مضذذذادا  االدمذذذ

وتخت ه مد  الع ح الطبي من مدمن وىخر، وهاا باب  االخذت ف اذ ن ىلذواع المخذدرا ، ومذد  التعذاطي، وطريقذة 
 التعاطي.
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 الع ح الظفاي: -2
هو الع ح القاوا ع ب التعامل م  المدمن او المتعاطي كمريف لفاي واجه اروفًا مؤلمة في الطفولة او الافاب 

اع الظفاذي، ح ذث لذا بعذذد  ذادرًا ع ذب مواجاذة الوا ذ ، االمذذر الذاي دفعذه إلذي تعذذاطي لذت، عظاذا التذوتر والق ذت والصذذر 
المخدرا ، ويعمل الع ح الظفاي ع ب تع ي  الاوال  االياااية ل مذريف وابعذاده وت ه  ذه لمواجاذة ماذك ته واتخذاع 

  راره اظفاه، وتحمل ماىولياته اتااه لفاه واسرته وماتمعه.
 مراحل الع ح االجتماعي: -3

وت تي هاه المرح ة بعد ىا يصفح الفرد  ادرًا ع ب التفاعل م  الب ىة االجتماعية المحيطة به، و ادرا ع ب اا يع د 
تواص ه معاا ع ب الظحو الاي كاا ع يه  بل إ دامه ع ب تعاطي المخذدرا ، واالخصذاوي االجتمذاعي هذو المعظذي 

االجتماعيذة والب ىيذة التذي ييياذاا المتعذاطي،  ومذن  في هاه المرح ة، ح ث تقتضذي عم يذة العذ ح معرفذة الاذرو 
  .269، ص2001تا اعاد  تييفه معاا من جديد،  متااقفة

 ثالثاا: الدور الوقائي والعالجي لمهنة الخدمة االجتماعية في الحد من تعاطي المخدرات.
خذذدرا  فذذي الماتمذذ ، تقذذول ماظذذة الخدمذذة االجتماعيذذة ا عذذ  دور ماذذا وفعذذال فذذي التعامذذل مذذ  اذذاهر  تعذذاطي الم

باعتفارهذذا ماظذذة إلاذذالية متخصصذذة، لاذذا مقوماتاذذا الفظيذذة وىسذذال باا الع ميذذة اواسذذطة ىخصذذاو  ن اجتمذذاع وا ىعذذدو 
إعذداد ماظيذذًا لمقاا ذة احتياجذذا  االلاذذاا وحذل ماذذك ته وتظميذذة  دراتذه، ف اذذا  ذذ ث ماذتويا  مذذن الخذذدما  واألدوار، 

ىا ليذل مظاذا ىهم تذه الخاصذة.  وبالر ا مذن تذرابع هذاه االدوار، االالتظموي،  الدور الو اوي والدور الع جي والدور
 وهي كالتالي:

 الدور الو اوي. -1
هو الااود الرامية إلي مظ  الو وع في التعاطي ومحاولة تاظ  اتفذراد العوامذل المؤديذة إلذي التعذاطي ىو الحذد مذن 

قذذذول بذذذه الخدمذذذة االجتماعيذذذة اتاذذذاه االدمذذذاا وتعذذذاطي االسذذذتمرار ف اذذذا  ىو التخييذذذ  مظذذذه، فالذذذدور الو ذذذاوي التذذذي ت
المخذذدرا  يحتذذاح إلذذي وضذذ  خطذذة إسذذتراتياية ل و ايذذة، لمعرفذذة الماذذك ة وحاماذذا، وىلذذواع المخذذدرا  الماذذتخدمة،  
وكييية استخداماا، والفىا  اال ثر استخدامًا، والوا   اا عم يذا  الو ايذة تظط ذت مذن الااذا  الروياذية مثذل االسذر  

اذا  التربويذذة والمؤساذذا  الصذذحية، ومؤساذا  اتعذذ ل، فتيامذذل ادوار جميذذ  هذده المؤساذذا ، يضذذ  حذذدًا والمؤس
  .2002ل ااهر  والتاار المخدرا   ان عبدا هلل 

 الدور الع جي -2
تااا الخدمة االجتماعية في ماال المخدرا  من خ ل طر اا الث ث بطريقة خدمذة الفذرد والتذي تعتمذد ع ذب فاذا 

تعذذذاطي وسذذذ وكياته وا رهذذذا ع ذذذب الع  ذذذا  االجتماعيذذذة، ويقذذذول االخصذذذاوي باسذذذتمفال الحالذذذة ودراسذذذتاا شخصذذذية الم
دراسة وافية، وإعداد م ه لاا واجراء التقذارير، ويقذول اتحديذد خطذوا  التذدخل الماظذي والاذروع فذي تظف ذاها،  ىحمذد 

ي ماذذال االدمذذاا عذذن طريذذت  ، وىيضذذا عذذن طريذذت خدمذذة الاماعذذة فالعمذذل الامذذاعي لذذه ىهميذذة خاصذذة فذذ1943
جماعذذذة الرفذذذا  المتعذذذاط ن، باالسذذذتفاد  مذذذن لقذذذا  القذذذو  فذذذي الاماعذذذة ايااايذذذًا، وماذذذاعدتاا فذذذي تيذذذوين الاماعذذذا  
الع جية والعمل ع ب تظمية الع  ا ، واستثمار ىو ا  المدمظ ن، وكال  تااها الخدمة االجتماعيذة بماذال تظاذيا 

ىشذذذذكالي اجتمذذذذاعي، فتاذذذذاعد الخدمذذذذة االجتماعيذذذذة فذذذذي عمذذذذل الفحذذذذوث الماتمذذذذ ، ح ذذذذث ىا اتدمذذذذاا هذذذذو مو ذذذذه 
 االجتماعية لمعرفة االسفاب والح ول وتظايا حم   التوعية، والتظا ت ا ن المؤساا . 
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 الدور التظموي. -3
تقذذذول ماظذذذة الخدمذذذة االجتماعيذذذة اذذذدور فعذذذال فذذذي عم يذذذة ت ه ذذذل المذذذدمن، وهذذذي العذذذود  لماذذذتوم مقبذذذول مذذذن االداء 

ع ب عل  ف جراءا  الت ه ل تتضمن قياس واستعدادا  الماظة والتوجيه واالرشاد الماظي والتدري ، بح ذث الماظي، 
يكذذوا المذذدمن بعذذد ع جذذه وت ه  ذذه فذذرد صذذالح فذذي الماتمذذ  ياذذتطي  الميذذال اواجفاتذذه وتحمذذل ماذذىولياته، باعتفذذاره 

  .2018ىصفح شخع طبيعي  ادر،  عبدالرحمن 
 

 :النتائج والتوصيات
 : النتائجاوال

 من خ ل ما تا عرضه توصل الفاحثاا إلي جم ة من الظتاو، المتمث ة في اآلتي: 
ترجذذ  االسذذفاب المؤديذذة لتعذذذاطي المخذذدرا  إلذذي العوامذذذل االجتماعيذذة المتمث ذذة فذذذي التفيذذ  األسذذرم، وضذذذعه  -1

 الواوع الديظي، و  ة الوعي االجتماعي والثقافي.
ل مخدرا  هي العوامل اال تصادية كالفقر وارتفاع ماتوم الميياذة  وىيضا من ضمن االسفاب المؤدية لتعاطي -2

والفطالة، وىيضا وفر   المال والترف لفعف األسر، كل هاا يذدف  الفذرد ل اذروب مذن الضذيوطا  وال اذوء إلذي 
 تعاطي المخدرا .

عه الدولذة وكال  من ضمن األسفاب المؤدية  لتعاطي المخدرا ، هي العوامل الاياسية والتذي تتمثذل فذي ضذ -3
وعذذدل اسذذتقرارها الاياسذذي واالجتمذذاعي واألمظذذي، كذذل هذذاا يخ ذذت فاذذو  داخذذل الماتمذذ  ويذذؤدي إلذذي التاذذار مثذذل 

 هاه الااهر  .
تعتبذذر ماذذك ة تعذذاطي المخذذدرا  مذذن الماذذك   التذذي تذذؤ ر ع ذذب اظذذاء الماتمذذ  واسذذتقراره مذذا يترتذذ  ع  اذذا مذذن  -4

 ل فرد والماتم .ا ار اجتماعية وا تصادية ولفاية وب ىية مدمر  
تتمثل اال ار اال تصذادية الظاجمذة عذن اذاهر  تعذاطي المخذدرا  فذي الخاذاور التذي تعذود ع ذب الماتمذ  جذراء   -5

فقذذده لاذذاه العظاصذذر الفاذذرية التذذي مذذن الممكذذن ىا تاذذاها فذذي عم يذذة البظذذاء والتظميذذة، ح ذذث يعتبذذر المتعذذاطي 
 خااره ع ب لفاه وع ب الماتم .

اذاهر  تعذاطي المخذدرا  باألسذفاب اليامظذة وراءهذا مذا يظذت، عذن صذعوبة فذي وضذ   وجود خ ل في ربع ى ذار  -6
 االسال   والخطع الع جية المظاسفة.

دور فعذذذال فذذذي التعامذذذل مذذذ  اذذذاهر  تعذذذاطي المخذذذدرا  سذذذواء اذذذدورها الو ذذذاوي او  االجتماعيذذذةلماظذذذة الخدمذذذة   -7
 الع جي او التظموي. 

 :انيا: التوصياتث
جوالذذ  متعذذدد  اجتماعيذذة وا تصذذادية والصذذحية ولفاذذية و قافيذذة   ذذد ىد  لوجودهذذا  لاذذاهر  تعذذاطي المخذذدرا  -1

 والتاارها في الماتم  والاد من العمل باكل جاد ع ب حل هاه المعض   المتعدد   الاوال .
ىا ماذذك ة تعذذاطي المخذذدرا  هذذي ماذذك ة يعذذالي مظاذذا الماتمذذ  ككذذل، وبالتذذالي ياذذ  ماذذاركة جميذذ  الااذذا   -2

 ر الرسمية في ايااد الح ول لاا.الرسمية و  
 تفع ل دور االسر  في مراقفة ىاظاواا ومتابعتاا وتوجا اا وارشادها . -3
  رس الميا والعادا  والتقال د الظب  ة والمظبثقة من تعاليا ديظظا االس مي. -4
د القضذذاء ع ذذب ماذذك ة الفطالذذة وتذذوف ر فذذرص العمذذل ل اذذفاب، ووضذذ  وخ ذذت اذذرام، وماذذاري  ا تصذذادية تاذذاع -5

 الافاب ل رف  من ماتوها اال تصادي.
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التوعيذذة مذذن  بذذل الماتمذذ  وافذذراده بخطذذور  تعذذاطي المخذذدرا ، وعلذذ  مذذن خذذ ل الظذذدوا  والمذذؤتمرا  ووسذذاول  -6
 االع ل المخت فة .

 الح ل والاد  من  بل االجا   االمظية في وض  الخطع الصارمة لمعاقفة المروج ن والتاار ل مواد المخدر . -7
 ن المظذذاه، التع يميذذة والتربويذذة فذذي مخت ذذه المراحذذل العمريذذة بالمؤساذذا  التع يميذذة بمع ومذذا  ضذذرور  تضذذم  -8

 تاكل حاوع و اوي ع جي لمخاطر تعاطي المخدرا .
 الحاجة الماسة لتفع ل مكات  الخدمة االجتماعية بمؤساا  الدولة ل ميال ادورها المط وب. -9

 المراجع:
عذذاطي المخذذدرا  مذذن وجاذذة لاذذر المذذدمظ ن المتعذذاط ن، المذذؤتمر ل، ىسذذفاب ت2003عويذذد سذذ طاا الماذذعاا:  -1

 .282الاظوي العاشر، مرك  االرشاد الظفاي، جامعة ع ن شم ، القاهر ، الما د االول، ص
 .115ل، المراهقة خصاوصاا وماك تاا، دار المعارف، مصر  ص1981محمد إاراتيا وخيه:  -2
، 1حذذذث الع مذذذي، دار الظاضذذذة ل طفاعذذذة والظاذذذر،  ل، المذذذدخل إلذذذب مظذذذاه، الف1999محمذذذد محمذذذد  اسذذذا:   -3

 .69ا رو ، ص
ل، عوامذذل التاذذار اذذاهر   المخذذدرا  فذذي الماتمذذ  العربذذي، جامعذذة لذذاي  2004احمذذد عبذذدالع ي  االصذذفر:   -4

 .44ل ع ول االمظية، الريام، ص
اذذذذر، ل، االدمذذذذاا خطذذذذر ياذذذذدد االمذذذذن االجتمذذذذاعي، دار الوفذذذذاء ل طفاعذذذذة والظ2007محمذذذذد سذذذذ مة غفذذذذاري:   -5

 .20االسكظدرية، ص
ل، اسذذفاب تعذذاطي المخذذدرا  مذذن وجاذذة لاذذر المذذدمن،  المذذؤتمر الاذذظوي العاشذذر فذذي 2003عويذذد سذذ طاا:  -6

 .50تحديا  التظمية ، مرك  االرشاد الظفاي ، جامعة ع ن شم ، القاهر ، الما د االول، ص
، 1 ظاذذذر والتوويذذذ  االردا،  ل، الاذذذمول والمخذذذدرا  اذذذ ن الع ذذذا والخيذذذال، دار وهذذذراا ل2009هذذذالي عمذذذار :   -7

 .16ص
 .301ل، المخدرا  واخطارها، االسكظدرية، دار الفير الامعي ، ص2005عبدالرحمن اليياوي:   -8
ل، ادماا  المخدرا  واليحوليا  وىسال   الع ح، دار الحامد ل ظار والتووي ، االردا، 2012ىحمد الحراشة،  -9

 .102، ص1 
اال ار االجتماعية  لمتعاطي المخذدرا  لذ الء سذان حا ذل،  ل دراسة عن2009الرشدي، حب ث حفاس:  -10

 رسالة ماجات ر، جامعة سوكة، االردا.
، دراسذة م داليذذة عذذن اذاهر   االدمذذاا عظذد الاذذفاب واالسذذفاب 2016سذامية ااذذراتيا:  –وكيذة الصذذحراوي  -11

 والعوامل، جامعة ىل البوا ي، الا اور.
 ر الصحفة والظفاية لتعاطي المخدرا ، ف اط ظي.، دراسة تح   ية عن اال ا2016ىمظه إاراتيا:  -12
، دراسة عن الخصاوع الب ىية والصحية لألطفال مدم ن المواد الطيار ، رسالة 2004ىحمد عبدالروا :  -13

 ماجات ر، جامعة ع ن شم ، القاهر .
، دراسذذذة تح   يذذذة عذذذن  تعذذذاطي المخذذذدرا  واألسذذذفاب، رسذذذالة  ماجاذذذت ر، جامعذذذة 2016معذذذاد صذذذفحي:  -14

 ك، االردا.ال رمو 
، دراسذذذذذة عذذذذذن الاوالذذذذذ  االجتماعيذذذذذة لاذذذذذاهر  تعذذذذذاطي المخذذذذذدرا ، رسذذذذذالة 2003عبذذذذدالع ي  الخ اع ذذذذذة:  -15

 ماجات ر، جامعة ال رموك، االردا.
 ل، دراسة عن اسفاب تعطي المخدرا  ا ن ط فة المرح ة االعدادية، سباا.2018جمال الااهر:  -16
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اذذذية واالجتماعيذذذة واال تصذذذادية فذذذي دول ما ذذذ  ل ، المخذذذدرا  وى ارهذذذا الظف2016خالذذذد حمذذذد الماظذذذدي:  -17
 .65التعاوا لدول الخ ي،، مرك  المع وما ،  طر، ص

ىعمذذذذال الم تقذذذذي الذذذذوطظي، الا اوذذذذر،  –، ى ذذذذار تعذذذذاطي المخذذذذدرا  ع ذذذذب االسذذذذر  2020الظذذذذوم بالطذذذذاهر:  -18
 .183ص

ل ظاذر والتوويذ ،  ، إدماا المخدرا  والتفي  االسرم، دراسة سذ ولوجية، دار الحامذد2005عبدهللا  اواا:  -19
 .14، ص1االردا،  

، الافاب والمخدرا  واالرشاد والع ح الظفاي، دار الارو  ل ظاذر، االسذكظدرية، 2017وفقي ااو ع ي:  -20
 .83ص

 .157سور  االعراف، آية  -21
، عوامذذل الخطذذر والو ايذذة فذذي تعذذاطي المخذذدرا  ل اذذفاب، رسذذالة ماجاذذت ر، جامعذذة 2009فريذذد   مذذاو:  -22

  اطظية، الا اور.
، دور الفحث الع مي في الو اية من المخدرا ، لدو  ع مية، ا اديمية لذاي  ل ع ذول 2001لصي  فاي:  -23

 .50االمظية، ص
، المخذذذدرا  وإضذذذرارها ع ذذذب الاذذذفاب والماتمذذذ ، ك يذذذة الاذذذريعة والقذذذالوا، جامعذذذة 2006محمذذذود احمذذذد   -24

 .60دمظاور، ص
 .40، مطفعة الار  االوسع، الدمال، ص، ااهر  المخدرا  وى رها في الماتم 2002احمد الحمادي:  -25
 .65ل، الافاب والمخدرا  في دول الخ ي،، البريماا ل ظار، اليويد، ص1985عبد الرحمن مصق ر:  -26
، العوامذذذذذل المؤديذذذذذة إلذذذذذي تعذذذذذاطي المخذذذذذدرا  ور ذذذذذة مقدمذذذذذة ل مذذذذذؤتمر العذذذذذالمي 2011عبذذذذذدهللا الاذذذذذري :  -27

 .17استراتياية فعالة ب خطار المخدرا ، الريام، ص
 .24، المخدرا  والماتم ، المظاورا  الااميية، القاهر ، ص2004فتحي حماد:  محمد -28
 .50الا اور، ص –، تعاطي المخدرا  االسفاب واال ار، جامعة ااهري 2016لخطر معاشو:   -29
 ، جريمة المخدرا  افة تادد الماتم  الدولي، دار الحامد 2012يوسه المراشد :  -30
 .55اب من ماك ة تعاطي المخدرا  جامعة ح وا، القاهر ، ص، و اية الاف2004مدحد ىاو الظصر :  -31
، ى ذذذار تعذذذاطي المخذذذدرا  تصذذذور مقتذذذر  لتطذذذور دور المؤساذذذا  التربويذذذة، 2016طذذذار  محمذذذد حامذذذد:  -32

 .71مصر، ص
 .181ل، المخدرا  والماتم  لار  تيام ية، عالا معرفة ل ظار، اليويد ، ص1996مصطفي يوسه:  -33
 .240، ص1خدرا ، دار الظاضة، القاهر ،  ، جراوا الم2006الا د عت ت:  -34
، االدمذذاا ع ذذب المخذذدرا  العذذ ح واال ذذار، دار الاذذرو  ل ظاذذر والتوويذذ  ، 2007محمذذد ىحمذذد ماذذافية:  -35

 .269، ص1االسكظدرية،  
 ل، الخدمة االجتماعية في ماال االدماا  درا ، الريام.2002عبدالع ي  ان عبدهللا،  -36
مؤساذذذا  االجتماعيذذذة فذذذي تعذذذديل سذذذ وك المذذذدمن، رسذذذالة ماجاذذذت ر، ل، دور ال2018ىالء عبذذذدالرحمن:  -37

  .48الاوداا، جامعة الظ   ن، ص
38- Jackson, Emotional Attitudes towards fenhilv Bmtish Gournal. Of criminology. 

Vol. 20 London. 1980.p203.> 
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 ضغوط العمل واثرها على كفاءة العاملين
 
 

 المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية الغيران     ثثثثثثثثاح علي . ثثثثثثثثثثثثثثثأ. صالح مصب

 أ.  مصطفى علي عبد الهادي .         المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية الغيران                     

 جامعة طرابلس األهلية        ثثثثثثثثي .يبثثثثأ. ونيس محمد الزر    

 

 -المقدمة :

يواجه معاا الظاس في عصرلا هاا شتب الواع الضيو  ا ظاء العمل ، ىو خارح العمل وألسفاب   ر العمل      
. فااا العامل ال ياتطي  اا يتحمل معام ة روياه ، وعل  العامل ال ياتطي  الحصول ع ب موافقة االلتقال الي 

كر  ألله حرل من فرص الظمو والتقدل ، وايفة ىخرم ىو مو   عمل ىخر ، وعل  العامل الاي يتقاعد في سن مف
وعل  العامل الاي يؤدي عم  ا بر من  دراته الاهظية و الاادية، مما يظت، عظه فال المواه في الت   ا 
والتيي  م  متط فا  واروف العمل الاي تاعب إليه المظاما  في ىداء ىعمالاا ولااطاتاا المخت فة بماتوم 

ومن هظا يتضح ا ر ضيو  العمل ع ب كفاء  وىداء األفراد في  إلااو اعمالاا  عالي من اليفاء  والفاع ية .
األمر الاي يتط   من المظاما  التخطيع الا يا والتظايا الفعال لمعالاة ضيو  العمل باتضافة الب متابعة 

 مظامة .حميمية لظاا  العام  ن لدياا والتق يا الماتمر ليرم تحق ت اليفاء  واألداء الفعال داخل ال

 المبحث األوا : اإلطار العام للدراسة
 :أوالا  : مشكلة الدراسة

تحاول الدراسة مظا اة الع  ة ا ن ضيو  العمل وا رها ع ب كفاء  العام  ن من خ ل معرفة تفاص ل هاه 
 الع  ة ع ب العام  ن بالمعاد العالي والمتوسع ل تقظية ال راعية بالي راا .

 :سةثانيا : فرضيات الدرا
إا حاا العمل ا بر من الو د المخصع ألداوه مما يؤدي الي وياد  الضيو  الظفاية ع ب العام  ن مما  -1

 يؤدي عل  الي تدلي كفاءتاا.
 شعور العامل بعدل االستقرار في عم ه يولد لديه ضيع لفاي مما يؤدي الي تدلب كفاءته  -2
 مما يؤدي  الب تدلي اليفاء  في إداء األعمال. إتفاع طر    ر س يمة في التعامل م  ضيو  العمل -3
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 :ثالثا : منهجية الدراسة
 :أ ( الجانب النظري 

تعتمد هذا الجانب على ما ذكر في موضوب البحث من خالا المراجع والكتب والدوريات والبحوث المختلفة 
 واتضاا الدراسات السابقة في نفس المجاا

 :ب   الاال  العم ي
(  300% ( من حجم المجتمع األصلي المتمثل في  )  20على عينة عشوائية هملت ) اهتملت الدراسة 

موهفآ من موهفي المعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية بالغيران وذلك بأتباب أسلوب نموذج االستبيان 
 .ضمن أسئلة موجهة لهم 

 :رابعا : أهداف الدراسة
 التعرف على اثر ارتفاب حجم العمل . -1
 التعرف على اثر عدم االستقرار الوهيفي . -2
 .التعرف على بعض األساليب في التفاعل مع الضغوط -3

 :راسةخامسا : أهمية الد
ان هذى الدراسة سوف تساهم في توضيح معلومات عن ضغوط العمل واثرها على تدني الكفاءة لدي العاملين 

مقترحات التي تساعد  المسةلين على عالج وتقدتم توصيات للمساعدة في عالج ضغوط العمل من خالا ال
 مشاكل ضغوط العمل والتقليل من تأثيرها على كفاءة العاملين .

 :: حدود الدراسة سادساا 
 الحدود المكانية  -أ

تتناوا هذى الدراسة ضغوط العمل وتأثيرها على تدنى كفاءة العاملين بالمعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية 
 بالغيران.

 الحدود الزمنية : -ب 
 م .2020أنجزت هذى الدراسة خالا العام 

 الحدود الموضوعية . –ج 
 .تناولت هذى الدراسة أثر ضغوط العمل على تدنى كفاءة العاملين 

 :مجتمع وعينة الدراسة :سابعاا 
تيار عينة تشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين بالمعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية بالغيران وتم اخ

 ( موهفاا. 60عشوائية متكونة من ) 
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  :المبحث الثاني
 االطثثثثثار النظثثثثثثري للدراسثثثثثثثة :

 ضغوط العمل  :     1
 .مفهوم ضغوط العمل :1-1

إن ضغوط العمل قضية الزمت اإلنسان منذ وجودى على األرض ، فقد وجد ليعمل ، وكان هذا العمل وال زاا 
 (. 4ذلك لقوله تعالى )) لقد خلقنا اإلنسان في كبد (( سورة البلد اآلتة رقم ) مصدرا للشقاء ، و 

ولقد ترتب على هذا العمل وما صاحبه من هقاء مواجهة اإلنسان العد د من المخاطر والتحدتات في حياته 
( والتي  stringer( الى الكلمة الالتينية          )  stressجلبت له الضغط ويرجع أصل كلمة الضغط ) 

( وقد استخدمت كلمة الضغط في القرن الثامن عشر لتعني اكراى وقسر  to draw tightتعني تسحب بقوة ) 
، وجهد قوي ، واجهاد وتوتر لدي الفرد أو ألعضاء الجسم أو لقواى العقلية  . ) صالح الد ن محمد عبد 

 (2000الباقي 
الكائن الحي أو الفرد  تكيف ويتعاون كي  تالءم مع  أما في علم النفس فتعني الضغوط والمطالب الني تجعل

رتياح ، الشعور باأللم ... باط ، الصراب ، والنزاب ، عدم اال حثل الضغوط النفسية في القلق ، االما حوله، وتتم
 الخ.

ل الفرد غير قادر والهك إن هذى الضغوط عادة ما تقود الي العد د من المشكالت النفسية والجسدتة التي تجع
 (377ص 1997نتاجية وخصوصاا في مجاا العمل . ) حسين حثثثثريم على العطاء واال 

الفرد والبيئة وأنه  نستخلص مما سبق إن مفهوم الضغط الوهيفي تشير الي عملية التفاعل وعدم التوافق بين
 ( 170ص 2005تشمل األتي :. )أحمد ماهر 

 لفرصة أو قيد أو مطلب . إن الضغط هو حالة د ناميكية تتعلق بمواجهة الفرد -1
 إن الضغط  تعلق أساساا بالعوامل أو المصادر البيئية السلبية . -2
إن المواقف قد تعد عوامل جوهرية مةثرة في الضغط خاصة عندما  درك الفرد إن مطالب البيئة  تزيد عن  -3

 قدراته ، وإن البيئة ال تشبع حاجته.
 فر هرطان هما :ان الضغط تكون له تأثير كبير متى توا -4
 اهمية النتائج بالنسبة للفرد . -
 عدم تأكد الفرد عما سوف تسفر عنه سلوكه . -

على العد د من المراجع التي لها عالقة بموضوب هذى الدراسة ، فقد تم اختيار مجموعة من  االطالبوبعد 
 التعريفات للضغوط وهي كاألتي : 

ي تتواجد في بيئة عمل األفراد والتي  نتج عنها مجموعة من )) هي مجموعة من المثيرات التى.ضيو  العمل 
ردود األفعاا التي تظهر في سلوك األفراد في العمل أو في حالتهم النفسية والجسمانية أو في اداءهم ألعمالهم 

 (. 377ص  1997نتيجة تفاعل األفراد مع بيئة عملهم التي تحوي الضغوط ((  ) حسين حريم 
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الضغوط على انها )) عدم التوافق بين متطلبات الحياة وبين الموارد واألمكانيات المتاحة   ب. ويمكن النظر الي
ص  2005وفي ذلك الميزان الذي تعكس رؤيتنا لمتطلبات الحياة وكيف نسعى لتحقيقها(( ) أحمد ماهر 

170 . ) 
درات الفرد على ج.وهناك من عرف ضغوط العمل )) هي حالة  من عدم التوازن بين متطلبات البيئة وق

 (  2000األستجابة لتلك المتطلبات (( . ) صالح الد ن محمد عبد الباقي 
ثثثثثثثه             د. امثثثثثثثثثا التعريثثثثثثف الذي تم األعتمثثثثثثثثثاد عليه في هذى الدراسة ، فهثثثثثثو التعريثثثثثثثثثثثثثثثثثثف الذي قدمثثث

وط العمل والذي عرفها بأنها )) كل تأثير مادي أو نفسي أو معنوي تأخذ ( لضغ 1997) الدكتور الخضيري 
أهكاالا مةثرة على سلوك متخذ القرار ويعيق توازنه النفسي والعاطفي ، ويةدي الي احداث توثر عصبي او قلق 

رية نفسي تجعله غير قادر على اتخاذ القرار بشكل جيد ، أو القيام بالسلوك الرهيد تجاى المواقف اإلدا
 والتنفيذتة التي تواجه متخذ القرار في المنشأة ((   

 ( 184ص  2001)مني محمد البطل   
ويرى الباحثون ان هذا التعريف  تناسب مع هذى الدراسة حيث ان ضغوط العمل تتمثل في التةتر العصبي 

والتنفيذتة التي  تعرضون  والقلق النفسي الذي تشعر به القادة اإلداريين أصحاب القرار تجاى المواقف اإلدارية
لها وتجعلهم غير قادرين على اتخاذ القرارات السليمة ، مما  ةدي الي تدني كفاءتهم وانخفاض ادائهم وعدم 

 قدرتهم على القيام بواجباتهم ومهامهم بالشكل المطلوب .
 .أسباب ضغوط العمل : 1-2

خلق أهكاا مختلفة من الضغوط على الفرد   رى علماء السلوك التنظيمي أن هناك مسببات متعددة تةدي إلي
فى عمله وأن كانت هذى الضغوط تختلف من فرد ألخر بسبب اإلختالفات والفروق بين األفراد ، وعلى الرغم 
من  تلك اإلختالفات إأل ان كل أهكاا الضغوط تولد نتائج سلبية فى معظم األحواا على األفراد  وتتحوا تلك 

 ( 453ص1997 نتمي لها هةالء األفراد . ) حسين عبدهللا التميمي  الضغوط على المنظمات التى
وتنشأ ضغوط العمل من أسباب كثيرة ، حتى إنه تمكن القوا إن أي هئ داخل العمل قد تكون مصدر للتوتر 
والقلق ، ويعتمد هذا على إدراك الفرد لهذى األسباب وعلى أبعاد العمل والبيئة المحيطة به ، فسكرتير مجلس 

دارة الذى  ود إعفاءى من المنصب ، قد تحسدى خخرون تعتقدون إن وجودى فى لعبة السياسة والتملق أمر اإل
 ( 28ص-2007مسلي وممتع . )جماا أحمد انصيرات 

إن أسباب ضغوط العمل تمكن أن تكون من مثير داخلي أو خارجي  ةدي إلي إستجابة جسدتة أو نفسية مع 
أثرها على مستويات األداء ،  هخاص ، وتتعدد أسباب ضغوط العمل والتي تتركمراعاة الفروق الفردتة عند األ

وعلى حالة الفرد النفسية وعلى العالقات الشخصية مما  ةدي إلى القلق واألمراض إضافة إلي تدني األداء . ) 
 (  377ص  1997حسين حريم 

دي إلي زيادة الشعور بالتوتر والقلق وفيما  لي نعرض أهم األسباب الموجودة فى العمل أو بيئته والتي تة 
 (  170ص  2005وضغوط العمل . ) أحمد ماهر 

 صعوبة العمل .  -أ
 مشاكل الخضوب للسلطة .  -ب
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 عدم توافق هخصية الفرد مع متطلبات التنظيم .  -ج
 التنافس على الموارد .  -د
 صراب األدوار .  -ه
 عدم وضوح العمل واألدوار .  -و
 لعمل المادتة . إختالا هروف ا-ز
 إختالا العالقات الشخصية .  -ح
 األحداث الشخصية .  -ط
 تأثير هخصية الفرد .  -ى

ومن خالا ما سبق  رى الباحثون أن أسباب ضغوط العمل تختلف بإختالف األعماا والوهائف ، حيث تعتبر 
ألن طبيعة عملهم تتطلب  وهائف القادة اإلداريين مصدر لضغوط العمل أكثر من غيرها من الوهائف ، نظراا 

ساعات عمل طويلة ، واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبل المنظمة ، إضافة إلى مسئوليتهم عن األفراد 
 وغيرها من األعماا التى  ةد ها القادة اإلداريون بحسب طبيعة عملهم . 

ب داخلية تخلق م( إن الضغوط عبارة عن تجار 1987) Szilaqyi   and Wallace رى سيزالجي وواال  
وتولد عدم توازن نفسي أو فيزيولوجي للفرد ، وهي تكون نتيجة لعوامل في البيئة الخارجية ) المنظمة أو 

إنه تمكن تحد د عناصر الضغوط بثالثة عناصر  Szilaqyi and wallaceالشخص ( وهذا تعني كما ري 
  ( 2000رئيسية  في المنظمة وهي . )صالح الد ن محمد عبد الباقي 

 عنصر المثير .  -أ
 عنصر االستجابة .  -ب
 عنصر التفاعل .  -ج

 ويمكن توضيح هذى العناصر كما  لي : 
عنصر المثير : تشتمل هذا العنصر على الضغوط والمةثرات األولية الناتجة من مشاعر الضغوط ، وقد  -1

 تأتي هذى العناصر من البيئة أو المنظمة أو األفراد . 
ة :  تكون هذا العنصر من ردود الفعل الفيزيولوجية والنفسية والسلوكية للضغوط ، مثل : عنصر اإلستجاب -2

 . اإلحباط والقلق 
عنصر التفاعل : وهو العنصر الذي تحدث التفاعل الكامل ما بين عوامل المثيرات واإلستجابات ، ويأتي  -3

شاعر اإلنسانية وما  ترتب عليها من هذا التفاعل مع عوامل البيئة والعوامل التنظيمية فى العمل والم
 إستجابات . 

 .أعراض ضغوط العمل : 1-3
مليون دوالر في السنة  370مليون تاباني من أعراض ضغوط العمل ، وتصرف اليابان نحو  56تعاني نحو 

 على برامج التعامل مع الضغوط واللياقة الجسمية وأدوية وكتب وادوية
 ( 377ص  1997م عالج الضغوط النفسية . )حسين حري
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وإن معظم األفراد تظهرون ردود أفعالهم تجاى الضغوط بصورة مختلفة وبصرف النظر عن التبا ن فى طبيعة 
العمل الذي تقومون به ، وإنه تمكن التعرف على ردود األفعاا المحتملة تجاى ضغوط العمل تشئ من 

 ( 170ص  2005التشخيص والتقييم البيئي .  ) أحمد ماهر 
  :كاتب أحمد ماهر  فيشير إلي األعراض التالية التي تنشأ عن الضغوط أما ال

 فرط اإلهتياج واإلستثارة .  -أ
 الحزن والكآبة .  -ب
 جفاف الفم والحلق .  -ج
 صعوبة التركيز في العمل ، وسرعة تغيير األفكار .  -د
 الميل لإلصابة والوقوب فى حوادث صناعية .  -ه
 اإلجهاد .عدم القدرة على تحمل  -و
 الشعور العام بالخوف .  -ز
 الصعوبة فى التحدث والتعبير .  -ح
 األرق وعدم القدرة على النوم .  -ط
 العرق بغزارة .  -ى
 فقدان الشهية أو اإلفراط فى األكل .  -ك
 األم في عضالت الرقبة وأسفل الظهر .  -ا
 اإلرتعاش والحركات العصبية .  -م
 و هرب الخمور وإستخدام المسكنات والمخدرات .إرتفاب معدا التدخين أ -ن
 األم  القولون والمعدة .  - 
 الصداب .  -ب

 -ومن خالا ما سبق  رى  الباحثون إن أعراض ضغوط العمل تمكن تقسيمها إلي نوعين وهما :
أعراض فسيولوجية لها عالقة بجسم اإلنسان والتغيرات واإلضطرابات التي تحدث فيه نتيجة لتعرضه  -1

 لضغوط العمل مثل األرق والصداب واآلم الرقبة والظهر والمعدة وغيرها . 

 أعراض تنظيمية لها عالقة بالعمل نفسه وهروفه مثل صعوبة التركيز فى العمل .  -2
 وسرعة تغيير األفكار ، إضافة إلي إرتفاب معدا الغياب عن العمل ، وارتفاب معدا الدوران الوهيفي

 تنظيمية . وغيرها من األعراض ال 
 .نتائج وأثار ضغوط العمل : 1-4

لقد أصبحت الضغوط جزءاا من الحياة اليومية للفرد ، وأصبحت لها انعكاساتها على الصحة البدنية والنفسية 
% من 10لإلنسان ، وتةكد اإلحصائيات إن األثار المترتبة على الضغوط تكلف الوالتات المتحدة حوالي 

ذهب معظم التكلفة لعالج األمراض البدنية الناتجة عن الضغوط ، وهناك دالئل قوية إجمالي الناتج القومي ، وت
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 1997على أن الضغوط تةثر أتضاا على الصحة النفسية للفرد وعلى مستوى أدائه في العمل . )حسين حريم 
 (   377ص 

ها المختلفة على أداء األفراد وتلعب العالقة بين المنظمة والفرد العامل بها دوراا هاماا في عملية الضغوط وخثار 
داخل المنظمات ، لذلك فإن إدارة الضغوط بشكل جيد أو سوء إدارتها فى منظمات العمل تظهر نتائجها بشكل 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات العمل منظمث واضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثح على األفثثثثثثثثثثثثثثثثثثراد وإنجازاتهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم داخثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل
 (  170ص  2005) أحمد ماهر  

 تفق الكتاب والباحثون على أن تعرض النا  لضغوط هد دة تمكن أن  تسبب فى نشوء نتائج وأثار سلبية 
االثار المترتبة على الضغوط فى  1994(  GOXوضارة ، للفرد والمنظمة على السواء ويصنف الكاتب ) 

 -هي :خم  ماموعا  
 أ. سلوكية . 

 ب.موضوعية . 
 ج. معرفية . 

 د.فسيولوجية . 
 ه. تنظيمية .

 .عالج ضغوط العمل :1-5
عندما  تحوا الضغط اإلداري إلي نزيف دائم ومستمر للمنشاة ، ويصبح كالمرض العضاا تستفحل و تحتاج 

لمنشأة ، ويحطم معه إمكانيات إلي عالج مكثف قبل أن تستفحل خطرى ، ويفرز سمومه داخل البنيان اإلداري ل
المنشأة ويفقدها القدرة على تحقيق أهدافها ، ، ويقلل من عوائدها ومن مردودها اإلقتصادي . ) صالح الد ن 

 ( 2000محمد عبد الباقي 
 الطرق النفسية : 5-1-1 
سترخاء ، وسنقدم فى هذا الجزء ثالثة طرق تمثل تصميمات متقدمة لعالج ضغوط العمل  وهي التأمل واإل 

   -فاب عديد  مثل :والتدريب على تتبع تغييرات الجسم ، أما الطرق التي تعتمد على المنطق العقلي البسيط 
 أ. التامل . 

 ب. اإلسترخاء . 
 ج. التدريب على تتبع تغييرات الجسم .

 د. التركيز . 
 ه. طرق اإلسترخاء البسيط .

 و. التمرينات الرياضية . 
 .  ز. النظام الغذائي

ومن خالا ما سبق  رى الباحثون إن عالج ضغوط العمل تعتمد على الفرد نفسه وهخصيته وقدرته على 
تحمل الضغوط وطريقته فى التعامل معها ، كما إن هذى الطرق قد تستفيد منها البعض وال تستفيد منها 
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ط والتعامل معها ،  علمآ البعض اآلخر ، ويرجع ذلك إلى مدي قدرة الفرد ورغبته الحقيقية في عالج الضغو 
 ان هذى القدرات تختلف من فرد إلي خخر.

 -.الطرق التنظيمية لعالج ضغوط العمل :5-2
 أ. التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة والتنظيم . 

 لشكل لذى تجعلها ذات أهمية . ب. تصميم الوهائف ب  با
 ج. إعادة تصميم هيكل التنظيم . 
 ارات . د. نظم المشاركة في اتخاذ القر 

 ه. الكشف عن مسببات ضغوط العمل . 
 . و. األنشطة العالجية في مناخ العمل 

 ون إن هناك طرق تنظيمية أخري لعالج ضغوط العمل داخل المنظمات وهي كاآلتي : ثويري  الباح
 أ. المساندة اإلجتماعية للفرد من قبل المنظمة . 

 .  ب. توضيح المستقبل الوهيفي للفرد من قبل المنظمة
 (230ص1999ج. وضع نظام اتصاالت واضح وفي جميع اإلتجاهات . ) مني صالح الد ن هريف

  -كفثثثثاءة العثثثثاملين : -2
 : مفهوم الكفاءة : 2-1

أ. كلمة كفاءة تعني القدرة أو إستطاعة الفرد أداء العمل الموكل إليه كمياا بالدرجة المطلوبة من الجدارة 
نسبة العمل المحدد كماا ونوعاا معبراا عته بشتي الوحدات وهي تركز أساساا على واإلتقان وهي بذلك تعني 

الحجة أو الطاقة أو كمية لشئ أو النظام ما فيشار إلي الكفاءة اإلنتاجية للداللة على درجة اإلكتفاء الكمي 
 لهذى اإلنتاجية .

في عمله وإمكانياته وتوقعاته في ب. كما هناك من عرف الكفاءة بأنها األداء الحالي للفرد ومدى نجاحه 
 التقدم والنمو في العمل ونجاحه . 

ج. ويرى بعض الخبراء في اإلدارة بأن الكفاءة تعني مدي مطابقة نتائج العمل مع األهداف المحددة أي معرفه 
 النتائج بما تجب تحقيقه إلتخاذ القرارت المناسبة والتي تخص العامل الكفة  نقل وترقية وحوافز. 

 أو هي تحقيق األهداف من خالا درجة تطابق األداء مع المواصفات الموضوعة .  د.
ه .وفي تعريف أخر أنها : توضيح إلي اي مدي تم أداء العمل بطريقة صحيحة في مقيا  العالقة بين 

 ( 268ص1990المدخالت والمخرجات لتوضيح اإلستخدام اإلقتصادي للموارد . )درويش مرعي 
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 وأثر كفاءة األداء : . أهمية  2-2

 أ( أهمية تحد د كفاءة الموهف في عملية تقارير الكفاءة : 
 تسعي كثير من المنظمات إلي تحد د ومعرفة مدى كفاءة الموهف في أدائه لعمله من عدمه .    

 -وذلك لعدة أسباب أهمها :

 . تحسين وتطوير أداء الموهف . 1

 سليم .  . تطبيق نظام اإلختيار والتعيين على وجه2

 . تحد د المستخدمين للمكافأت والعالوات التشجيعية والدورية . 3

 ب( أهمية وأثر كفاءة األداء على التنمية اإلقتصادتة : 

 الكفاءة تأثيرها المباهر أو غير المباهر كما  لي :  
 . زيادة الدخل القومي وإرتفاب األرباح . 1

 . تخفيض تكاليف اإلنتاج . 2

 ت الموارد النادرة . . توفير مدخال3

 . زيادة الدخوا الشخصية . 4

 . توسيع مجاالت اإلدخار . 5

 . تخفيض مستوي التضخم . 6

 . تحسين موقف الصادرات التنافسي في األسواق العالمية . 7

 وعلى ذلك فإن تحقيق الكفاءة اليوم تصبح من باب اؤلى ضرورة حيوية  توقف عليها تطوير 

 (  65ص 1995مد كماا السيد الدوا النامية . ) مح

 العوامل المةثرة في مستوي كفاءة أداء األفراد بالمنظمة :  -ج

بالرغم من إن العوامل الفنية المتمثلة في التقدم اآللي والتكنولوجى والمواد الخام وتصميم العمل وطرق 
هو المحدد الحقيقي اإلنتاجية في وأساليب اإلنتاج لها تأثيرها الكبير على الكفاءة إال أن األداء الفردي للعمل 

 -إطار العوامل التالية :
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( القدرة : نكتسب المقدرة على العمل بالتعليم والتدريب والخبرة العلمية باإلضافة إلي اإلستعداد الشخصي 1
الذي  نميه التعليم ويصقله التدريب وتمثل القدرات اإلنسانية في اإلمكانيات المتاحة لإلنسان أو تكوينه 

 وافراها : تاص والقدرة تتخذ مظهرين البد من الخ

 المعرفة : ما تحصل عليه الفرد من معلومات تتعلق بمجاا معرفي معين .  -أ

حسب الظروف المتغيرة وهي تتضح في مجاا العمل بدرجة  ءالمهارة : القدرة على التكيف  مع االدا -ب
 وا والمبادئ . اإلستعداد الشخصي للفرد وقدرته على إستخدام وتطبيق األص

( الرغبة : ال تكفي أن تتوافر القدرة على أداء العمل ولكن األهم هو أن تتوافر لد هم الرغبة أتضاا أو 2
 الدافعية إلي العمل والتحفز إلي أداة وعامل الرغبة والظروف المةثرة عليها : 

 أ. هروف العمل المادتة . 

 ب. هروف العمل اإلجتماعية . 

 -تكشف مدي كفاءة الفرد فى أداءى لعمله :العناصر التي  -د

 كمية اإلنتاج المحققة .  -أ

 الدقة والمهارات فى األداء .  -ب

 األهداف التي حققها .  -ج

 مدي تحمله للمسئولية الوهيفية .  -د

 المبادرة ودرجة اإلعتماد على النفس .  -ه

 التعاون مع اآلخرين .  -و

 المواهبة على العمل .  -ر

 دة في العمل والحما  له . القيا -ز

 -عوامل رفع كفاءة أداء األفراد فى المنظمة : -هث

 أوآل : دور إدارة األفراد في رفع كفاءة األداء : 

ال تمكن تحقيق أو رفع الكفاءة في األداء بدون وجود تقييم صحيح وهامل وموضوعي ووفق أسس ومعا ير 
السبل والعوامل لزيادة وتنمية مهارات وقدرات األفراد في أداء علمية لألداء ، لذلك فإن تقييم األداء من أهم 
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العمل وبالتالي تستطيع اإلدارة رفع كفاءة عامليها إذا ما أتبعت األسس والمعا ير العلمية لتقييم األداء بين 
ب أسلوب العاملين وكذلك توفير المعلومات الالزمة والكافية عن كيفية إستخدام اآلالت والمعدات الحد ثة وإتبا

 التخطيط للقوي العاملة على أسا  علمي سليم . 

وكذلك إتباب سياسة اإلختيار السليم  وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وإتباب أسلوب حقيقي 
وعلمي فى مفهوم القيادة واإلهراف ،وكذلك تهيئة هروف العمل المناسبة وتحد د هيكل األجور المناسب 

وحيد وزيادة تنمية مهارات العاملين عن طريق التدريب واستخدام نظام الحوافز ورسم ووجود نظام اتصاا فعاا 
السياسات الصحيحة كل هذى العوامل إذا ما طبقت على أسس سليمة ، كلما زادت فى كفاءة األداء بالنسبة 

 للعاملين وبذلك  نعكس هذا األداء الجيد مع المنظمة بتحقيق أهدافها بنجاح .

    26ص  1970الا مي  ع ي)  -تي تحد من كفاءة العاملين :العوامل ال -2

 . المساواة بين العاملين بصرف النظر عن أداء كل منهم . 1
. األعماا التي تقوم بها الفرد ال تتناسب مع طبيعة ما تحصل عليه من تعليم أوآل تتماهي مع خبرته 2

 السابقة ومةهالته مما  ةثر على مستوى أدائه بالسلب . 
 سوء العالقة اإلنسانية بين الزمالء والرؤساء تشعر العاملين بعدم الرغبة فى العمل واألداء .  .3
لفصل بين العمل والضغوط . الموهف ال تمكن أن تكون إنسان الدور الواحد بمعني أنه ال تستطيع ا4

 . الخارجية
التأثير السلبي على كفاءة أداء  . تزا د الضغوط الخارجية من غالء األسعار إلي زيادة مطالب األسرة له5

 العامل . 
. الشعور بالظلم عند المقارنة بفئات أخرى من الموهفين وعدم تكافة الفرص بين العاملين وعدم وضعهم في 6

 المكان المناسب تبعاا لمةهالتهم وخبراتهم . 
توى األداء ، وكذلك . تعدد قوانين التسويات وقوانين األجور وما تحدثه من مفارقات تةدي إلي ضعف مس7

 عدم تناسب األجور والحوافز مع الظروف اإلقتصادتة للعاملين . 
 . برامج التدريب التي قد تتبع ال تراعي احتياجات الفرد العقلية المطلوبة للعمل الذي تمارسه. 8
ةثر . الترهيح لبرامج التدريب فى أغلب المنظمات تكون على أسا  هخصي وغير سليم للمتدربين مما  9

 على مستوي األداء . 
 . عدم مالئمة مكان العمل والبيئة لها أثرها السلبي فى مستوى أداء األفراد . 10
 . إهماا نواحي الرعاتة الصحية واإلجتماعية للعاملين . 11
. عدم موضوعية تقارير األداء للعاملين وغياب أسس التقييم الفعاا له ودورى السلبي في هعور العاملين 12
 الرضاء واإلحباط مما  ةثر على مستوى كفاءة أدائهم .  بعدم
    75ص  1991  صبري ىم ن  -سبل رفع الكفاءة وتحقيق أداء أفضل للعاملين : -3
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 . زيادة المرتبات واألجور بما  تناسب مع الظروف اإلقتصادتة . 1
 . زيادة الحوافز وعدالة توزيعها . 2
 ية والصحية . . اإلهتمام بتقدتم الخدمات اإلجتماع3
 . إعداد مكان العمل بالشكل المناسب . 4
 . المتابعة من الرؤساء للمرؤوسين للوصوا لإلنضباط الوهيفي . 5
 . العمل على تحسين وتنمية العالقات اإلنسانية بين العاملين . 6
 . تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل . 7
 وضوعية . . االهتمام باختيار المرهحين للدورات على أسس م8
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 المبحث الثاني: منهج البحث العلمي المستخدم في الدراسة وتحليل االستبيان:

 مقدمة:

يتضمن هاا المفحث الاال  العم ي  الم دالي  ل فحث. اتجراءا  واألسال   المظااية المظاسفة لااه الدراسة 
الاد من وض  تصميا مظااي ل فحث حتب لتمكن من فياا  بضغوط العمل وأثرها على كفاءة العاملينالمتع قة 

الوصول إلب الادف المرجو مظه وتتمثل هاه األسال   واتجراءا  في تحديد لوع الفحث ومظااه واتجابة عن 
 تاا ال  الفحث التي عفار  عن ع  ا  احتمالية يمكن استخداماا لإلجابة ع ب الفرضيا  التالية:

المخصص ألدائه مما  ةدي الى زيادة الضغوط النفسية على العاملين ان حجم العمل أكبر من الوقت  -
 مما  ةدي الى تدني كفاءتهم.

 هعور العامل بعدم االستقرار في عمله  ولد لدته ضغط نفسي مما  ةدي الى تدني كفاءته. -
اتباب طرق غير سليمة في التعامل مع ضغوط العمل مما  ةدي الى تدني الكفاءة لدى االفراد في  -

 عماا.اال
و د اشتم د هاه األسال   المظااية تطوير وس  ة جم  البيالا  واختفار درجة الصد  والثفا  لاا. و د تط بد 
هاه الخطوا  الميال با ا ة من اتجراءا ، وتا االعتماد ع ب التح  ل اتحصاوي باستخدال البرلام، اتحصاوي 

 SPSS،والتوصيا . وفيما ي ي عرم لااه اتجراءا  المظااية    الختفار الفرضية ومن تا التوصل إلب الظتاو
 التي تا اعتمادها في هاا الفحث لتحق ت الادف الاي لاعب إلب تحميقه.

  استمار  60  استمار . تمد اتجابة ع ي  60عفار  عن استمار  استبياا ح ث تا تووي  عدد   أداة الدراسة:
  المتمث ة في العمر ، المؤهل الع مي ، )البيانات الشخصيةع ب وتضمظد االستمار   ام ن: القاا األول يحتوي 

تأثير عدد سظوا  الخبر  ، المرك  الوايفي .، القاا الثالي محاور متع قة بالدراسة متمث ة في المحور األول  
م تأثير عد  عفارا  ، المحور الثالي   10 واشتمل ع ب    ارتفاب حجم العمل على كفاءة العاملين بالمعهد
الكيفية أو   عفارا  . المحور الثالث   10  واشتمل ع ب    االستقرار الوهيفي على كفاءة العاملين بالمعهد

  عفارا . و د تا التحقت من 10  واشتمل ع ب  الطريقة التي  تعامل بها العاملون بالمعهد مع ضغوط العمل
ستمار ، وسوف لتعرم ليل هاه الخطوا  صد  الممياس ووجود  در مظاس  من الثفا  الداخ ي ا ن اظود اال

 بالتفص ل:

 تم جمع العبارات التي ترتبط بالموضوب ، وقسمت إلى المعلومات الشخصية وثالث محاور كما  لي :

 المحور األوا: البيانات الشخصية )المعلومات الشخصية(.

 المحور الثاني: )تأثير ارتفاب حجم العمل على كفاءة العاملين بالمعهد(.
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محور الثالث: )تأثير عدم االستقرار الوهيفي على كفاءة العاملين بالمعهد(.ال  

 المحور الرابع: )الكيفية أو الطريقة التي  تعامل بها العاملون بالمعهد مع ضغوط العمل(

  باستخدال ممياس ليكار  الخماسي 5– 1ول خروح اظتاو، ع مية دقيقة لااا الفحث تا إعطاء األوواا من  
  لإلجابة ع ب اليفارا       ر موافت ىادا ،   ر موافت ،   ر مت  د  ) (likert three point scale األبعاد

 1، موافت، موافت تماما   و تترجا هاه التقديرا  الوصيية الب تقديرا  ر مية ع ب ىساس تخصيع األر ال    
   ع ب التوالي . 5  ،    4   ،    3  ،    2  ،   

تح  ل إجابا  ع ظة الفحث تا حااب المدم لإلجابا  ، والوصول إلب طول الفىة ليل درجة  و بل عرم لتاو،
 من درجا  الترجيح ، وعل  ع ب الظحو التالي :

= المدم − ى بر قيمة = ى ل قيمة  5 − 1 =  4 

0.80 =
4

5
=

المدم
( الدرجا )  عدد الفىا 

=  طول الفتر 

اس وهي الواحد وعل  لتحديد الحد االع ب ل فتر  األولب وهكاا وبعد إضافة طول الفتر  إلب ى ل قيمة في الممي
ىو ى بر بحاذذذذذذذذذذذذذذذ  المقايي  المب ظة في الادول ر ا  3.40لفا ي الفترا  ح ث تيوا اليفار  مقبولة عظدما تااوي 

 1.  

   يب ن طول وممياس الفتر 1جدول ر ا  

 درجة الموافقة المدم
 ت ىادا  ر مواف 1.79الب  1من 

   ر موافت  2.59الب  1.80من 
   ر مت  د 3.39الب  2.60
 موافت 4.19الب  3.40

 موافت تماما 5إلب  4.20من 
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 استخراج مقا يس الصدق والثبات لالستبيان:
 صدق االتساق الداخلي:-1

ا ل درجة الي ية لامي  مفاول االتاا  الداخ ي ألسى ة االستبياا هو ارتفا  كل بعد ومحور من محاور االستبيا
 المحاور.

   معام   االرتفا  ا ن الدرجة الفرعية ليل محور م  الدرجة الي ية لامي  المحاور2جدول ر ا  
 ماتوم الداللة معامل االرتفا  محتوم المحور المحور
 **0.864 ت   ر ارتفاع حاا العمل ع ب كفاء  العام  ن بالمعاد الثالي

 
 

 
 

0.000 

   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  العام  ن ت الثالث
 بالمعاد

0.908** 0.000 

اليييية ىو الطريقة التي يتعامل ااا العام وا بالمعاد  الراب 
 م  ضيو  العمل

0.314* 0.016 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
  لاد ىا حاال  ارتفا  المحاور بالدرجة 2عظد مراجعة لتاو، االتاا  الداخ ي لامي  المحاور في الادول ر ا  

 . وىا الميمة 0.01الي ية ل محورين الثالي والثالث عالية، وىا معام   االرتفا  دالة عظد ماتوم معظوية  
 . وتعظي هاه الظتياة ىا المحاور الفرعية يام  ا ظاا عظاصر 0.01ث ى ل من  االحتمالية ل محورين الثالي والثال

ماتركة تاع اا متاالاة فيما ا ظاا مما يدل ع ب  و  الصد  البظاوي ل ستبياا. ىما المحور الراب  فاو دال عظد 
  . 0.05  والميمة االحتمالية ل محور ى ل من  0.05ماتوم معظوية  

 تبيان: معامل ألفا كرونباخ:ثبات استمارة االس-2

   ،   Chronback Alphaتا تح  ل وحااب معامل  فا  االستفالة من خ ل حااب معامل ىلفا كرولفاخ     
   لتاو، الثفا  . 3ويوضح الادول ر ا   

   لتاو، ىلفا كرولفاخ ل صد  و فا  عفارا  محاور االستبياا3جدول ر ا  

عدد  محاور الدراسة  
 اليفارا 

ؤشر م
 الثفا 

مؤشر 
 الصد 

 0.892 0.796 10 ت   ر ارتفاع حاا العمل ع ب كفاء  العام  ن 1
 0.944 0.892 10 ت   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  2
 0.717 0.514 10 اليييية ىو الطريقة التي يتعامل ااا العام وا  3
 0.934 0.872 30 ىلفا كرولفاخ االجمالي 

 د  ب خا الاار التربيعي لمؤشر الثفا .تا حااب مؤشر الص
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وهي قيمة مرتفعة ىي ىا  0.872من خ ل الادول الااات لاد ىا قيمة ىلفا كرولفاخ لمحاور االستبياا ا يد 
الثفا  ا ن اتجابا  مقبول إحصاوياً . ىما فيما يتع ت بممياس الصد  والاي يتع ت بمياس درجة ارتفا  المفرد  

لتاواه تعتبر مقبولة إحصاويا، وبالتالي يمكن االعتماد ع ب الماموعة ب  م اا دوا حاف ىي بالممياس العال ف ا 
 مفرد  من المفردا  ل وصول إلب لتاو، مادية في هاه الدراسة. 

 -عرض ومناقشة النتائج: 

 س تا في هاا الاال  تظاول لتاو، الفحث الم دالية وعل  من خ ل تح  ل عفارا  وفرضية الفحث.

 ور االوا: المعلومات الشخصية لعينة الدراسة.المح

 العمر.-1

   يب ن تووي  الع ظة بحا  العمر4جدول ر ا  
 الظافة المىوية التيرار العمر

 %10 6 سظة 30سظة إلب ى ل من  25من 
 %6.7 4 سظة 35سظة إلب ى ل من  30من 
 %16.7 10 سظة 40سظة إلب ى ل من  35من 
 %11.7 7 سظة 45سظة إلب ى ل من  40من 
 %21.7 13 سظة 50سظة إلب ى ل من  45من 
 %33.3 20 سظة 55سظة إلب ى ل من  50من 

 %100 60 الماموع

 
  الظتاو، الخاصة بعمر ىفراد الع ظة. من خ ل الادول لاد ىا  البية 1  والاكل البيالي  4يب ن الادول ر ا  

%   وي  اا  الاين  33.3سظة  ح ث ا يد لابتاا    55 سظة  إلب ى ل من 50ىفراد الع ظة ىعمارها ما ا ن 
سظة إلب ى ل  35%   وي  اا الاين ىعمارها من  21.7ح ث ا يد لابتاا    50إلب ى ل من   45ىعمارها من 

%  11.7سظة اظافة   45سظة إلب ى ل من  40%  وي  اا الاين ىعمارها من  16.7سظة  اظافة    40من 
سظة إلب ى ل  30%   ا الاين ىعمارها من 10سظة اظافة   35سظة إلب ى ل من  25من وي  اا الاين ىعمارها 

%  .وبالتالي ف ا ع ظة الفحث تعتبر من المتقدم ن في العمر و يمكن ىا ياب  ضيع 6.7سظة اظافة   35من 
 ى بر في العمل. 
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   يب ن تووي  الع ظة بحا  العمر1شكل ايالي ر ا  
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 المؤهل الع مي:-𝟐
   يب ن تووي  الع ظة بحا  المؤهل الع مي5جدول ر ا  

 الظافة المىوية التيرار المؤهل الع مي
 %11.7 7 دا ول متوسع ف  ل

 %1.7 1  الوي 

 %43.3 26 جامعي

 %26.7 16 ماجات ر
 %15 9 دكتوراه 

 %1.7 1 قيمة مفقود 
 %100 60 الماموع

 
  الظتاو، الخاصة بالمؤهل الع مي لع ظة الفحث. وي حظ ىا ىع ب لافة 2ل البيالي    والاك5يب ن الادول ر ا  

%  وي  اا الحاص  ن ع ب ماجات ر ح ث 43.3ها من الحاص  ن ع ب مؤهل جامعي ح ث ا يد لابتاا  
ول %  وي  اا الحاص  ن ع ب دا 15%  وي  اا الحاص  ن ع ب دكتوراه ح ث ا يد لابتاا  26.7ا يد لابتاا  

% .  1.7%  وي  اا الحاص  ن ع ب  الوي ح ث ا يد لابتاا   11.7متوسع ف  ل ح ث ا يد لابتاا  
 الظتاو، تدل ع ب ىا ع ظة الفحث ى  باا من ماتويا  جاميية فما فو .

 
 ا  ن تووي  الع ظة بحا  المؤهل الع مي  2شكل ايالي ر ا  
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 عدد سنوات الخبرة.-𝟑
   الع ظة بحا  عدد سظوا  الخبر    يب ن تووي6جدول ر ا  
 الظافة المىوية التيرار سظوا  الخبر 

 %18.3 11 سظوا  05إلب ى ل من  01من 
 %8.3 5 سظوا  10إلب ى ل من  05من 

 %13.3 8 سظة 15إلب ى ل من  10من 
 %15.0 9 سظة 20إلب ى ل من  15من 

 %41.7 25 سظة ف  ثر 20من 
 %3.3 2 قيمة مفقود 

 %100 60 وعالمام
  الظتاو، الخاصة بعدد سظوا  الخبر  ا التي يمت ياا ىفراد الع ظة. من 3  والاكل البيالي  6يب ن الادول ر ا  

%  وي  اا  41.7سظة ف  ثر ح ث ا يد لابتاا   20خ ل الادول لاد ىا  البية ىفراد الع ظة يم يوا خبر  من 
إلب  15%  وي  اا الاين يم يوا خبر  من  18.3ا  اظافة  سظو  05إلب ى ل من  01الاين يم يوا خبر  من 

%   13.3سظة اظافة   15إلب ى ل من  10%   ا الاين يم يوا خبر  من  15.0سظة اظافة   20ى ل من 
% . وبالتالي ف ا ع ظة الفحث لدياا خبر  8.3سظوا  اظافة   10إلب ى ل من  05وي  اا الاين يم يوا خبر  من 

 وع الفحث.ل تفاعل م  موض
 

 ا  ن تووي  الع ظة بحا  عدد سظوا  الخبر   3شكل ايالي ر ا  
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 المركز الوهيفي: -4
   يب ن تووي  الع ظة بحا  المرك  الوايفي7جدول ر ا  

 الظافة المىوية التيرار المرك  الوايفي

 %0 0 مدير عال
 %10.0 6 مدير مكت 
 %18.3 11 روي   اا
 %13.3 8 روي  وحد 

 %15.0 9 ه ىة تدري  عضو
 %10.0 6 مع د
 %18.3 11 مدرب
 %15.0 9 مواه
 %100 60 الماموع

 
  الظتاو، الخاصة بالمرك  الوايفي ألفراد الع ظة. من خ ل الادول لاد 4  والاكل البيالي  7يب ن الادول ر ا  

%   ا مرك  15اظافة  %   ا مرك  عضو ه ىة تدري  ومواه 18.3تااوي مرك  روي   اا ومدرب اظافة  
 % . 10%   ا مرك  مدير مكت  ومع د اظافة  13.3روي  وحد  اظافة  

 
 

   ا  ن تووي  الع ظة بحا  المرك الوايفي4شكل ايالي ر ا  
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 طريقة هغل الوهيفة. -5
   يب ن تووي  الع ظة بحا  طريقة شيل الوايفة8جدول ر ا  

 الظافة المىوية التيرار طريقة شيل الوايفة

 %81.7 49 ع  نت
 %0 0 لدب
 %15.0 9 عقد

 %1.7 1 تعاوا 
 %1.7 1 قيمة مفقود 

 %100 60 الماموع
 

  الظتاو، الخاصة بطريقة شيل الوايفة ألفراد الع ظة. من خ ل الادول 5  والاكل البيالي  8يب ن الادول ر ا  
%   ا الاين شي وا الوايفة عن طريت 81.7لاد ى  بية ىفراد الع ظة شي وا الوايفة عن طريت التع  ن اظافة  

 % . 1.7%  تا عن طريت التعاوا اظافة  15العقد اظافة  
 

   ا  ن تووي  الع ظة بحا  طريقة شيل الوايفة5شكل ايالي ر ا  
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 القسم الثاني: االجابة على فرضية البحث.
هاه الفرضية تا تح  ل  هد " والختبارالمحور الثاني: " تأثير ارتفاب حجم العمل على كفاءة العاملين بالمع

ودراسة عظاصر المتي ر ك  ع ب حد  باستخدال المتوسطا  الحاااية، ح ث يتب ن من خ ل البيالا  الوارد  
  التح  ل اتحصاوي تجابا  الماارك ن في الفحد حول هاا المحور وهي كما هو موضح في 9بالادول ر ا  
 الادول التالي:

 مقايي  اتحصاوية ليفارا  ت   ر ارتفاع حاا العمل ع ب كفاء  العام  ن بالمعاد  ال9جدول ر ا  
  

 اليفارا 

موافت 
 تماما

  ر  موافت
 مت  د

  ر 
 موافت

  ر 
موافت 

 ىادا

المتوسع 
 المرجح

الرىي 
 الااود

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

1.  
إا عدل م ومة حاا العمل 

ألداوه ل و د المخصع 
 يضعه من كفاءتي في العمل.

 موافت  3.9492 2 8 2 26 21
35 43.3 3.3 13.3 3.3 

2.  

إا حاا العمل الاي ى ول به 
ى ثر من ال ول لدرجة يصع  
ع ب إلااو كل ما هو متو   

 مظي.

 موافت 3.7414 4 10 2 23 19
31.7 38.3 3.3 16.7 6.7 

3.  
محاولة إلااو أل ثر من عمل 

واحد تؤ ر ع ب  درتي  في و د
 ع ب الترك   في العمل.

موافت  4.3390 0 3 1 28 27
 0 5.0 1.7 46.7 45.0 تماما

4.  
إا شعوري بعد إلااو كافة 

ىعمالي يضعه من حماسي 
 ويق ل من لااطي بالعمل.

  ر  2.6667 10 26 5 12 7
 16.7 43.3 8.3 20.0 11.7 مت  د

5.  

الي إا محاولة إلااوي ليافة ىعم
الموك ة لي  بل لااية الدوال 

الرسمي يكثر من ىخطاوي في 
 العمل.

  ر  2.9831 2 17 26 8 6
 3.3 28.3 43.3 13.3 10.0 مت  د

6.  
إا كثر  المراجع ن تاع ظي   ر 
 ادر ع ب التعامل معاا بالاكل 

 المط وب مظي.

 موافت 4.0333 1 7 2 29 21
35.0 48.3 3.3 11.7 1.7 

7.  
و تا طوي  في ىمضي 

اجتماعا    ر مامة تاي ظي 
 موافت 3.5500 4 13 5 22 16

26.7 36.7 8.3 21.7 6.7 
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 عن ىداء عم ي األساسي.

8.  
إا ىعفاء العمل تعو ظي عن 

 تطوير مااراتي الواييية.
 موافت 3.7000 5 10 3 22 20

33.3 36.7 5.0 16.7 8.3 

9.  

إا عدل  درتي ع ب إلااو كافة 
خ ل ساعا  الدوال ماامي 

تعر  ظي عن تظف ا كامل واجفاتي 
 الواييية.

 موافت 3.6667 3 11 6 23 17
28.3 38.3 10.0 18.3 5.0 

10.  

إا ال يارا  والمكالما  الااتيية 
الي ر مرتفطة بالعمل تؤدي إلب 

عر  تي وتعط ظي عن ىداوي 
 لماامي.

 موافت 4.1500 3 4 2 23 28
46.7 38.3 3.3 6.7 5.0 

 
 موافت 3.6743  الدرجة الي ية ل محور

 

% بمتوسع  43.3  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن   ع ب هاه اليفار  اظافة 1تب ن اليفار    -1
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا عدل م ومة حاا العمل 3.9492حاااي مرجح 

 ي في العمل.ل و د المخصع ألداوه يضعه من كفاءت
% بمتوسع حاااي 38.3  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 2تب ن اليفار    -2

. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا حاا العمل الاي يقوموا به ى ثر 3.7414مرجح 
 من ال ول لدرجة يصع  ع  اا إلااو كل ما هو متو   مظاا.

% بمتوسع حاااي 46.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 3اليفار    تب ن -3
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن تماما ع ب ىا محاولة إلااو أل ثر من 4.3390مرجح 

 عمل في و د واحد تؤ ر ع ب  درتاا ع ب الترك   في العمل.
% بمتوسع 43.3ابة ى  بية ىفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة   ىا إج4تب ن اليفار    -4

. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب ىا شعورها بعد إلااو 2.6667حاااي مرجح 
  افة ىعمالاا يضعه من حماستاا ويق ل من لااطاا بالعمل. 

% 43.3مت  دين من إجااتاا ع ب هاه اليفار  اظافة    ىا ى  بية ىفراد الع ظة   ر5تب ن اليفار    -5
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب إا محاولة إلااوها 2.9831بمتوسع حاااي 

 ليافة ىعمالاا الموك ة لاا  بل لااية الدوال الرسمي يكثر من ىخطاواا في العمل.
% بمتوسع حاااي 48.3ة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة   ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظ6تب ن اليفار    -6

. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا كثر  المراجع ن تاع ظي   ر  ادر ع ب 4.0333
 التعامل معاا بالاكل المط وب مظي.
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بمتوسع حاااي  %36.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 7تب ن اليفار    -7
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب ىلاا يمضوا و تا طوي  في اجتماعا    ر 3.5500

 مامة تاي اا عن ىداء عم اا األساسي.
% بمتوسع حاااي 36.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 8تب ن اليفار    -8

لااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا ىعفاء العمل تعو اا عن تطوير مااراتاا . ىي ىا الرىي ا3.7000
 الواييية.

% بمتوسع 38.3  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن باد  ع ب هاه اليفار  اظافة 9تب ن اليفار    -9
او كافة . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا عدل  درتاا ع ب إلا3.6667حاااي 

 مااماا خ ل ساعا  الدوال تعر  اا عن تظف ا كامل واجفاتاا الواييية.
% بمتوسع 46.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن تماما ع ب هاه اليفار  اظافة 10تب ن اليفار    -10

تيية الي ر . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا ال يارا  والمكالما  الاا4.1500حاااي 
 مرتفطة بالعمل تؤدي إلب عر  تاا وتعط اا عن ىداواا لمااماا.

وخالصة المحور أن إجابة أفراد العينة موافقين على عبارات المحور المتمثل في تأثير ارتفاب حجم العمل  
 .3.6743على كفاءة العاملين بالمعهد بمتوسط حسابي مرجح 

من الوقت المخصص ألدائه مما  ةدي الى زيادة الضغوط  ان حجم العمل أكبر وإلجابة على الفرضية
. استخدل اختفار فريدماا لمعرفة هل هظاك داللة النفسية على العاملين مما  ةدي الى تدني كفاءتهم

 من خ ل متوسطا  إجابة ىفراد الع ظة ع ب هاا المحور.  0.05إحصاوية عظد ماتوم المعظوية 
 اختفار فريدماا:

اختفار فريدماا الختفار الفرضية القاو ة اوجود اخت فا  في متوسع اجابا  افراد الع ظة ع ب  سوف يتا استخدال

حجم العمل أكبر من الوقت المخصص ألدائه مما  ةدي الى زيادة الضغوط النفسية على العاملين  محور اا

 من عدمه.  مما  ةدي الى تدني كفاءتهم

 الفرضية االحصاوية:

𝐻°: 𝜇1 = 𝜇2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . = 𝜇𝑘 
𝐻1: 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚 

 الفرم الصفري يظع ع ب عدل وجود اخت ف في متوسع اتجابا  ألفراد الع ظة.

 الفرم البديل يظع ع ب وجود اخت ف ا ن ا ظ ن مظاما ع ب األ ل.

 من خ ل التح  ل االحصاوي ل بيالا  تحص ظا ع ب الظتاو، االتية:و 
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(  بين متوسط اجابات أفراد العينة على محور تأثير ارتفاب حجم العمل على كفاءة العاملين 10جدوا رقم )

 بالمعهد

 متوسع الرت  ىسى ة المحور

 6.17 عمل.إا عدل م ومة حاا العمل ل و د المخصع ألداوه يضعه من كفاءتي في ال

إا حاا العمل الاي ى ول به ى ثر من ال ول لدرجة يصع  ع ب إلااو كل ما هو 
 متو   مظي.

5.61 

محاولة إلااو أل ثر من عمل في و د واحد تؤ ر ع ب  درتي ع ب الترك   في 
 العمل.

6.83 

 3.26 إا شعوري بعد إلااو كافة ىعمالي يضعه من حماسي ويق ل من لااطي بالعمل.

محاولة إلااوي ليافة ىعمالي الموك ة لي  بل لااية الدوال الرسمي يكثر من  إا
 3.66 ىخطاوي في العمل.

 6.28 إا كثر  المراجع ن تاع ظي   ر  ادر ع ب التعامل معاا بالاكل المط وب مظي.

 5.22 ىمضي و تا طوي  في اجتماعا    ر مامة تاي ظي عن ىداء عم ي األساسي.

 5.77 ل تعو ظي عن تطوير مااراتي الواييية.إا ىعفاء العم

إا عدل  درتي ع ب إلااو كافة ماامي خ ل ساعا  الدوال تعر  ظي عن تظف ا 

  امل واجفاتي الواييية.
5.46 

إا ال يارا  والمكالما  الااتيية الي ر مرتفطة بالعمل تؤدي إلب عر  تي وتعط ظي 

 عن ىداوي لماامي.
6.75 
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تح  ل البيالا  االحصاوية   11ر ا     جدول 

N(حاا الع ظة) 56 

Chi - Square (قيمة اختفار فريدماا) 97.555 

Df (N-1= درجة الحرية) 9 

Asymp. Sig .(ماتوم الداللة) .000 

a. Friedman Test 

𝑠𝑖𝑔و  97.555يااوي  Chi – Squareمن الظتاو، الاابقة تب ن اا قيمة اختفار  = رفف لال  ل  0.000

الفرضية الصفرية القاو ة ب له ال يوجد فر  معظوي ا ن متوسطا  عفارا  محور ت   ر ارتفاع حاا العمل ع ب 

α فاء  العام  ن بالمعاد عظد ماتوم داللة   = . وح ث ىا متوسع الرتفة ليفار  الرابعة في المحور  0.05

تبر اليفار  الرابعة األ ثر ت   ر من ا ن وهو ى ل متوسع رتفة ما ا ن عفارا  المحور وبال  تع 3.26يااوي 

 عفارا  المحور وحاا الت   ر يااوي 

𝜂𝐹
2 =

𝐹

𝑛(𝐾 − 1)
=

97.555

56(10 − 1)
=

97.555

56 × 9
=  حاا الت   ر  ب ر    0.19

حجم العمل أكبر من الوقت المخصص ألدائه مما  ةدي الى زيادة الضغوط النفسية على  ااوهاا يعظي 
 . ةدي الى تدني كفاءتهم العاملين مما

 المحور الثالث: " تأثير عدم االستقرار الوهيفي على كفاءة العاملين بالمعهد " 

والختفار هاا المحور تا تح  ل ودراسة عفارا  المتي ر ك  ع ب حد  باستخدال المتوسطا  الحاااية ح ث يتب ن 
وي تجابا  الماارك ن في الفحد حول هاا   التح  ل اتحصا12من خ ل البيالا  الوارد  بالادول ر ا  

 المحور  ت   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  العام  ن بالمعاد  كما هو موضح في الادول التالي:
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   المقايي  اتحصاوية ليفارا  ت   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  العام  ن بالمعاد12جدول ر ا  
موافت  اليفارا   

 اتمام
  ر  موافت

 مت  د
ف ر 
 موافت

  ر 
 موافت ىادا

المتوسع 
 المرجح

 الرىي الااود

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

إا احتمال لق ي إلب إدار  ىو وايفة  1
ىخرم ى ل رتفة وم ايا يؤ ر س فا 

 ع ب كفاءتي في العمل.

 موافت 4.0500 3 5 2 26 24
40.0 43.3 3.3 8.3 5.0 

إا  رب التااء عقد عم ي ىو التااء  2
لداي ياعرلي باالستياء وال مفاال  

 عظد ىداوي لماامي.

 موافت  3.5833 5 11 5 22 17
28.3 36.7 8.3 18.3 8.3 

دافع تي في العمل   د وعل  لقرب  3
 وصولي إلب التقاعد.

   ر مت  د 3.0500 8 11 16 20 5
8.3 33.3 26.7 18.3 13.3 

إا الظقل من وايفة ألخرم ومن  4
مكاا آلخر ادوا سب  واضح 

 يحفع من ع يمتي في العمل.

 موافت تماما 4.3500 3 3 1 16 37
61.7 26.7 1.7 5.0 5.0 

 فيإا شعوري بعدل االستقرار  5
وايفتي التي ىشع اا يضعه من 

 ىداوي في العمل.

 موافت 4.0667 1 5 4 29 21
35.0 48.3 6.7 8.3 1.7 

إا احتمال إعفاوي من ماامي في  6
ىي لحاة ياع ظي   ر  ادر ع ب 

 اتاداع.

 موافت 4.0167 2 7 4 22 25
41.7 36.7 6.7 11.7 3.3 

إا عدل وضو  ىسفاب اتعفاء من  7
 الماال يق ل من التفالي في العمل.

 موافت تماما 4.3333 1 2 1 28 28
46.7 46.7 1.7 3.3 1.7 

إا   ة الضمالا  التي يقدماا  8
المعاد لي تحد من  درتي ع ب 

 العطاء في العمل.

 موافت  3.8833 2 4 10 27 17
28.3 45.0 16.7 6.7 3.3 

إا شعوري بعدل األماا تااه  9
ماتقب ي الوايفي ياع ظي ىم ل إلب 

  ثر  الغياب.

   ر مت  د 3.0833 5 18 14 13 10
16.7 21.7 23.3 30.0 8.3 

إا خوفي من فقداا وايفتي الحالية  10
ياع ظي ماتد و  ر  ادر ع ب 

 الترك   عظد ىداوي لماامي.

 موافت 3.4500 6 16 3 15 20
33.3 25.0 5.0 26.7 10.0 

 
 موافت 3.7867  الدرجة الي ية ل محور
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% بمتوسع حاااي مرجح 43.3فة   ىا إجابة ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظا1تب ن اليفار    -1
إا احتمال لق اا إلب إدار  ىو وايفة ىخرم . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب 4.0500

 .ى ل رتفة وم ايا يؤ ر س فا ع ب كفاءتاا في العمل

حاااي  % بمتوسع36.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 2تب ن اليفار    -2
إا  رب التااء عقد عم اا ىو التااء . ىم ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب 3.5833مرجح 

 .لدااا ياعرها باالستياء وال مفاال  عظد ىداواا لمااماا

% بمتوسع حاااي مرجح 33.3  ىا إجابة ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 3تب ن اليفار     -3
دافع تاا في العمل   د وعل  لقرب ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين من ىا . 3.0500

 وصولاا إلب التقاعد.

% بمتوسع 61.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن تماما ع ب هاه اليفار  اظافة 4تب ن اليفار     -4
 ن تماما ع ب إا الظقل من وايفة . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق4.3500حاااي مرجح 

 ألخرم ومن مكاا آلخر ادوا سب  واضح يحفع من ع يمتاا في العمل.

% بمتوسع حاااي  48.3  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 5تب ن اليفار    -5
عدل االستقرار في إا شعورها ب. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب 4.0667مرجح 

 وااوفاا التي ياي ولاا يضعه من ىداواا في العمل.

% بمتوسع حاااي  36.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 6ا ن اليفار    -6
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا احتمال إعفاواا من مااماا في ىي 4.0167مرجح 
  ياع اا   ر  ادرين ع ب اتاداع.لحاة 

  ىا إجابة ىفراد الع ظة متااووا في الموافقة والموافقة تماما ع ب هاه اليفار  اظافة 7تب ن اليفار    -7
إا . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن تماما ع ب 4.3333% بمتوسع حاااي مرجح 46.7

  تفال اا في العمل.عدل وضو  ىسفاب اتعفاء من الماال يق ل من 

% بمتوسع حاااي مرجح 45.0  ىا إجابة ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 8تب ن اليفار     -8
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا   ة الضمالا  التي يقدماا المعاد لاا 3.8833

 تحد من  درتاا ع ب العطاء في العمل.

% بمتوسع 30  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 9تب ن اليفار     -9
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين من إا شعورها بعدل األماا 3.0833حاااي مرجح 

 تااه ماتقب اا الوايفي ياع اا يم  وا إلب كثر  الغياب.
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% بمتوسع  33.3د الع ظة موافق ن تماما ع ب هاه اليفار  اظافة   ىا إجابة ى  بية ىفرا10تب ن اليفار    -10
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب إا خوفاا من فقداا وااوفاا 3.4500حاااي مرجح 

 الحالية ياع اا ماتتوا و  ر  ادرين ع ب الترك   عظد ىداواا لمااماا.

 ب عفارا  قياس ت   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  وبالمامل ف ا إجابة ىفراد الع ظة موافق ن ع
وكال  الحاظا الحيادية في بعف اليفارا  وهاا التحفظ  3.7867العام  ن بالمعاد بمتوسع حاااي مرجح 

  د يرج  ل مرك  الوايفي الاي ياي ه العام وا. 

ته ضغط نفسي مما  ةدي الى إن هعور العامل بعدم االستقرار في عمله  ولد لد: وإلجابة على الفرضية
من  0.05. استخدل اختفار فريدماا لمعرفة هل هظاك داللة إحصاوية عظد ماتوم المعظوية تدني كفاءته

 خ ل متوسطا  إجابة ىفراد الع ظة ع ب هاا المحور. 
 اختفار فريدماا:

وسع اجابا  افراد الع ظة ع ب سوف يتا استخدال اختفار فريدماا الختفار الفرضية القاو ة اوجود اخت فا  في مت

 . ت   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  العام  ن بالمعادمحور 

 الفرضية االحصاوية:

𝐻°: 𝜇1 = 𝜇2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . = 𝜇𝑘 
𝐻1: : 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚 

 لفرم الصفري يظع ع ب عدل وجود اخت ف في متوسع اتجابا  ألفراد الع ظة.ا

 الفرم البديل يظع ع ب وجود اخت ف ا ن ا ظ ن مظاما ع ب األ ل.

 الا  تحص ظا ع ب الظتاو، االتية:ومن خ ل التح  ل االحصاوي ل بي
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  ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  ىفراد الع ظة ع ب محور ت  إجابا   يب ن متوسع  13جدول ر ا   

 العام  ن بالمعاد

 متوسع الرتفة ىسى ة المحور

إا احتمال لق ي إلب إدار  ىو وايفة ىخرم ى ل رتفة وم ايا يؤ ر س فا ع ب كفاءتي 
 في العمل.

6.32 

إا  رب التااء عقد عم ي ىو التااء لداي ياعرلي باالستياء وال مفاال  عظد ىداوي 
 لماامي.

4.93 

 3.43 دافع تي في العمل   د وعل  لقرب وصولي إلب التقاعد.

إا الظقل من وايفة ألخرم ومن مكاا آلخر ادوا سب  واضح يحفع من ع يمتي 
 7.28 في العمل.

 3.83 إا شعوري بعدل االستقرار  ي وايفتي التي ىشع اا يضعه من ىداوي في العمل.

 6.15 اة ياع ظي   ر  ادر ع ب اتاداع.إا احتمال إعفاوي من ماامي في ىي لح

 7.00 إا عدل وضو  ىسفاب اتعفاء من الماال يق ل من التفالي في العمل.

 5.47 إا   ة الضمالا  التي يقدماا المعاد لي تحد من  درتي ع ب العطاء في العمل.

 3.82 إا شعوري بعدل األماا تااه ماتقب ي الوايفي ياع ظي ىم ل إلب كثر  الغياب.

إا خوفي من فقداا وايفتي الحالية ياع ظي ماتد و  ر  ادر ع ب الترك   عظد 

 ىداوي لماامي.
4.78 
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 جدول    تح  ل البيالا  االحصاوية14ر ا  

N(حاا الع ظة) 60 

Chi - Square (قيمة اختفار فريدماا) 128.451 

Df (N-1= درجة الحرية) 9 

Asymp. Sig .( ةماتوم الدالل ) .000 

a. Friedman Test 

𝑠𝑖𝑔و  128.451يااوي  Chi – Squareمن الظتاو، الاابقة تب ن اا قيمة اختفار  = لال  لرفف   0.000

الفرضية الصفرية القاو ة ب له ال يوجد فر  معظوي ا ن متوسطا  عفارا  محور ت   ر عدل االستقرار الوايفي 

αاللة  ع ب كفاء  العام  ن بالمعاد عظد ماتوم د = . وح ث ىا متوسع الرتفة ليفار  الثالثة في المحور  0.05

وهو ى ل متوسع رتفة ما ا ن عفارا  المحور وبال  تعتبر اليفار  الثالثة األ ثر ت   ر من ا ن  3.43يااوي 

 عفارا  المحور وحاا الت   ر يااوي 

𝜂𝐹
2 =

𝐹

𝑛(𝐾 − 1)
=

128.451

60(10 − 1)
=

128.451

60 × 9
=  حاا الت   ر  ب ر  جدا  0.24

 هعور العامل بعدم االستقرار في عمله  ولد لدته ضغط نفسي مما  ةدي الى تدني كفاءتهوهاا يعظي ىا 
 المحور الرابع: " الكيفية أو الطريقة التي  تعامل بها العاملون بالمعهد مع ضغوط العمل " 

ع ب حد  باستخدال المتوسطا  الحاااية ح ث يتب ن  والختفار هاا المحور تا تح  ل ودراسة عفارا  المتي ر ك 
  التح  ل اتحصاوي تجابا  الماارك ن في الفحد حول هاا 15من خ ل البيالا  الوارد  بالادول ر ا  

المحور  اليييية ىو الطريقة التي يتعامل ااا العام وا بالمعاد م  ضيو  العمل  كما هو موضح في الادول 
 التالي:
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  المقايي  اتحصاوية ليفارا  اليييية ىو الطريقة التي يتعامل ااا العام وا بالمعاد م  ضيو  15ر ا   جدول
 العمل

موافت  اليفارا   
 تماما

  ر  موافت
 مت  د

ف ر 
 موافت

  ر 
 موافت ىادا

المتوسع 
 المرجح

 الرىي الااود

 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

  وتيدي  الم فا  ى ول بام 1
 واألورا  ع ب مكتبي باستمرار.

   ر موافت 1.8448 16 38 1 3 0
0 5.0 1.7 63.3 26.7 

ىحاول داوما عدل ت ج ل األعمال  2
 التي تتط   و د طويل.

 موافت  3.8621 5 5 0 31 17
28.3 51.7 0 8.3 8.3 

ى ول بامي  األعمال اظفاي وال  3
ي ل ميال ىفوم الص حيا  لي ر 

 افعف األعمال.

   ر مت  د 2.6842 2 37 1 11 6
10.0 18.3 1.7 61.7 3.3 

ىحاول داوما ىا ى حا لفاي في  4
 الموا ه الماحولة بااللفعاال .

   ر موافت 1.8103 20 33 2 2 1
1.7 3.3 3.3 55.0 33.3 

ال ىفير في الفحث عن وايفة ىخرم  5
  خارح المعاد تقدل لي ضمالا

عديد  ر ا شعوري بعدل االستقرار 
 في العمل.

   ر مت  د 3.0345 2 10 30 16 0
0 26.7 50.0 16.7 3.3 

ىحاول داوما عدل التحدث عن  6
 ماا  ي في العمل م  ىصد اوي.

 موافت 4.0690 3 4 3 24 24
40.0 40.0 5.0 6.7 5.0 

عظد إحااسي باليض  ال ىحاول  7
 االسترخاء.

   ر موافت 2.5263 12 18 17 5 5
8.3 8.3 28.3 30.0 20.0 

ال ىفير في الفحث لظفاي عن م ع  8
آمن ليي ىاتعد فيه عن كل شيء 

 ألع د شحن طا اتي وىجدد لااطي.

   ر مت  د 2.7895 8 22 5 18 4
 6.7 30.0 8.3 36.7 13.3 

   ر مت  د 2.9310 5 16 16 20 1 إلظي   ر م ت ل بممارسة الرياضة. 9
1.7 33.3 26.7 26.7 8.3 

  ر متق د كث را بال واوح والتع يما   10
التي تظاا العمل عظدما ي يد حاا 

 العمل.

   ر موافت 1.8966 25 23 3 5 2
3.3 8.3 5.0 38.3 41.7 

 
   ر مت  د 2.7442  الدرجة الي ية ل محور
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% بمتوسع حاااي 63.3ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة   ىا إجابة ىفراد الع ظة   1تب ن اليفار    -1
إا يقوموا بام  وتيدي  . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب 1.8448مرجح 

 الم فا  واألورا  ع ب مكاتباا باستمرار. 

بمتوسع حاااي  %51.7  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 2تب ن اليفار    -2
إلاا يحاول داوما عدل ت ج ل األعمال . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق ن ع ب 3.8621مرجح 

 التي تتط   و د طويل.

% بمتوسع حاااي 61.7  ىا إجابة ىفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 3تب ن اليفار     -3
يقوموا بامي  األعمال راد الع ظة   ر مت  دين من ىلاا . ىي ىا الرىي الااود ألف2.6842مرجح 

 ب لفااا وال يفوضوا الص حيا  لي رها ل ميال افعف األعمال.

% بمتوسع 55  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 4تب ن اليفار     -4
يحاولوا داوما ىا موافق ن ع ب ىا  . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر1.8103حاااي مرجح 

 يقحموا ىلفااا في الموا ه الماحولة بااللفعاال .

% بمتوسع  50  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب هاه اليفار  اظافة 5تب ن اليفار    -5
ي ال يفيروا ف. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب ىلاا 3.0345حاااي مرجح 

 الفحث عن وايفة ىخرم خارح المعاد تقدل لي ضمالا  عديد  ر ا شعورها بعدل االستقرار في العمل.

 40  ىا إجابة ى ىفراد الع ظة متااووا بالموافقة تماما والموافقة ع ب هاه اليفار  اظافة 6ا ن اليفار    -6
  ن ع ب ىلاا يحاولوا . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة موافق4.0690% بمتوسع حاااي مرجح 

 داوما عدل التحدث عن ماا  اا في العمل م  ىصد اواا.

% بمتوسع 30  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 7تب ن اليفار    -7
عظد إحااساا . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب ىلاا 2.5263حاااي مرجح 

 يحاولوا االسترخاء.باليض  ال 

% بمتوسع 36.75  ىا إجابة ىفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 8تب ن اليفار     -8
ال يفيروا في . ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب ىلاا 2.7895حاااي مرجح 

 طا اتاا وتاديد لااطاا. الفحث أللفااا عن م ع آمن ليي يبتعدوا فيه عن كل شيء ليع دوا شحن

% بمتوسع حاااي 33.3  ىا إجابة ى  بية ىفراد الع ظة موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة 9تب ن اليفار     -9
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب إلاا   ر م ت موا بممارسة 2.9310مرجح 

 الرياضة.
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% بمتوسع  38.3الع ظة   ر موافق ن ع ب هاه اليفار  اظافة   ىا إجابة ى  بية ىفراد 10تب ن اليفار    -10
. ىي ىا الرىي الااود ألفراد الع ظة   ر موافق ن ع ب ىلاا   ر متق دوا كث را 1.8966حاااي مرجح 

 بال واوح والتع يما  التي تظاا العمل عظدما ي يد حاا العمل.

ا  قياس اليييية ىو الطريقة التي يتعامل ااا وبالمامل ف ا إجابة ىفراد الع ظة   ر مت  دين ع ب عفار 
. وكال  الحاظا الحيادية في بعف 2.7442العام وا بالمعاد م  ضيو  العمل بمتوسع حاااي مرجح 

 اليفارا  وهاا التحفظ  د يرج  لعدل موافقتاا ع ب اليفارا .

 ةدي الى تدني الكفاءة اتباب طرق غير سليمة في التعامل مع ضغوط العمل مما : وإلجابة على الفرضية
استخدل اختفار فريدماا لمعرفة هل هظاك داللة إحصاوية عظد ماتوم المعظوية  لدى االفراد في االعماا.

 من خ ل متوسطا  إجابة ىفراد الع ظة ع ب هاا المحور.  0.05
 اختفار فريدماا:

ا  في متوسع اجابا  افراد الع ظة ع ب سوف يتا استخدال اختفار فريدماا الختفار الفرضية القاو ة اوجود اخت ف

 . ت   ر عدل االستقرار الوايفي ع ب كفاء  العام  ن بالمعادمحور 

 الفرضية االحصاوية: -

𝐻°: 𝜇1 = 𝜇2 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . = 𝜇𝑘 
𝐻1: 𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑚 

 الفرم الصفري يظع ع ب عدل وجود اخت ف في متوسع اتجابا  ألفراد الع ظة.

 الفرم البديل يظع ع ب وجود اخت ف ا ن ا ظ ن مظاما ع ب األ ل.

 ومن خ ل التح  ل االحصاوي ل بيالا  تحص ظا ع ب الظتاو، االتية:

 متوسع الرتفة ىسى ة المحور 

 3.60 را  ع ب مكتبي باستمرار.ى ول بام  وتيدي  الم فا  واألو 

 7.87 ىحاول داوما عدل ت ج ل األعمال التي تتط   و د طويل.

 5.27 ى ول بامي  األعمال اظفاي وال ىفوم الص حيا  لي ري ل ميال افعف األعمال.

 3.24 ىحاول داوما ىا ى حا لفاي في الموا ه الماحولة بااللفعاال .
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اليييية ىو الطريقة التي يتعامل ااا العام وا   يب ن متوسع اجابا  ىفراد الع ظة ع ب محور 16جدول ر ا  
 عملبالمعاد م  ضيو  ال

 
 

 جدول   تح  ل البيالا  االحصاوية17ر ا  

N(حاا الع ظة) 56 

Chi - Square (قيمة اختفار فريدماا) 198.976 

Df (N-1= درجة الحرية) 9 

Asymp. Sig .(ماتوم الداللة) .000 

a. Friedman Test 

𝑠𝑖𝑔و  198.976يااوي  Chi – Squareمن الظتاو، الاابقة تب ن اا قيمة اختفار  = لال  لرفف   0.000

الفرضية الصفرية القاو ة ب له ال يوجد فر  معظوي ا ن متوسطا  عفارا  محور ت   ر عدل االستقرار الوايفي 

αع ب كفاء  العام  ن بالمعاد عظد ماتوم داللة   = . وح ث ىا متوسع الرتفة ليفار  الثالثة في المحور  0.05

عفارا  المحور وبال  تعتبر اليفار  الرابعة األ ثر ت   ر من ا ن وهو ى ل متوسع رتفة ما ا ن  3.24يااوي 

 عفارا  المحور وحاا الت   ر يااوي 

رم خارح المعاد تقدل لي ضمالا  عديد  ر ا ال ىفير في الفحث عن وايفة ىخ
 شعوري بعدل االستقرار في العمل.

6.37 

 8.29 ىحاول داوما عدل التحدث عن ماا  ي في العمل م  ىصد اوي.

 4.98 عظد إحااسي باليض  ال ىحاول االسترخاء.

ال ىفير في الفحث لظفاي عن م ع آمن ليي ىاتعد فيه عن كل شيء ألع د شحن 

 وىجدد لااطي. طا اتي
5.78 

 6.12 إ إلظي   ر م ت ل بممارسة الرياضة.

 3.49   ر متق د كث را بال واوح والتع يما  التي تظاا العمل عظدما ي يد حاا العمل.
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𝜂𝐹
2 =

𝐹

𝑛(𝐾 − 1)
=

198.976

56(10 − 1)
=

198.976

56 × 9
=  حاا الت   ر  ب ر  جدا  0.39

ي الكفاءة لدى االفراد وهذا تعني أن اتباب طرق غير سليمة في التعامل مع ضغوط العمل مما  ةدي الى تدن
 في االعماا.

 النتائج والتوصيات:

 أوال: النتائج:

 من خ ل هده الدراسة توصل الفاحث إلب االتي:

 تب ن الدراسة ىا ى    ىفراد الع ظة من المتقدم ن في العمر و د ياب  لاا الضيع في العمل. -1
من ال ول لدرجة يصع  ع  اا إلااو ما  تب ن الدراسة ىا حاا العمل الاي يقول به العام وا بالمعاد ى ثر -2

 هو متو   مظاا.
 تب ن الدراسة ىا عدل م ومة حاا العمل ل و د المخصع ألداوه يضعه من كفاء  العام  ن. -3
 تب ن الدراسة ىا إلااو العام  ن ليافة ىعمالاا ال يضعه من حماستاا وال يق ل من لااطاا في العمل. -4
 تاع اا   ر  ادرين ع ب التعامل معاا بالاكل المط وب مظاا. تب ن الدراسة ىا كثر  المراجع ن -5
 تب ن الدراسة ىا العام  ن يمضوا و تا طوي  في اجتماعا    ر مامة تاي اا عن ىداء عم اا األساسي. -6
 تب ن الدراسة ىا ىعفاء العمل تعو اا عن تطوير مااراتاا. -7
ساعا  الدوال تعر  اا عن تظف ا كامل واجفاتاا  تب ن الدراسة ىا عدل الااو العام  ن ليافة مااماا خ ل -8

 الواييية.
تب ن الدراسة ىا لقل العام  ن من إدار  ىو وايفة ىخرم ى ل رتفة وم ايا يؤ ر س فا ع ب كفاءتاا في العمل.  -9

 وكال  إعا تا الظقل ادوا ىسفاب واضحة  د يحفع من ع يمتاا.
ىو لدااا ياعرها باالستياء وال مفاال  عظد ىداواا  تب ن الدراسة ىا  رب التااء عقد ىعمال العام  ن -10

 ألعمالاا.
تب ن الدراسة ب ا شعور العام  ن بعدل االستقرار في وااوفاا التي ياي ولاا يضعه من ىداواا في  -11

 العمل. 
تب ن الدراسة ىا عدل شعور العام  ن باألماا اتااه ماتقب اا الوايفي ال ياع اا يم  وا إلب كثر   -12

 الغياب.
تب ن الدراسة إا خوف العام  ن من فقداا وااوفاا ياع اا ماتتوا و  ر  ادرين ع ب الترك   في  -13

 ىداواا لمااماا.
تب ن الدراسة ىا العام  ن بالمعاد ال يقوموا اتيدي  وجم  األورا  ع ب مكاتباا باستمرار. كما ىلاا  -14

 يحاولوا عدل ت ج ل األعمال لو د طويل.
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 ن  ي بعف األحياا ال يقوموا ب عمالاا ب لفااا ويفوضوا الص حيا  لي رها تب ن الدراسة ىا العام  -15
 ل ميال افعف ىعمالاا.

تب ن الدراسة ىا العام  ن ال يقحموا ىلفااا في الموا ه الماحولة بااللفعاال  ويحاولوا االسترخاء  -16
 لااطاا. عظد احااساا باليض  والفحث أللفااا عن م ع آمن ليي ياحظوا طا اتاا وياددوا

تب ن الدراسة ب ا العام  ن  د يفيروا في الفحث عن وايفة ىخرم خارح المعاد تقدل لاا ضمالا   -17
 عديد  ر ا شعورها بعدل االستقرار في العمل.

 تب ن الدراسة ىا العام  ن يحاولوا داوما عدل التحدث عن ماا  اا في العمل م  ىصد اواا. -18
 ن بممارسة الرياضة.تب ن الدراسة ىا العام  ن   ر م ت م  -19
 تب ن الدراسة ىا العام  ن متق دوا كث را بال واوح والتع يما  التي تظاا العمل عظدما ي يد حاا العمل. -20

 :ثانيا: التوصيات

اتخيي  حاا العمل الموكل ل عام  ن حتب يتاظب لاا إلااو ما هو متو   مظاا ويتمكظوا  وا يوصي الفاحث -1
 من تطوير مااراتاا الواييية.

اتدري  عظاصر شابة داخل المعاد ولاا الحماس في است ل العمل من خ ل الخبرا   وا صي الفاحثيو  -2
 العام  ن الموجود  بالمعاد. 

باالهتمال بالو د المخصع ألداء الماال بما يتظاس  م  حاا العمل ل محافاة ع ب كفاء   وا يوصي الفاحث -3
 العام  ن في ىداواا ألعمالاا.

 د عدد المراجع ن حتب يتا التعامل معاا بالاكل المط وب.اتحدي وا يوصي الفاحث -4
اتقظ  ن و د االجتماعا  وىا يتا تحديد مضمولاا ع ب حا  المواضي  المطروحة ل تمكن  وا يوصي الفاحث -5

 العام وا من العود  ألعمالاا فور االلتااء.
 بحث العام  ن ع ب الااو كافة مااماا خ ل ساعا  الدوال. وا يوصي الفاحث -6
بعمل آلية داخل المعاد من ش لاا الحد من العرا  ل التي تاب  في عر  ة وتعط ل ىداء  وا وصي الفاحثي -7

 العام  ن كمظ  ل  يارا  مث  التي لي  لاا ع  ة بالعمل.
باهتمال تاديد العقود ىو لدب العام  ن الفاع  ن بالمعاد وتحف  ها لبدل م يدا من الااد  وا يوصي الفاحث -8

 ر  رو  المظافاة لتقديا ىفضل ما لدياا ل ر ي بالمعاد.والعطاء وإ ا
باالهتمال بالعام  ن الاين وص وا سن التقاعد وتاايعاا حتب ال يفقدوا دافع تاا في العمل  وا يوصي الفاحث -9

 وجع اا مار  ن ل عظاصر الاابة ل ستفاد  من توجااتاا وخبرلاا.
تجراءا  والظاا وال واوح التي تع و من شعور اهتمال إدار  المعاد باتخاع بعف ا وا يوصي الفاحث -10

 العام  ن باالستقرار الوايفي مما يحثاا ع ب االاداع.
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باهتمال اتدار  اترسيخ مفاول األماا الوايفي حتب ال يفير العام وا الفحث عن  وا يوصي الفاحث -11
ألسفاب التي ىد  وايفة ىخرم خارح المعاد. والتعامل بافافية في كل ما يخع العام  ن وتوضيح كل ا

 الب لق اا ىو إعفاواا من مااماا.
 ىا يقدل المعاد الضمالا  المظاسفة التي ت يد من  در  العام  ن ع ب العطاء. وا يوصي الفاحث -12

 :المثثثثثثراجثثثثثثع

  377يمي وسلوك االفراد في المنضمات عمان دار زهران ص ظالسلوك التن 1997. حسين حريم 1

 170ص 2ط 2002غوط العمل القاهرة نشر سنة ضيفية التعامل مع إدارة ك 2005هر . أحمد ما2

 سلوك االنسان في المنضمات  القاهرة الدار الجامعية  2000. صالح الد ن محمد عبد الباقي 3

  184ص  2001. منى محمد إبراهيم البطل اإلنتاج والعمليات طبعة 4

رها على تكلفة جودة ثات لمستلزمات اإلنتاج وااالحتياج. جماا احمد نصيرات رسالة ماجستير تخطيط 5
  28ص 2007اإلنتاج اكادتمية الدراسات العليا جنزور ليبيا

دمية منشورات جامعة عين خوالعمليات في النظم الصناعية وال. منى صالح الد ن هريف إدارة االنتاج 6
  230ص  1999همس 

  453ص  1997الفكر للنشر .حسين عبد هللا التميمي االنتاج والعمليات عمان دار 7

  26ص 1970.على السلمي إدارة االفراد والكفاءة اإلنتاجية القاهرة دار المعارف 8

 75ص 1991.صبري امين عبدالهادي الكفاتة اإلنتاجية في الوهيفة العامة دار الفكر العربي القاهرة مصر 9
77  

ملين دراسة تطبيقية على مصلحة الضرائب .محمد كماا الد ن السيد تقويم نظام قيا  كفاءة أداء العا10
  65ص 1995رسالة ماجستير في اإلدارة كلية التجارة جامعة المنوفية مصر 

رها على كفاءة أداء الخدمات بالتطبيق على بعض ثبعنوان درجة الرضاء عن العمل وا .درويش مرعي بحت11
 .269 268ص 1990أجهزة الخدمات كلية التجارة جامعة االزهر مصر 
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 السياسة المعلوماتية ودورها في تنظيم المجتمع المعاصر
 

 عبد هللا خليل  د. إ نا                                                            
 قسم الخدمة االجتماعية استاذ مشارك

 كلية اآلداب/ جامعة طرابلس
 
 

 مقدمة:
ا  فذذذذي الماتمذذذذ  لمذذذذا لاذذذذا دور فعذذذذذال تعتبذذذذر المع ومذذذذا  الحاذذذذر االساسذذذذي لتقذذذذديا ىي خذذذذذدم    

فذذذذذي تظاذذذذذيا حيذذذذذا  االفذذذذذراد والاماعذذذذذا  والماتمعذذذذذا  مذذذذذن خذذذذذ ل طذذذذذر  اذذذذذرام، اشذذذذذفاع الحاجذذذذذا  
واالحتياجذذذذذذا  ومواجاذذذذذذة الماذذذذذذك   وتقويذذذذذذة الع  ذذذذذذا  فوجذذذذذذود المع ومذذذذذذا  هكذذذذذذاا دوا سياسذذذذذذية 
تظاماذذذذا مذذذذن شذذذذ لاا اا تيذذذذوا معرفذذذذه و  ذذذذر ماديذذذذة االمذذذذر الذذذذاي يتط ذذذذ  عذذذذرم اوجذذذذه تحق ذذذذت 
سذذذذذذبل الاياسذذذذذذية المع وماتيذذذذذذذة فذذذذذذي الماتمعذذذذذذذا  ليذذذذذذي تقذذذذذذذول المع ومذذذذذذا  ع ذذذذذذذب اسذذذذذذ  تخطذذذذذذذيع 

 وتميا ومتابعة وتميا.
بمذذذذذذا يخذذذذذذدل لاذذذذذذت التذذذذذذدخل الماظذذذذذذب فذذذذذذي الماتمذذذذذذ  فالاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة يعمذذذذذذل ع ذذذذذذب تظذذذذذذياا 
المع ومذذذذذذذذذا  وتح   اذذذذذذذذذا ال تاذذذذذذذذذاف وتحديذذذذذذذذذد المذذذذذذذذذوارد والخذذذذذذذذذدما  فالمع ومذذذذذذذذذا  تعتبذذذذذذذذذر عامذذذذذذذذذل 

عا احاذذذذذن اسذذذذذتمار  مذذذذذن خذذذذذ ل سياسذذذذذية جذذذذذاد  تخذذذذذدل الماتمذذذذذ  المعاصذذذذذر اجتمذذذذذاعب هذذذذذال جذذذذذدا ا
ح ذذذذذذث يذذذذذذدور بحثظذذذذذذا هذذذذذذاا ع ذذذذذذب تحديذذذذذذد م مذذذذذذح تظاذذذذذذيا الماتمذذذذذذ  المعاصذذذذذذر مذذذذذذن خذذذذذذ ل طذذذذذذر  
اذذذذذذذرام، تعتمذذذذذذذد ع ذذذذذذذي سياسذذذذذذذة مع وماتيذذذذذذذة والتذذذذذذذي تعتبذذذذذذذر هذذذذذذذي اسذذذذذذذاس المعرفذذذذذذذة فذذذذذذذي الخدمذذذذذذذة 

ي تطذذذذذذور تقظيذذذذذذا  االجتماعيذذذذذذة واا اسذذذذذذاس ااذذذذذذور المع وماتيذذذذذذة وتحولاذذذذذذا الذذذذذذب  ذذذذذذو  يركذذذذذذ  ع ذذذذذذ
االتصذذذذذذال وسذذذذذذرعتاا االمذذذذذذر الذذذذذذاي يتط ذذذذذذ  وضذذذذذذ  سياسذذذذذذة ل يذذذذذذا الااوذذذذذذل مذذذذذذن المع ومذذذذذذا  ليذذذذذذي 

 تصفح ادا  فعالة لتظايا المام .
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 مشكلة الدراسة:
ياذذذذذذذكل المذذذذذذذد المع ومذذذذذذذاتي الاديذذذذذذذد وااللفاذذذذذذذار المعرفذذذذذذذي والذذذذذذذاي حذذذذذذذول العذذذذذذذالا الذذذذذذذي  ريذذذذذذذة      

تذذذذذي رفعذذذذذد الحذذذذذواج  و ربذذذذذد الماذذذذذافا  فيمذذذذذا صذذذذذي ر  تمتذذذذذد باذذذذذفكة معقذذذذذد  مذذذذذن االتصذذذذذاال  وال
يعذذذذرف بالتفاعذذذذل الاذذذذديد الذذذذاي  ذذذذد يذذذذظاا عظذذذذه اصذذذذطدال الصذذذذاار فذذذذي شذذذذكل خطذذذذور  مذذذذا تمذذذذ  
 قافذذذذذذة الفذذذذذذرد اوال  ذذذذذذا الماتمذذذذذذ  وبالتذذذذذذالي  سذذذذذذتعود ع ذذذذذذي البظيذذذذذذة المعرفيذذذذذذة وتذذذذذذتحكا فذذذذذذي سذذذذذذ وكه 

وماتيذذذذذذذذة واهدافذذذذذذذه االمذذذذذذذذر الذذذذذذذذاي يذذذذذذذذدعو الذذذذذذذذي الترك ذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذي التعريذذذذذذذذ  بمفاذذذذذذذذول الاياسذذذذذذذذة المع 
اذذذذ ن المع ومذذذذا  والمت قذذذذي والقذذذذدر  ع ذذذذي اعذذذذاد   وارسذذذذاها والتذذذذي اذذذذدورها تقذذذذول بفذذذذرو متواصذذذذل مذذذذا

 التاجاا واستثمارها من خ ل االمكاليا  الماارا .
الظاذذذذذذري ل خدمذذذذذذة االجتماعيذذذذذذة المعاصذذذذذذر  و  العم ذذذذذذي طذذذذذذار لولذذذذذذاا فذذذذذذ ا الطذذذذذذر  المعاصذذذذذذر      

ريقذذذذذذة الوح ذذذذذذد  التذذذذذذي تاذذذذذذتطي  ااذذذذذذا الماتمعذذذذذذا  تذذذذذرم الاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة ب لاذذذذذذا الوسذذذذذذ  ة والط
الظاميذذذذذذذة اا تحقذذذذذذذت معذذذذذذذدال  مرتفعذذذذذذذة مذذذذذذذن التظميذذذذذذذة وااللاذذذذذذذاو اال تصذذذذذذذادي واالجتمذذذذذذذاعي مذذذذذذذن 
خذذذذ ل ارسذذذذال دعذذذذاوا سياسذذذذية مع وماتيذذذذة تاذذذذدف الذذذذي تحق ذذذذت الحريذذذذة والتقذذذذدل والعدالذذذذة والرخذذذذاء 

مذذذذذذيا االلاذذذذذذالية والقضذذذذذذاء ع ذذذذذذي االسذذذذذذتي ل مذذذذذذن خذذذذذذ ل اوالذذذذذذة العواوذذذذذذت االجتماعيذذذذذذة و ذذذذذذرس ال
وممارسذذذذذة الديمقراطيذذذذذة وتؤكذذذذذد لظذذذذذا العدالذذذذذة االجتماعيذذذذذة وبذذذذذالر ا مذذذذذن كذذذذذل ت ذذذذذ  االهذذذذذداف التذذذذذي 
يمكذذذذذن لظذذذذذذا اا لاذذذذذدها تتحقذذذذذذت مذذذذذن خذذذذذذ ل الاياسذذذذذة االجتماعيذذذذذذة ودورهذذذذذا فذذذذذذي تظميذذذذذة الماتمذذذذذذ  
المعاصذذذذر ويصذذذذفح الاذذذذؤال الذذذذوارد وهذذذذو كيذذذذ  يمكذذذذذن ل فذذذذرد فذذذذي الماتمذذذذ  اا يتعامذذذذل مذذذذ  هذذذذذاا 

ع ومذذذذذذذاتي دوا وجذذذذذذذود لاياسذذذذذذذة مع وماتيذذذذذذذة تواجذذذذذذذه فوجذذذذذذذود مع ومذذذذذذذا  هكذذذذذذذاا دوا االجتيذذذذذذذا  الم
 يمكن لاا اا تؤتي  مارها. سياسة ال

اذذذذ ن التعذذذذرف ع ذذذذي الاياسذذذذة المع وماتيذذذذة فذذذذي  لذذذذاا الاذذذذد لظذذذذا مذذذذن اياذذذذاد الع  ذذذذة الداعمذذذذة مذذذذا    
 الخدمة االجتماعية المعاصر  وتظايا الماتم  كظموعح.

االجتماعيذذذذذة االتااهذذذذذا  والماذذذذذاال  ومظذذذذذاه، العمذذذذذل وهذذذذذي  فاذذذذذي التذذذذذي توضذذذذذح لماظذذذذذة الخدمذذذذذة
 التي تدعا ارام، التظمية الاام ة في الماتم .
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 اهمية الدراسة :  
تعتبذذذذذر المع ومذذذذذا  مذذذذذورد هذذذذذال يف ذذذذذد االلاذذذذذاا ضذذذذذمن اذذذذذرام، التظميذذذذذة الفاذذذذذرية والتذذذذذي تعتبذذذذذر  .1

الاياسذذذذذة هذذذذذدف مذذذذذن اهذذذذذداف الخدمذذذذذة االجتماعيذذذذذة ويتو ذذذذذه لااحاذذذذذا ع ذذذذذي تحق ذذذذذت مفاذذذذذول 
 المع وماتية.

تعتبذذذذذذر دراسذذذذذذة الاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة مامذذذذذذة جذذذذذذدا لتحق ذذذذذذت اهذذذذذذداف الممارسذذذذذذة الماظيذذذذذذة فذذذذذذي  .2
 خدمة الماتم  عل  لت بية احتياجا  الماتف دين والممارس ن.

 اهداف الدراسة:
 التعرف ع ي وا   الاياسة المع وماتية ودورها في تظايا الماتم  . .1
   تاا اتطوير الاياسة المع وماتية.التعرف ع ي الر ية الماظية وع .2
 تحديد الدور المتو   من المظاا االجتماعي في تحق ت الاياسة المع وماتية. .3

 تساؤالت الدراسة:
 ما هو وا   الاياسة المع وماتية ودورها العم ي في تظايا الماتم م .1
 ما الر ية الماظية الخاصة اتطوير الاياسة المع وماتيةم .2
ن المذذذذذذذذظاا االجتمذذذذذذذذاعي فذذذذذذذذي تحق ذذذذذذذذت الاياسذذذذذذذذة المع وماتيذذذذذذذذة فذذذذذذذذي مذذذذذذذذا الذذذذذذذذدور المتو ذذذذذذذذ  مذذذذذذذذ .3

 الماتم م
 

 البحث:نوب 
يعذذذذذذذذد هذذذذذذذذاا الفحذذذذذذذذث مذذذذذذذذن الفحذذذذذذذذوث الوصذذذذذذذذيية التذذذذذذذذي تحذذذذذذذذاول وصذذذذذذذذه الوا ذذذذذذذذ  ل اياسذذذذذذذذة        

المع وماتيذذذذة مذذذذن خذذذذ ل االطذذذذ ع ع ذذذذي بعذذذذف اليتذذذذ  واالدايذذذذا  الظاريذذذذة وكذذذذال  مذذذذا توصذذذذ د 
 اليه بعف الدراسا  الاابقة.

 منهج البحث :
سذذذذذذ وب المكتبذذذذذذي والو ذذذذذذاوت ويقذذذذذذول ع ذذذذذذي جمذذذذذذ  المع ومذذذذذذا  الالمذذذذذذظا، الوصذذذذذذفي الذذذذذذاي يظذذذذذذتا، ا

 والحقاوت عا  الع  ة بموضوع الفحث وفقا ألهداف الفحث وتاا الته.
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 مصطلحات البحث:
 السياسة المعلوماتية:

الاياسذذذذة: فذذذذذن تحق ذذذذذت الممكذذذذن فذذذذذي اطذذذذذار تمكاليذذذذا  المتاحذذذذذة وفذذذذذي اطذذذذار الوا ذذذذذ  الموضذذذذذوعي 
  .13، 2009 خ  ل: .

وتعذذذذذرف اجراويذذذذذا : ماموعذذذذذة مذذذذذن الحقذذذذذاوت المظامذذذذذة التذذذذذي تذذذذذا إعذذذذذدادها بصذذذذذور  صذذذذذحيحة فذذذذذي 
 شكل ايالا  تمد معالاتاا وتفا رها ل حصول ع ي مع ومة س يمة.

المع ومذذذذذذذا  : هذذذذذذذي كذذذذذذذل البيالذذذذذذذا  والحقذذذذذذذاوت واالفيذذذذذذذار الموجذذذذذذذود  والماذذذذذذذا ة فذذذذذذذي شذذذذذذذكل مذذذذذذذن 
ااذذذذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذذذذي صذذذذذذذذذذذذور  مقذذذذذذذذذذذذروء  او ماذذذذذذذذذذذذموعة او اشذذذذذذذذذذذذكال المذذذذذذذذذذذذواد التذذذذذذذذذذذذي يمكذذذذذذذذذذذذن االسذذذذذذذذذذذذتفاد  

  35 ،1981 دياب:مروية
ب لاذذذذذذا ماموعذذذذذذة القذذذذذذوال ن العامذذذذذذة والقواعذذذذذذد التذذذذذذي تاذذذذذذا  ىو تذذذذذذظاا  السياسثثثثثثة المعلوماتيثثثثثثة :

  2005،47 فرماوي: الااء واخت اا وتوصل المع وما .

 هي ماموعة التوج اا  التي توجه دوره حيا  المع وما . وتعرف اجرائيا 
 مع :تنظيم المجت

يعتمذذذذد ع ذذذذي تظاذذذذيا االجاذذذذ   وتظاذذذذ ت وتخطذذذذيع الااذذذذود اذذذذ ن الا ىذذذذا  التذذذذي تعمذذذذل فذذذذي ماذذذذاال  
عذذذذذذذذذا  الوايييذذذذذذذذذة ع ذذذذذذذذذي مالرعايذذذذذذذذذة االجتماعيذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذواء فذذذذذذذذذي الماتمعذذذذذذذذذا  الايرافيذذذذذذذذذة او المات

  .1973،80  مال: الماتوم المح ي او القومي.
 مفهوم السياسة المعلوماتية:

ل ن والاياسذذذذذذذا  التذذذذذذذي تذذذذذذذظاا المع ومذذذذذذذا  مذذذذذذذن ح ذذذذذذذث وتعذذذذذذذرف ب لاذذذذذذذا مامذذذذذذذوع القواعذذذذذذذد والقذذذذذذذوا
االلاذذذذذذذذاء والظاذذذذذذذذر والتوصذذذذذذذذل والتواصذذذذذذذذل وليذذذذذذذذي تصذذذذذذذذل ل م تقذذذذذذذذب ىو الماذذذذذذذذتف د بطذذذذذذذذر  مظتقذذذذذذذذاه 
ومعالاذذذذذذذذة فذذذذذذذذي اذذذذذذذذل االتاحذذذذذذذذة والحريذذذذذذذذة والاذذذذذذذذرية واالمذذذذذذذذن مذذذذذذذذ  ارتفاطاذذذذذذذذا بمبذذذذذذذذدى الماذذذذذذذذؤولية 

 الماتميية واالجتماعية والم يية الفيرية.
 اهداف السياسية المعلوماتية:

 يعذذذذذذذرف با تصذذذذذذذاد المع ومذذذذذذذة  لوصذذذذذذذول الذذذذذذذي كفذذذذذذذاء  وسذذذذذذذرعة االداء و  ذذذذذذذة التيذذذذذذذالي  او مذذذذذذذاا
 يعرف بالعاود االجتماعي. جاد ا ل وتي فة ى ل وكال  ما

  االرتقذذذذذذذاء بمخرجذذذذذذذذا  المع ومذذذذذذذة مذذذذذذذذن ح ذذذذذذذث االلتاجيذذذذذذذذة والتذذذذذذذدري  والذذذذذذذذتع ا ورفذذذذذذذ  ماذذذذذذذذتوم
 الخدما .

 ا  تذذذذذذذذذذة وااللفيتحق ذذذذذذذذذذت التفاعذذذذذذذذذذل المثمذذذذذذذذذذر والتماسذذذذذذذذذذ  االجتمذذذذذذذذذذاعي فذذذذذذذذذذي اذذذذذذذذذذل الخصوصذذذذذذذذذذ
 المعرفي.

   االسذذذذذتثمار االفضذذذذذذل ل مع ومذذذذذذا  بمذذذذذذا يخذذذذذذدل الب ىذذذذذة المح يذذذذذذة والتفاعذذذذذذل الاذذذذذذاد مذذذذذذ  الب ىذذذذذذا
 والرىسي ل مع وما . األفقياالخرم من ح ث التدفت 
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 دعائم السياسة المعلوماتية:
 اوال: مجتمع المعلومات:

اي ماتمذذذذذ  فاذذذذذي ح ذذذذذث تعذذذذذد المع ومذذذذذا  اعمذذذذذد  اساسذذذذذية الموضذذذذذوع او مظا اذذذذذة سياسذذذذذة       
تعتبذذذذذر الواجاذذذذذة االوليذذذذذة ل اياسذذذذذة االجتماعيذذذذذة لذذذذذدورها الاذذذذذال فذذذذذي تحق ذذذذذت اال تصذذذذذاد االجتمذذذذذاعي 
وصذذذذوال لمفاذذذذول الرفذذذذاء االجتمذذذذاعي والذذذذاي لذذذذه ع  ذذذذة مفاشذذذذر  اتطذذذذوير الماتمذذذذ  وااللاذذذذاا وهظذذذذا 
يقصذذذذذذذد "بماتمذذذذذذذ  المع ومذذذذذذذا  هذذذذذذذو ماتمذذذذذذذ  التي ذذذذذذذر والتطذذذذذذذور الاذذذذذذذري  فذذذذذذذي ايقاعذذذذذذذا  الحيذذذذذذذا  

وخذذذذذدما  الرعايذذذذذة االجتماعيذذذذذة وسياسذذذذذتاا الذذذذذه ماتمذذذذذ  الذذذذذوفر  فذذذذذي المع ومذذذذذا  وسذذذذذاولة ال وميذذذذذة 
  1 وسرعة الحصول ع  اا".

وبالتح  ذذذذذذل لاذذذذذذد اا ماتمذذذذذذ  المع ومذذذذذذا  يحتذذذذذذاح الذذذذذذي سياسذذذذذذة ليذذذذذذي يذذذذذذتا ضذذذذذذفطه واعذذذذذذاد      
تاذذذذذذذذك  ة مذذذذذذذذن ح ذذذذذذذذث المحتذذذذذذذذوم بمذذذذذذذذا يتماشذذذذذذذذب مذذذذذذذذ  متط فذذذذذذذذا  العصذذذذذذذذر وايدلوجيذذذذذذذذة الماتمذذذذذذذذ  

 في االتي: محدداته ه يظفيي لظا اا لحدد ركاو ه والمعاصر و بل هاا ك 
 .اله ماتم  يتم   بالارعة والوفر  في المع وما  وساولة الحصول ع  اا 
 .  اله ماتم  يتظوع فيه الع  ا  واالتصاال  الي ر مفاشر 
  الذذذذذذذه ماتمذذذذذذذ  يوجذذذذذذذه لظذذذذذذذا الااذذذذذذذد والو ذذذذذذذد بمذذذذذذذا يتماشذذذذذذذي مذذذذذذذ  مفاذذذذذذذول ا تصذذذذذذذاد المع ومذذذذذذذة

 والمعرفة.
   لذذذذي  لديذذذذه حذذذذدود جيرافيذذذذة لذذذذاا فاذذذذو يمتذذذذاو بذذذذالتحول والاذذذذفافية والد ذذذذة فذذذذي اذذذذل الذذذذه ماتمذذذذ

  .2013،223 الاروجي:توفر سياسة مع وماتية.
وبذذذذذذذالر ا مذذذذذذذن هذذذذذذذاه المم ذذذذذذذ ا  الراوعذذذذذذذة اال الظذذذذذذذا لحتذذذذذذذاح وبعمذذذذذذذت الذذذذذذذي ارسذذذذذذذال دعذذذذذذذاوا لاياسذذذذذذذة 

 مع وماتية تخدل مظاما  الرعاية االجتماعية.
راسذذذذذذذة ولقذذذذذذذا فمذذذذذذذن خذذذذذذذ ل طرحظذذذذذذذا لمفاذذذذذذذول الاياسذذذذذذذة الا المع ومذذذذذذذا  بحاجذذذذذذذة الذذذذذذذي فحذذذذذذذع ود

 المع وماتية في الماتم  تصل الي تحق ت اهداف عد  مظاا:
 إعاد  تووي  المع ومة بطر  عادلة. . ى

 التاح المع ومة بصور  س يمة. . ب
 لار  قافة ا تصاد المعرفة والمع ومة. .  
 ارساء لمفاول اال تصاد االجتماعي. . ث
 لقا المع ومة وفروها. . ح
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لمع وماتيذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذاهمد وباذذذذذذذذذد  وماوالذذذذذذذذذد تاذذذذذذذذذاها فذذذذذذذذذي إعذذذذذذذذذاد  صذذذذذذذذذيا ة المفذذذذذذذذذاتيا فالاياسذذذذذذذذذة ا
المرتفطذذذذذذذة بمظاذذذذذذذور الثقافذذذذذذذة والحدا ذذذذذذذة والتطذذذذذذذوير والتحذذذذذذذديث والترت ذذذذذذذ  االجتمذذذذذذذاعي والع  ذذذذذذذا  

   .2013،224 الاروجي: االجتماعية ومفاتيا االمية والمظامة والماتم ".

ية التذذذذي تقذذذذول ع  اذذذذا عم يذذذذة التظميذذذذة ف قذذذذد ىصذذذذفحد المع ومذذذذا  ال ذذذذول مذذذذن اهذذذذا المحذذذذاور االساسذذذذ
فذذذذذذذي الماتمذذذذذذذ  المعاصذذذذذذذر وعلذذذذذذذ  التخذذذذذذذاع القذذذذذذذذرار وتظاذذذذذذذيا الماتمذذذذذذذ  وتذذذذذذذوفر وتطذذذذذذذوير الاذذذذذذذذ   
والخذذذذدما  المع وماتيذذذذة فذذذذي المقااذذذذل فذذذذ ا المع وماتيذذذذة هذذذذي بحاجذذذذة الذذذذي فذذذذرص وتذذذذوف ر سياسذذذذة 

حة تخذذذذذدل المع ومذذذذذة مذذذذذن ح ذذذذذث التذذذذذدفت المع ومذذذذذاتي وعلذذذذذ  لحمايذذذذذة المع ومذذذذذا  وتحديذذذذذد المصذذذذذ 
 العامة والفردية.
 :المعلوماتيثانيا: االقتصاد 

ليذذذذرم االسذذذذتثمار  إياذذذذاايلتذذذذاح لوجذذذذود سياسذذذذة تذذذذتحكا فذذذذي المع ومذذذذة باذذذذكل  يذذذذ تيوهذذذذو       
المفاشذذذذر فذذذذذي القذذذذوم المحركذذذذذة لت ذذذذ  المع ومذذذذذة مذذذذن خذذذذذ ل طذذذذر  اذذذذذرام، تذذذذدري  وتظميذذذذذة المذذذذذوارد 

الاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة االمذذذذذذر  الفاذذذذذذرية ولذذذذذذي  اليميذذذذذذة الماديذذذذذذة فقذذذذذذع اسذذذذذذتاابة مظاذذذذذذا لمتط فذذذذذذا 
 : االتيالاي ياع ظا تتطر  الب 

متط فذذذذذذا  الاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة وضذذذذذذرور  التوجذذذذذذه لحذذذذذذو ا تصذذذذذذاد المع ومذذذذذذة وهظذذذذذذا و بذذذذذذل كذذذذذذل 
 ىوال: المع وماتياا لتطر  لمفاول اال تصاد  يظفييشيء 

  والذذذذذذاي يعذذذذذذذرف ب لذذذذذذذه ا تصذذذذذذاد ت عذذذذذذذ  فيذذذذذذذه المعرفذذذذذذة والمع ومذذذذذذذة دور راسذذذذذذذخا فذذذذذذي خ ذذذذذذذت الثذذذذذذذرو 
 وتطذذذذذذذذذذذذوير االلتذذذذذذذذذذذذاح ح ذذذذذذذذذذذذث يقذذذذذذذذذذذذول ب لتذذذذذذذذذذذذاح وتوويذذذذذذذذذذذذ  واسذذذذذذذذذذذذتخدال المعذذذذذذذذذذذذارف والمع ومذذذذذذذذذذذذا .

    .2001،38 الاوياي:
وتظميذذذذذذذة الفواوذذذذذذذد الخاصذذذذذذذة باليفذذذذذذذاءا  الفع يذذذذذذذذة  المعرفذذذذذذذيوالذذذذذذذاي يمتذذذذذذذاو بالتوجذذذذذذذه اال تصذذذذذذذادي 

والتاذذذذذذذي  والتاذذذذذذذو  وإعذذذذذذذاد  تظميذذذذذذذة رىس المذذذذذذذال الفيذذذذذذذري وإرسذذذذذذذاء دعذذذذذذذاوا التاذذذذذذذار  االليتروليذذذذذذذة 
 الفيري واالدار  والحكومة االليترولية.واالاداع 

عمذذذذذة لمفاذذذذذول ا وك اذذذذذا جوالذذذذذ  لذذذذذو تذذذذذا ادارتاذذذذذا باذذذذذكل مفاشذذذذذر د  ذذذذذت ضذذذذذمن سياسذذذذذة مع وماتيذذذذذة د
 وربما االجتماعي. المعرفي – المع وماتياال تصاد 

 ثالثا: تكنولوجيا المعلومات:
لواعاذذذذا فذذذذي تاا ذذذذ  يمكظظذذذذا ىوال لعرفاذذذذا ب لاذذذذا عفذذذذار  عذذذذن كافذذذذة االجاذذذذ   والبذذذذرام، الماذذذذتخدمة ب 

 وحفظ واسترجاع المع وما  وكال  تظايا وتاا ل.
اذذذذذذ ن االلذذذذذة والمعرفذذذذذة وتطبيقذذذذذذا  عم يذذذذذة تقظيذذذذذة ياذذذذذذتفاد مظاذذذذذا فذذذذذذي  فاذذذذذو عفذذذذذار  عذذذذذذن مذذذذذ ي، مذذذذذا

 معالاة المع وما  اادف تاا ل التعامل معاا.
واا هذذذذاه المع ومذذذذا  تحتذذذذاح الذذذذي سياسذذذذة تحكماذذذذا وتظايماذذذذا تضذذذذعاا فذذذذي محذذذذ   ااذذذذل ل ميذذذذاس 

 تطب ت والتحقت بصور  محكمة.وال
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 جذذذذذذذذذذذذذذذاء فذذذذذذذذذذذذذذذي كتذذذذذذذذذذذذذذذاب المع وماتيذذذذذذذذذذذذذذذة والفحذذذذذذذذذذذذذذذث الع مذذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذذي: وتظقاذذذذذذذذذذذذذذذا حاذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذا
   .2014،48 الدليمي:

 تقظيا  التاح لظوعية المع وما  ع ي اخت ف اشكالاا. .1
 تقظيا  تاا   المع وما  واخت الاا في اشكالاا. .2
 تقظيا  االتصاال  وتراسل البيالا . .3
 لفااا.تقظيا  التاح المع وما   .4

 وهاه التيظولوجيا لاا ىجا   مظاا:
 .الحاسفا  االليترولية والتي تامل اعداد الظصوص ل طفاعة والظار االليترولي 
 .شفكة االلترلد العالمية  

 متطلبات السياسة المعلوماتية:
 والتي يمكن اا لحددها في االتي:

اذذذذذذذذذا وترشذذذذذذذذذ دها الماذذذذذذذذذح الاذذذذذذذذذامل ل بيالذذذذذذذذذا  االساسذذذذذذذذذية لذذذذذذذذذظاا المع ومذذذذذذذذذا  الحاليذذذذذذذذذة وتح   .1
 عاب التاريعا  القاومة.يواست

تذذذذذي يمكظاذذذذذا التييذذذذذ  مذذذذذ  المتي ذذذذذرا  التذذذذذي تطذذذذذرى ع ذذذذذي حاا تيذذذذذوا هذذذذذاه الاياسذذذذذا  مرلذذذذذة  .2
 المع وما  من جاة ىخرم. تداولىولويا  خطع التظمية ووساول 

اا توكذذذذذذل الاياسذذذذذذة الوطظيذذذذذذة ل مع ومذذذذذذا  الذذذذذذي ىع ذذذذذذي سذذذذذذ طة ممكظذذذذذذة فذذذذذذي الايكذذذذذذل االداري  .3
 التظف ا اليامل والظاجح ل اياسة الوطظية ل ظاا المع وما .ل دولة اادف ضماا 

التوجيذذذذذه المذذذذذدروس واالهتمذذذذذال االفقذذذذذي لحذذذذذو التيذذذذذوين والتذذذذذدري  ل قذذذذذوم العام ذذذذذة فذذذذذي  طذذذذذاع  .4
 المع وما .

 وك اا متط فا  من ش لاا اا تدعا مرا   المع وما .
مح ذذذذذذي وضذذذذذذرور  التاذذذذذذارها مذذذذذذ  وضذذذذذذ  اسذذذذذذتراتياية عامذذذذذذة لاذذذذذذا وعلذذذذذذ  ل خدمذذذذذذة الماتمذذذذذذ  ال

  .54-2005،53 فرماوي:واالجا   االدارية والا ىا  العامة و  رها.
 تحدتات السياسة المعلوماتية: 

عذذذذذذدل تذذذذذذوفر احصذذذذذذاويا  وبيالذذذذذذا  الومذذذذذذة لصذذذذذذظ  الاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة الخاصذذذذذذة اتظاذذذذذذيا  .1
 الماتم .

 .والرىسيعدل وضو  الماارا  الخاصة اتدفت المع وما  باك اا االفقي  .2
لاذذذذذذذ بية كاالتياليذذذذذذذة وال مفذذذذذذذاال  والعذذذذذذذ وف اتاذذذذذذذاه الذذذذذذذدالء بالبيالذذذذذذذا  ااذذذذذذذور بعذذذذذذذف المذذذذذذذيا ا .3

 الصحيحة.
 لقذذذذذع الخبذذذذذر  و  ذذذذذة التذذذذذدري  لذذذذذدم الماذذذذذىول ن عذذذذذن تذذذذذوف ر المع ومذذذذذا  وفروهذذذذذا وتح   اذذذذذا. .4

  .2003،435 ىاو المعاطي:
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 عدل توفر مصادر تمويل محايد  ل وض  الاياسة المع وماتية. .5
الخاصذذذذذة بضذذذذذ  الاياسذذذذذا  واالجاذذذذذ   العام ذذذذذة  غيذذذذذاب التظاذذذذذ ت المؤساذذذذذي اذذذذذ ن المؤساذذذذذا  .6

 في الماتم .
 منهجية تنظيم المجتمع في هل ثورة المعلومات:

لع ذذذذذه مذذذذذن ىهذذذذذا المتي ذذذذذرا  التذذذذذي يمذذذذذر ااذذذذذا عصذذذذذرلا الحذذذذذالي هذذذذذو اذذذذذ وع  ذذذذذور  مع وماتيذذذذذة       
سذذذذريعة جذذذذدا جذذذذاء  لتذذذذاح لتيظولوجيذذذذا متقدمذذذذة اذذذذاا  مذذذذن مامذذذذة تخذذذذ ين المع ومذذذذا  مذذذذن خذذذذ ل 

ليذذذذذذة وىجاذذذذذذ   الفذذذذذذا   وااللترلذذذذذذد والمحمذذذذذذول واال مذذذذذذار الصذذذذذذظاعية وك اذذذذذذا وسذذذذذذاول الحواسذذذذذذ   اال
 الذذذذذذد ماذذذذذذاهمة باذذذذذذكل كب ذذذذذذر فذذذذذذي تاذذذذذذ  ر الفحذذذذذذوث الع ميذذذذذذة والتاذذذذذذر سذذذذذذري  لمميذذذذذذاس العم يذذذذذذة 
والع ميذذذذذة وكذذذذذال  جمذذذذذذ  وتخذذذذذ ين ورصذذذذذذد وتصذذذذذظي  المع ومذذذذذذا  ووضذذذذذعاا فذذذذذذي ماذذذذذال اول  ذذذذذذا 

االجتمذذذذذاعي والذذذذذاي  فاألخصذذذذذاوي،  اخذذذذذر المذذذذذربح او اعذذذذذاد  االسذذذذذتخدال باذذذذذكل مصذذذذذظه ومرتذذذذذ 
 يتعامذذذذل ويعمذذذذل مذذذذ  هذذذذاه المع ومذذذذا  فذذذذي شذذذذكل احصذذذذاءا  وبحذذذذوث سذذذذابقة ودراسذذذذا  وهذذذذو مذذذذا

يعذذذذرف باسذذذذتخدال التذذذذدخل الماظذذذذي مذذذذن خذذذذ ل عم يذذذذة الممارسذذذذة الماظيذذذذة والتذذذذي يذذذذتا مذذذذن خ لاذذذذا 
وضذذذذذ  المع ومذذذذذا  المتاحذذذذذة فذذذذذي شذذذذذكل سياسذذذذذا  عامذذذذذة وخاصذذذذذة تاذذذذذمي الاياسذذذذذة المع وماتيذذذذذة 

ي تاذذذذذذدف الذذذذذذي توجيذذذذذذه دوره المع ومذذذذذذا  واالرتفذذذذذذاع بماذذذذذذتوم االلتاجيذذذذذذة والتذذذذذذدري  وتحق ذذذذذذت والتذذذذذذ
التماسذذذذذذ  وااللاذذذذذذاال االجتمذذذذذذاعي والوصذذذذذذول الذذذذذذي االسذذذذذذتثمار واالسذذذذذذتخدال االمثذذذذذذل ومذذذذذذن هظذذذذذذا 
تااذذذذر لظذذذذا ىهميذذذذة مظاايذذذذة تظاذذذذيا الماتمذذذذ  فذذذذي اذذذذل الثذذذذور  المع وماتيذذذذة والتذذذذي تقذذذذدل لظذذذذا لحذذذذن 

   .279-2011،278 عييفي: الماظية في شك اا االتي : العام  ن في ماال الممارسة
ت ويذذذذذذذذد المذذذذذذذذظاا االجتمذذذذذذذذاعي ماذذذذذذذذفقا ويفضذذذذذذذذل خذذذذذذذذ ل فتذذذذذذذذر  االعذذذذذذذذداد الماظذذذذذذذذي بماذذذذذذذذارا   .1

 الحاس  االلي والتح  ل االحصاوي المبرم،.
اسذذذذذذذذتخدال اليمب ذذذذذذذذوتر و  ذذذذذذذذره مذذذذذذذذن وسذذذذذذذذاول التيظولوجيذذذذذذذذا الحديثذذذذذذذذة وتوايفاذذذذذذذذا فذذذذذذذذي العمذذذذذذذذل  .2

 الماظي.
هذذذذو حذذذذديث مذذذذن لاريذذذذا  ولمذذذذاعح وبحذذذذوث  االطذذذذ ع ع ذذذذي كذذذذل مذذذذااسذذذذتخدال االلترلذذذذد فذذذذي  .3

 ع مية مما يعك  ع ي تطوير الممارسة الماظية باكل ماتمر.
ماذذذذذاركة الا ىذذذذذا  االجتماعيذذذذذة وإدار  االحصذذذذذاء والفحذذذذذوث فذذذذذي شذذذذذركا  االلترلذذذذذد العالميذذذذذة  .4

 والمح ية لتا ر الحصول ع ي المع وما .
لمع ومذذذذذا  واالتصذذذذذاال  فذذذذذي التواصذذذذذل مذذذذذ  اسذذذذذتخدال التيظولوجيذذذذذا الحديثذذذذذة فذذذذذي اذذذذذل  ذذذذذور  ا .5

 المؤساا  المما  ة في الداخل والخارح.
وك اذذذذا مذذذذوارد يمكذذذذن لظذذذذا مذذذذن خ لاذذذذا اا تيذذذذوا مظاايذذذذة عامذذذذة لتظاذذذذيا الماتمذذذذ  فذذذذي اذذذذل  ذذذذور  

ر التفع ذذذذذذذل مذذذذذذذالمع ومذذذذذذذا  والتذذذذذذذي تاذذذذذذذاها فذذذذذذذي التواصذذذذذذذل والتوصذذذذذذذ ل واالتصذذذذذذذال والتفاعذذذذذذذل المث
فذذذذذي لقذذذذذل وفذذذذذرو الخبذذذذذرا  وت ه ذذذذذل القذذذذذدرا  والماذذذذذارا   الماذذذذذدي والذذذذذدم، وااللذذذذذدماح والماذذذذذاهمة
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وويذذذذذذاد  الماذذذذذذاهمة فذذذذذذي االلاذذذذذذاو الدافعذذذذذذة لتحق ذذذذذذت اهذذذذذذداف طريقذذذذذذة تظاذذذذذذيا الماتمذذذذذذ  فذذذذذذي شذذذذذذكل 
 مخرجا  هادفة وماتادفة.

 مالمح السياسة المعلوماتية في تنظيم المجتمع المعاصر:
لوجيذذذذا المع ومذذذذذا  يمكظظذذذذا اا لحذذذذدد ت ذذذذذ  الم مذذذذح مذذذذن خذذذذ ل قيذذذذذاس مذذذذدم تذذذذوفر تيظو  وهذذذذو مذذذذا

يقدمذذذذه الماتمذذذذ  لعم وذذذذه مذذذذن  وتطبيقاذذذذا فذذذذي اذذذذرام، الرعايذذذذة االجتماعيذذذذة والتذذذذي تذذذذ تي ضذذذذمن مذذذذا
خذذذذذ ل خذذذذذدما  وىسذذذذذال   ماظيذذذذذة مذذذذذن خذذذذذ ل التعامذذذذذل المفاشذذذذذر والي ذذذذذر مفاشذذذذذر اذذذذذ ن   العمذذذذذ ء 

 والماظ  ن .
الذذذذاي يتط ذذذذ  وبالتذذذذالي فذذذذ ا المع ومذذذذا  تمثذذذذل  ذذذذو  و ذذذذدر  ل تحريذذذذ  وتفع ذذذذل هذذذذاا التعامذذذذل الاذذذذاد و 

وضذذذذذذذ  سياسذذذذذذذة مع وماتيذذذذذذذة تطفذذذذذذذاء الطذذذذذذذاب  الذذذذذذذديمقراطي والماظذذذذذذذي الفاعذذذذذذذل ل بذذذذذذذرام، وىسذذذذذذذال   
الرعايذذذذة االجتماعيذذذذة لمذذذذا لاذذذذا مذذذذن دور هذذذذال فذذذذي تظاذذذذيا الماتمذذذذ  وتمكذذذذ ن المظامذذذذا  مذذذذن ىداء 

 دورها المط وب بفاع ية كتقديا المااعدا  والخدما  والقدر  ع ي التواصل واالتصال.
لاذذذذذذذا المع ومذذذذذذذا  ستصذذذذذذذفح ىساسذذذذذذذية وجوهريذذذذذذذة فذذذذذذذي إدار  الرعايذذذذذذذة االجتماعيذذذذذذذة   وبذذذذذذذال  فذذذذذذذ ا 

وتيظولوجيذذذذذذذا المع ومذذذذذذذا  سذذذذذذذتمكن الماظ ذذذذذذذ ن فذذذذذذذي الرعايذذذذذذذة االجتماعيذذذذذذذة مذذذذذذذن اجذذذذذذذراء مقذذذذذذذاب   
يا عذذذذذن طريذذذذذت  ذذذذذالعمذذذذذ ء و ضذذذذذية التخطذذذذذيع واالرشذذذذذاد وال يذذذذذارا  المظ ليذذذذذة وىلاذذذذذطة الرصذذذذذد والتق

ا   وعقذذذذذد المذذذذذؤتمرا  عذذذذذن طريذذذذذت الف ذذذذذديو وشذذذذذفكة الاذذذذذاته المحمذذذذذول والبريذذذذذد االليترولذذذذذي والفذذذذذ
  .2013،363 الاروجي:االلترلد ولاا المع وما  المتيام ة .

هذذذذاه الخذذذذدما  او ىوجذذذذه الرعايذذذذة االجتماعيذذذذة تحتذذذذاح الذذذذي وضذذذذ  سياسذذذذة مع وماتيذذذذة يكذذذذوا لاذذذذا 
 دور هال في االتي:

 توف ر الموارد المالية والمادية والمعظوية والفظية. .1
 يا. لتخطيع والتاويت والتقتوف ر ىسال   ا .2
 توف ر الو د والااد. .3
 طر  ىفيار جديد  دعمه ىخرم. .4
 تفادل المع وما  والتعاوا المتفادل. .5
طذذذذذذذذذذذر  سذذذذذذذذذذذذبل الاذذذذذذذذذذذذرا ة اذذذذذذذذذذذذ ن القطذذذذذذذذذذذاع العذذذذذذذذذذذذال والخذذذذذذذذذذذذاص ، والمظامذذذذذذذذذذذذا  والامييذذذذذذذذذذذذا   .6

 والمؤساا .
 أهمية تحد د مالمح السياسة المعلوماتية في أي مجتمع:

 ارام، التطوير. القدر  ع ب المظافاة وطر  .1
 تاديد سبل التمويل وتظوع البرام، المتاحة. .2
 صة وإعاد  الايك ة.خطر  ارام، الخص .3
 وياد  التحالفا  وسبل التعاوا. .4
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 تظايا مفاول إدار  الماروعا  والاود . .5
 تح  ل الظتاو، وطر  ارام، التياية المرتد  من الماتادف ن. .6

ة المع وماتيذذذذة ودورهذذذذا فذذذذي تظاذذذذيا الماتمذذذذ  وبالتذذذذالي فذذذذ ا الوصذذذذول الذذذذي تحديذذذذد م مذذذذح الاياسذذذذ
المعاصذذذذذر يذذذذذدعولا الذذذذذي الترك ذذذذذ  ع ذذذذذي مفاذذذذذول التخطذذذذذيع االسذذذذذتراتياي الذذذذذاي اذذذذذدوره يذذذذذؤدي الذذذذذي 

 التطوير والتق يا الب ىي ل عم ء والبرام، والمؤساا  والمظاما .
 فالاياسذذذذذذذة المع وماتيذذذذذذذة يمكظاذذذذذذذا اا تصذذذذذذذفح ىدا  وا ييذذذذذذذة ل تحق ذذذذذذذت الرفذذذذذذذاه االجتمذذذذذذذاعي ل خدمذذذذذذذة

ى ثذذذذذر الفىذذذذذا  االجتماعيذذذذذة تامذذذذذيش وضذذذذذرر بمذذذذذا يتماشذذذذذب مذذذذذ  إدار  الرعايذذذذذة االجتماعيذذذذذة لتقذذذذذديا 
 الخدما  وتوف ر االحتياجا .

فالاياسذذذذذذة المع وماتيذذذذذذة ليذذذذذذي تذذذذذذظاح فذذذذذذي ىي ماتمذذذذذذ  الاذذذذذذد اا تعتمذذذذذذد ع ذذذذذذي مبذذذذذذدى تمذذذذذذيا االداء 
ي والماذذذذذذاءلة والتخطذذذذذذيع الماذذذذذذتمر ضذذذذذذمن خطذذذذذذة واسذذذذذذتراتياية والتذذذذذذي تعبذذذذذذر اطذذذذذذار مرجعذذذذذذي أل

سياسذذذذذة فمذذذذذا بالذذذذذ  بالمع وماتيذذذذذة التذذذذذي هذذذذذي عصذذذذذ  الماتمذذذذذ  مذذذذذن ح ذذذذذث محاولذذذذذة إعذذذذذاد  اظذذذذذاء 
الايك ذذذذذذذة وتحديذذذذذذذد الماذذذذذذذك   والقذذذذذذذوم االلاذذذذذذذالية  تعذذذذذذذاد االشذذذذذذذياء وإعذذذذذذذاد  ا تاذذذذذذذاف الماتمذذذذذذذ  

وتحديذذذذذذد رىس المذذذذذذذال االجتمذذذذذذاعي ليذذذذذذذي تذذذذذذذتا عم يذذذذذذة اصذذذذذذذ   لاذذذذذذذا الرعايذذذذذذة االجتماعيذذذذذذذة فذذذذذذذي 
  التي ذذذذذذر االجتمذذذذذذاعي وتظميذذذذذذة الماذذذذذذارا  وطذذذذذذر  اذذذذذذرام، مذذذذذذ  مفذذذذذذادرا يتماشذذذذذذبالماتمعذذذذذذا  بمذذذذذذا 

المحاسذذذذذفة وصذذذذذول الذذذذذي تقذذذذذديا اجذذذذذود الخذذذذذدما  ل عمذذذذذ ء وك اذذذذذا ع ذذذذذي تحق ذذذذذت مفاذذذذذول الاياسذذذذذة 
 المع وماتية في الماتم .
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 الهوامش و المراجع:
 
 2009العولمثثثثثة والسياسثثثثثة االجتماعيثثثثثة ، المكتثثثثثب الجثثثثثامعي ، مصثثثثثر، ،منثثثثثى خليثثثثثل .1

 .13،ص
،  1981ليبيثثثثا، ،جامعثثثثة طثثثثرابلس،معجثثثثم مصثثثثطلحات علثثثثم المعلومثثثثات  ،ابتثثثثاح دمفتثثثث .2

 .35ص
االنجلثثثثثثثثو  مكتبثثثثثثثثةالسياسثثثثثثثثة االجتماعيثثثثثثثثة وادارة المةسسثثثثثثثثات ، ،مصثثثثثثثثطفى فرمثثثثثثثثاوي  .3

 .47، ص 2005المصرية 
 80، ص 1973،دار وهران للطباعة والنشر ،تنظيم المجتمع  ، القاهرة ،احمد كماا احمد .4
سثثثثثثثثات االجتماعيثثثثثثثثة ، دار الفكثثثثثثثثر ، عمثثثثثثثثان االردن ، ادارة المةسطلعثثثثثثثثت السثثثثثثثثروجي .5

 .223، ص 2013،
،  2001دراسات في تنمية الموارد البشرية ، الجامعة المغاربية ليبيا ،رمضان السويسي  .6

 38ص
 2014 ،عمان االردن، ، مةسسة دار الصادق العلميالمعلوماتية والبحث  ،عصام الدليمي .7

 48، ص
مكتبة االنجلو المصرية ، مصر  ،ادارة المةسسات اسة االجتماعي و يالس،مصطفى فرماوي  .8

 54-53ص 2005
 435، ص 2003السياسة االجتماعية ، زهراء الشرق  المعاطي،ماهر ابو  .9

طريقثثثثة تنظثثثثثيم المجتمثثثثع المنهجيثثثثة والممارسثثثثة العمليثثثثثة ،  ،عبثثثثد الخثثثثالق عفيفثثثثي .10
 .279- 278، ص 2011الجامعي الحد ث ، مصر  المكتب
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 ز األمن واألمان للمواطن الليبييعز ودورها في توالمعنوي لألجهزة األمنية الدعم المادي 
 (األجهزة األمنية ) من منظور الخدمة االجتماعية في مجاا

 
 
 الدكتورة/ وحيدة علي الهادي الغرياني
 أستاذ مشارك بقسم الخدمة االجتماعية
 جامعة طرابلس/ كلية اآلداب

 
 مقدمة : 

ال  بذذذي فذذذي الو ذذذد الذذذراهن بالعديذذذد مذذذن التي  ذذذرا  االجتماعيذذذة واال تصذذذادية والاياسذذذية  يمذذذر الماتمذذذ  العربذذذي     
والظفاية والاوقية والثقافية، التي تحتاح من ىفراده وجماعاته وماتمعاته و فة جاد  ل تعامل معاا بكذل تمعذن وإدراك 

ذا ل عوامذذل واألسذذفاب التذذي  ذذد تيذوا لاتاذذة عظاذذا، والتذذي  ذذد تذذؤدي لماذك    عديذذد  تتط  ذذ  مذذن الاميذذ  العمذذل وتفا 
ع ذب تاخيصذذاا، ووضذذ  الح ذذول لاذذا، والخدمذذة االجتماعيذذة فذذي ماذذال األجاذذ   األمظيذذة لاذذا ممارسذذ ن  ذذادرين ع ذذب 

 مواجاة هاه الماك   ماظيًا إعا تا تفع ل دورها بالمرا   والمؤساا  األمظية.
حياتذذه ال وميذذة وتاذذعره بالحاجذذة الماديذذة والمعظويذذة هذذاه التي  ذذرا  ال تخفذذب عذذن ىي مذذواطن ل بذذي؛ أللاذذا تمذذ       

التي اتيط تاا تفعذد عظذه التذوتر وااللفعذال والق ذت والخذوف ع ذب عاتذه وع ذب ىسذرته وع ذب ماتمعذه باليامذل، فرجذال 
األمذذن هذذا مذذن ضذذمن المذذواطظ ن الذذاين هذذا بحاجذذة إلذذب الذذدعا المذذادي والمعظذذوي؛ ليكذذوا لاذذا دورًا فذذاعً  فذذي موا ذذ  

مظذذذي لاذذذعورها باالسذذذتقرار واالطمىظذذذاا؛ ألا ماذذذفعا  حاجذذذاتاا متذذذوافر  حاذذذ  متط فذذذاتاا ال وميذذذة ع ذذذب عم اذذذا األ
 ماتوم ىلفااا، وع ب ماتوم ىسرها، وع ب ماتوم عم اا والب ىة الماتميية عا  الخصوصية.

صذاديًا، وعوقيذًا و قافيذًا، ع يه فالدعا المذادي والمعظذوي لرجذال األمذن يذريحاا لفاذيًا، واجتماعيذًا، وسياسذيًا، وا ت     
ويذدفعاا ل تفاعذل االجتمذاعي المتذواوا، ويقذوي إرادتاذا فذي التوحذد مذ  ىفذراد ماذتمعاا لبظذاء ماذتقبل ىفضذل الاميذ  

 في حاجة إليه.
فالتفاعذذل المتذذواوا يثبذذد الثقذذة، ويبظذذي االعتذذ او، ويحقذذت الطم ل ظذذة لرجذذل األمذذن، وياع ذذه  ذذادرًا ع ذذب االوتمذذاا      

ا اروفذه الخاصذة، والمذيا التذي ع ب لفاه ، والمواطظ ن في محيطه االجتماعي والب ىي، ويظمي لديه القدر  ع ب تفا 
 يرتض اا الماتم  المظتمي إليه والوطن بكام ه.

إعا عظذذدما يتذذوافر لرجذذل األمذذن الذذدعا المذذادي الم مذذوس بمذذا  يحاذذن مذذن ميياذذته، والذذاي يتمثذذل فذذي المرتذذ       
لمظاس ، والاكن المظاسذ ، والقذروم، والتعويضذا ، والتذ م ن الصذحي...مقاال مذا يقذول بذه المظاس ، والمركوب ا

من جاد مضظي لحماية الوطن والمذواطن. باتضذافة إلذب الذدعا المعظذوي   ذر الم مذوس الذاي يتمثذل فذي التاذاي  
 دية عم ه بالاذكل المط ذوب، والاكر والثظاء والتقدير واالحترال...بما ياعره ب ا له حقو  يمارساا، لاا من واجفه ت

ذل ماذذؤولياته األمظيذذة المظذذا  ااذا بالتفاعذذل المتذذواوا مذذ  المذواطظ ن فذذي محذذيع الب ىذذة التذي يعمذذل فذذي حذذدودها؛  وتحم 
ف ظذال الثقذة واالعتذراف الماتمعذي ب هميذة االسذتاابة ألوامذذره واالمتثذال لظواتيذه ممذا يذؤدي إلذب حذدوث المط ذذوب ىال 

 يفحث عظاما كل مواطن ل بي ليييش حيا  كريمة ع ب ىرم الوطن. وهو األمن واألماا الاي
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لاا ارت   الفاحثة ضرور  الترك   في هاا الفحث ع ب الدعا المادي والمعظوي لألجا   األمظية بما يع و  قتاا     
الذدعا في ىلفااا وفي ماتمعاا ووطذظاا، ويذدعا دورهذا األمظذي المر ذوب مذن المذواطظ ن، وعلذ  اتبيذاا المقصذود ب

المذذادي، والذذدعا المعظذذوي، وىهم تامذذا فذذي تذذوف ر األمذذن واألمذذاا ل مذذواطن ال  بذذي، مذذ  إاذذراو دور الممارسذذ ن لماظذذة 
الخدمذذذذة االجتماعيذذذذة فذذذذي ماذذذذال األجاذذذذ   األمظيذذذذة، واسذذذذتظفا  لتذذذذاو،، واسذذذذتظتاجا  بحثيذذذذة يظبثذذذذت عظاذذذذا توصذذذذيا ، 

مذذن، ودورًا فذذي ترسذذيخ ماظذذة الخدمذذة االجتماعيذذة فذذي ومقترحذذا   ذذد يكذذوا لاذذا اسذذتاابة مذذن الماذذؤول ن بمديريذذة األ
 ماال األجا   األمظية. 

  مشكلة البحث:
؛ لارًا أللاا ها الاظد الروي  الاي ااألمظية من ىها الفىا  الواج  ىا تولي الدولة اهتماماا اااألجا   ت عد        

احاذذذا و ااذذذًا ع ذذذب ممت يذذذاتاا الماديذذذة، وىر ل ع يذذذه الماتمعذذذا  فذذذي حمايذذذة ىفرادهذذذا وجماعاتاذذذا وماتمعاتاذذذا حفعذذذو  ت  
، ويذذدفعاا مذذن   بذذل الدولذة ماديذذًا ومعظويذذًا يعذ و  قذذتاا فذذي ىلفاذاا، وفذذي ماذذتمعاا ألجاذ  دعذذا هذذاه ا المعظويذة؛ ألا  

ذذذل  إلذذذب ممارسذذذة حقذذذو اا بكذذذل وعذذذي وإدراك لمذذذا يخصذذذاا ويخذذذع اآلخذذذرين، وياذذذاعاا ع ذذذب ت ديذذذة واجفذذذاتاا وتحم 
جذذه بمذذا ياذذعر المذذواطن ال  بذذي ع ذذب وجذذه الخصذذوص بذذاألمن واألمذذاا فذذي ا ىتذذه الداخ يذذة ماذذؤولياتاا ع ذذب ى مذذل و 

ع ب ماتوم األسر ، والخارجية ع ب ماتوم الب ىة المحيطة ى ظاء س ره بالطر ا  وتعرضه لفعف المضذايقا ، ىو 
 ايًا .التعدي ع ب ممت ياته الخاصة سواء ى الد مادية ىل معظوية  بالار ة، ىل بالتعدي ع يه لف

فاألمن واألماا شعور يظفيي ىا يحاه المواطن ويحاه ىيضًا رجل األمن، وعل  اتوافر ال واوح والقوال ن التي      
تحمذذي حذذت المذذواطن، وتحمذذذي حذذت رجذذل األمذذن فذذذي آا  واحذذد، فالذذدعا المذذادي والمعظذذذوي فذذي حاجذذة إل امذذا ع ذذذب 

راحذة الظفاذية ل يذل، وع ذب ماذتوم مخت ذه الماذن التذي ماتوم الفرد والاماعة والماتم ؛ أللاما ىساس الاذعور بال
يمارسولاا، وم  ىا الترك   في هاا الفحث ع ب األجا   األمظية؛ بكذولاا هذا الذاين يمارسذوا حقذو اا، ويحذافاوا 
ع ب حقو  المواطظ ن في ىي وماا ومكاا وجدوا فيه، إال  ىل ه في الو د الراهن وحا  ما هو م حظ ع ب ىرم 

صذذفح يظاذذر لذذفعف عظاصذذر األجاذذ   األمظيذذة ع ذذب ىلاذذا ال حذذول وال  ذذو  لاذذا ال ياذذتطيعوا حمايذذة ىلفاذذاا الوا ذذ  ى
فيي  ياتطيعوا ىا يحموا من ها ماؤولوا عظاا في محذيطاا الماظذي ىو العكذ  يظاذر إلذب الذفعف مذظاا ع ذب 

باذذذذب  الواسذذذذطة  ىلاذذذذا هذذذذا الا ديذذذذن و  ذذذذر المظصذذذذف ن لحقذذذذو  الما ذذذذوم ن، ويقفذذذذوا مذذذذ  الاذذذذالا ضذذذذد الما ذذذذول
 والمحاوبية، ومعرفة ف ا ىو ع ا. 

اظذذاء ع ذذب علذذ   امذذد الفاحثذذة باسذذتط ع رىي بعذذف المذذواطظ ن مذذن عامذذة الظذذاس، وبعذذف رجذذال األمذذن عذذن      
% إلذب حذد مذا األجاذ   األمظيذة تذؤدي 50ىهمية األجا   األمظية بالماتم  ال  بي بالو د الراهن: ح ث ى دوا اظاذفة 

% إلذذذب حذذذد مذذذا األمذذذن واألمذذاا متذذذوافر اآلا بفضذذذل جاذذذود األجاذذذ   45  بالو ذذذد الذذذراهن، وبظاذذفة دورهذذا كمذذذا ياذذذ
% لعذا ياذ  85% لعا تحتذاح األجاذ   األمظيذة ل ذدعا المذادي والمعظذوي مذن الاميذ ، وبظاذفة 90األمظية، وبظافة 

 امذذد الفاحثذذة باسذذتط ع ىا يكذوا لألخصذذاوي االجتمذذاعي دورًا فذذي الحذذث ع ذذب ىهميذذة دعذذا األجاذذ   األمظيذذة. كمذذا 
رىي المواطظ ن عن الدور األمظي الاي يؤديه رجذل األمذن فذي الو ذد الذراهن ولاذفة رضذاها عذن هذاا الذدور: ح ذث 

% لعذذا تواجذذد رجذذل األمذذن 75% إلذذب حذذد مذذا رجذذل األمذذن يقذذول اذذدوره كمذذا ياذذ ، وبظاذذفة 70ى ذذدوا ىيضذذًا اظاذذفة 
% إلب حد ما لرجل األمن القدر  ع ب حمايذة المذواطن ممذن 45ة بالطر ا  اآلا ياعر بالراحة واالطمىظاا، وبظاف

% رجذل األمذن لذي  لديذه القذدر  ع ذب حمايذة لفاذه والمذواطن فذي الو ذد 50يتعدم ع يه لفايًا ىو جاذديًا، وبظاذفة 
% لعذا رجذل 80% لعا رجل األمن يتعامل بالفعال م  المواطن ى ظاء س ره بالطر ذا ، وبظاذفة 60الراهن، وبظافة 

% لعذذذا رجذذذل األمذذذن فذذذي حاجذذذة ل ذذذدعا 95مذذن فذذذي حاجذذذة ل ذذذدعا المذذذادي مذذذن   بذذذل الدولذذذة والماذذذؤول ن، وبظاذذذفة األ
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% إلذذذذب حذذذذد مذذذذا األمذذذذن واألمذذذذاا متذذذذوافر اوجذذذذود رجذذذذل األمذذذذن 50المعظذذذذوي مذذذذن   بذذذذل الدولذذذذة والماذذذذؤول ن، وبظاذذذذفة 
 كالد إجاباتاا في اآلتي:بالطر ا .      وباؤال المواطظ ن عما يحتاجه رجل األمن ل ؤدي عم ه كما يا  

%رجذذذل األمذذذن بحاجذذذة ل ذذذدعا المذذذادي والمعظذذذوي مذذذن الدولذذذة والماتمذذذ  لياذذذترج  ه بتذذذه ىمذذذال 80اظاذذذفة  -
 المواطظ ن.

% رجل األمن بحاجذة ل تذدري  الا ذد، وإ اذابه ماذارا ، ودورا  ت ه  يذة، و ذدر  ع ذب التعامذل 50اظافة  -
 م  المواطظ ن وضفع الظف .

رجذذل األمذذذن الصذذ حيا  ال ومذذة مذذن الماذذذؤول ن، مذذ  تدريفذذه ع ذذب الظ اهذذذة % ياذذ  إعطذذاء 50اظاذذفة  -
 والح ل والظاال في ت دية عم ه األمظي.

% رجل األمن بحاجة لما ذة 75% رجل األمن بحاجة ل ميافة المظاسفة لتق فا  الاو، وبظافة 80اظافة  -
 تحميه من الام  والمطر.

ل رجذذذل األمذذذن واالعتذذذراف ب هميذذذة عم ذذذه، واحتذذذرال % ياذذذ  توعيذذذة المذذذواطظ ن بضذذذرور  احتذذذرا90اظاذذذفة  -
 القوال ن المظصوص ع  اا.  

استظادًا ع ذب هذاا االسذتط ع ارتذ   الفاحثذة ضذرور  ىا يكذوا ل خدمذة االجتماعيذة وفقذًا لممارسذ اا دورًا مامذًا      
الاالذذذ  المذذذادي فذذذي ماذذذال األجاذذذ   األمظيذذذة ل عمذذذل ع ذذذب جعذذذل المؤساذذذا  التابعذذذة لألجاذذذ   األمظيذذذة تعذذذي ىهميذذذة 

والمعظوي ليل من يمارس عم ه عن طريقاا ليي يعطب كل عي حت حقه؛ فرجل األمن عظدما يمارس عم ذه تحذد 
ر ابذة مؤساذية ضذمن لذواوح و ذوال ن تضذفع سذ وكه وتصذرفاته تاذاه المذواطظ ن، ولديذه حقو ذه وواجفاتذه وماذذؤولياته 

ن معظوياته ويع و من  دراته بما ياع ه  ويًا في تواجده، وع ب دراية تامة بحدودها، ولديه دعا مادي وسظد يرف  م
ذذذل ماذذذؤولياته، يعذذذرف حقو ذذذه وي تذذذ ل ااذذذا، ويعذذذرف حقذذذو    ويذذذًا فذذذي ممارسذذذة حقو ذذذه،  ويذذذًا فذذذي ت ديذذذة واجفاتذذذه وتحم 
ذذذذل  المذذذذواطن وياذذذذاعده ع ذذذذب ممارسذذذذتاا دوا خذذذذوف ىو تذذذذردد ىو اتيذذذذال ع ذذذذب الي ذذذذر، ويدفعذذذذه لت ديذذذذة واجفاتذذذذه وتحم 

ه دولما الفعال ىو توتر بما ياعر المواطن بالراحة واالطمىظاا لرجل األمن الاي يؤدي عم ذه بكذل ىريحيذة ماؤوليات
بح ث ال يتعرم ل ذتاكا والاذخرية مذن اآلخذر، اذل االحتذرال والتقذدير يكولذا همذا ىسذاس التعامذل ا ظامذا، كذل مظامذا 

تحذدث ىيذذة ميالطذا   ذد تفقذد  الثقذة ا ظامذا ىو  ذذد ي ذ ل حذدوده ويثذت فذي اآلخذر بمذا ياعذذل الثقذة متفادلذة ا ظامذا فذ  
  تاضا حت ىيًا مظاما.

ولاذذاا كذذاا موضذذوع هذذاا الفحذذث يا ذذ  عذذن التاذذا ل العذذال الذذاي مفذذاده مذذا الذذدعا المذذادي والمعظذذوي لألجاذذ        
اذذال األمظيذذة بمذذا يعذذ و دورهذذا فذذي تذذوف ر األمذذن واألمذذاا ل مذذواطن ال  بذذيم مذذن مظاذذور الخدمذذة االجتماعيذذة فذذي م

 األجا   األمظية.
 اآلتية: أهمية اختيار هذا الموضوب وفقاا للمبرراتمن هظا تبرو      

م حاذذة ىا األجاذذ   األمظيذذة بخاصذذة الاذذرطة يظقصذذاا الذذدعا المذذادي والمعظذذوي، الذذاي  ذذد ياع اذذا   ذذر  -1
حذظ ع ذب  ادر  ع ذب ممارسذة حقو اذا، وت ديذة واجفاتاذا، وتحم ذل ماذؤولياتاا كمذا ياذ  حاذ  مذا هذو م 

 ىرم الوا  . 
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تعرم بعف رجال الارطة لعدل االمتثال ألوامرها من   بل بعف األفراد الماتاترين لارًا لعذدل  ذدرتاا  -2
ع ب حماية ىلفااا ىو حماية المواطظ ن الاين ها في حاجذة لحمذايتاا؛ لذظقع األدوا  التذي ت مك  ذظاا مذن 

 ثة.عل ، والضعه المعظوي الاي يعالوا مظه حا  رىي الفاح

تياضذذي بعذذف ىفذذراد األمذذن  الاذذرطة  عذذن المخالفذذا  التذذي يقذذول ااذذا بعذذف المذذواطظ ن الماذذتاترين  ذذد  -3
يكوا باب  عدل وجود مذن يحمذ اا مذن التصذادل مذ  هذؤالء ىو  ذد يكذوا الاذب  فذي ىلاذا يعرفذوا هذؤالء 

حذظ فذي األفراد ف تياضذوا عذظاا اتعمذد. ممذا ياعذل الظذاس فذي حالذة خذوف داوذا مذظاا حاذ  مذا هذو م 
 الوا   الحياتي. 

تعرم بعف المواطظ ن ل تظمر من   بل بعف ىفراد األمن ىمذال الظذاس ألسذفاب تافذه  ذد تيذوا ماذرد رد   -4
فعذذل الفعاليذذة لتياذذة المعالذذا  مذذن لقذذع الذذدعا المذذادي والمعظذذوي فذذي محذذيع عم اذذا بمذذا ياعذذل رد  فع اذذا 

 الفعالية تااه المواطظ ن. 

جفاتاا كما هو مط وب مظاا، م  ترك هاه المامة األمظية ل مذواطظ ن ىو عدل قيال بعف رجال األمن اوا -5
لذذذفعف التاذذذكي   الماذذذ حة التذذذي تامذذذش دورهذذذا ع ذذذب الذذذر ا مذذذن تواجذذذدها فذذذي موا ذذذ  العمذذذل بالاذذذوارع 
الروياذذذة ىو الفرعيذذذة تحذذذد مذذذرىم وماذذذم  الظذذذاس دوا إحاذذذاس بالماذذذؤولية األمظيذذذة المط وبذذذة مذذذظاا ممذذذا 

 لمواطظ ن. يضعه دورها في ىع ن ا

لاذرًا لاذاه المبذررا  ارتذذ   الفاحثذة التظا ذر فذي هذذاا الموضذوع بمذا ي فذد لاذذر الماذؤول ن ألهميذة الذذدعا      
المذذذادي والمعظذذذوي ل عذذذام  ن بذذذاألجا   األمظيذذذة، ويذذذدفعاا لذذذدعماا ماديذذذًا ومعظويذذذًا بمذذذا يذذذؤه اا لت ديذذذة واجفذذذاتاا 

األهثثداف البحثيثثة  ذذوب مذذظاا. ع يذذه يظفيذذي تحق ذذت وماذذؤولياتاا ع ذذب ى مذذل وجذذه دوا تاذذاووا  لمذذا هذذو مط
 اآلتية:

التعريذذذ  بالذذذدعا المذذذادي والمعظذذذوي لألجاذذذ   األمظيذذذة بمذذذا يعذذذ و دورهذذذا فذذذي تذذذوف ر األمذذذن الهثثثدف العثثثام: -أوالا 
 واألماا ل مواطن ال  بي.

 األهداف الفرعية:-ثانياا 
تذذوف ر األمذذن واألمذذاا ل مذذواطن  الياذذه عذذن ىهميذذة الذذدعا المذذادي لألجاذذ   األمظيذذة بمذذا يعذذ و دورهذذا فذذي -1

 ال  بي.

الياذذه عذذن ىهميذذة الذذدعا المعظذذوي لألجاذذ   األمظيذذة بمذذا يعذذ و دورهذذا فذذي تذذوف ر األمذذن واألمذذاا ل مذذواطن  -2
 ال  بي.

التعريذذ  ب هميذذة تذذوافر األمذذن واألمذذذاا ل مذذواطن بمذذا يعذذ و الثقذذة المتفادلذذذة مذذ  األجاذذ   األمظيذذة ويحذذذدث  -3
 المط وب.
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اظي الواج  ىا يؤديه الممارس لماظة الخدمة االجتماعيذة فذي ماذال األجاذ   األمظيذة التعري  بالدور الم -4
 بما يع و دورها في توف ر األمن واألماا ل مواطن ال  بي.

 :التساؤالت اآلتيةولتحق ت هاه األهداف الفحثية يظفيي اتجابة عن 
مذذذا يعذذذ و دورهذذذا فذذذي تذذذوف ر األمذذذن : مذذذا الذذذدعا المذذذادي والمعظذذذوي لألجاذذذ   األمظيذذذة بالتسثثثاؤا العثثثام-أوالا  -5

 واألماا ل مواطن ال  بيم من مظاور الخدمة االجتماعية في ماال األجا   األمظية.

 التساؤالت الفرعية:  -ثانياا 
 ما الدعا المادي الاي تحتاجه األجا   األمظية بما يع و دورها في توف ر األمن واألماا ل مواطن ال  بيم -1

اجذذه األجاذذ   األمظيذذة بمذذا يعذذ و دورهذذا فذذي تذذوف ر األمذذن واألمذذاا ل مذذواطن مذذا الذذدعا المعظذذوي الذذاي تحت -2
 ال  بيم

ما ىهمية تذوافر األمذن واألمذاا ل مذواطن ال  بذي بمذا يذؤدي إلذب تحق ذت الثقذة المتفادلذة مذ  األجاذ   األمظيذة  -3
 ويحدث المط وبم

ال األجاذ    األمظيذة بمذا مذا الذدور الماظذي الواجذ  ىا يؤديذه الممذارس لماظذة الخدمذة االجتماعيذة فذي ماذ -4
 يع و دورها في توف ر األمن واألماا ل مواطن ال  بيم 

لقذد ىعتمذد فذي هذاا الفحذث المذظا، الوصذفي التح   ذي؛ بكولذه األلاذ  ل موضذوع ؛ فاذو يصذه  :منهج البحثث
 اذذا؛ ألا  الذذدعا المذذادي والمعظذذوي لألجاذذ   األمظيذذة بمذذا ياع اذذا يثقذذوا فذذي ىلفاذذاا لاذذرًا لاذذعورها باالوتمذذاا ع 

هظاك من ياعروا ب همية عم اا؛ فيقوموا بماالدتاا ماديًا، ويعم وا ع ب رف  روحاذا المعظويذة بمذا ياع اذا 
في راحة تامة راض ن عن ىلفااا، وعن عم اا، كما يصه هاا المذظا، كيذ  ىا الماذالد  الماديذة والمعظويذة 

ا، وحمايذة المذواطن الذاي هذي موجذود  مذن ىج ذه بمذا لألجا   األمظية في موا   عم اا ت مك  ظاا من حمايذة لفاذا
يحقت األمن واألماا له في محيطه المعاش، وما سذيقول بذه ىخصذاوي الخدمذة االجتماعيذة فذي ماذال األجاذ   
األمظيذذة مذذن توعيذذة وتوجيذذه وحذذث ل مؤساذذا  عا  الع  ذذة ل ميذذال اذذدورها فذذي ماذذالد  رجذذال األمذذن كذذل حاذذ  

والياذه  ،التفحع الذد  تبذمظا، الوصفي مذظا، واضذح فذي وصذه المع ومذا  فال مو عه ىو مرك ه الوايفي؛
الذذدعا  :ح ذذث إا المتي ذذر الماذذتقل هذذو ،والذذربع المظطقذذي اذذ ن متي ذذرا  الفحذذث ،عذذن الع  ذذة اذذ ن المتي ذذرا 

والمتي ذذذر  ال  بذذذي،: تحق ذذذت األمذذذن واألمذذذاا ل مذذذواطن والمتي ذذذر التذذذاب  هذذذوالمذذذادي والمعظذذذوي لألجاذذذ   األمظيذذذة، 
ومذا  ذد يذدخل ع ذب الفحذث مذن متي ذرا   في ماال األجا   األمظية،من مظاور الخدمة االجتماعية تداخل الم

صذذه اذذواهر ىو و ذذاو   وىشذذياء مع ظذذة مذذن ي"يالمذذظا، الوصذذف ؛ بكذذوا دخ  ذذة ى ظذذاء جمذذ  المع ومذذا  وتح   اذذا
وا ييذة لاذا، هذاا و ذد خ ل جم  الحقاوت والمع وما  والم حاا  الخاصة ااا، بح ث يرسا عل  ك ه صذور  

تاتا اتقرير ما يظفيي ىا تيوا ع يه األشذياء ىو ال  ،ال تيتفي ت   الفحوث بمارد وصه الوا   ىو تاخيصه
 . 35 ص   الفوال، مظاه، الفحث في الع ول االجتماعية .صالاواهر موضوع الفحث"
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 مصطلحات البحث:
 تعري  الدعا المادي والمعظوي: -1

ذذذر ف       ب لذذذه"دعا يذذذدعا فاذذذو داعذذذا، والمفعذذذول مذذذدعول، دعذذذا الاذذذخع ىعالذذذه و ذذذواه وسذذذالده"  ةالثثثدعم لغثثثع 
 www. Almougem.com.  

ذذر ف الذذذدعا اصذذط حًا ب لذذذه" شذذذكل مذذن ىشذذذكال الماذذاعدا  الماليذذذة ىو اتعالذذذا  المقدمذذة إلذذذب  طذذذاع       وع 
دية واالجتماعيذذة" ماوا ا تصذذادي ىو مؤساذذة ىو عمذذل تاذذاري ىو ىفذذراد ياذذدف إلذذب تع يذذ  الاياسذذا  اال تصذذا

 عربي  Gل، 2015ىرش د، 
ويقصد بالدعا فذي هذاا الفحذث الماذالد  لألجاذ   األمظيذة مذن   بذل الدولذة، ومذن   بذل الماذؤول ن عذظاا فذي     

موا ذذذ  العمذذذل بمذذذا ياع اذذذا يذذذؤدوا ىعمذذذالاا ارضذذذا والاذذذاال وراحذذذة لفاذذذية تاذذذاا فذذذي تحق ذذذت األمذذذن واألمذذذاا 
 الاي هو في ىم  الحاجة لحمايتاا، وحماية ممت ياته.  أللفااا، ول مواطن ال  بي

: فاو"تقذذذديا المذذذظح الظقديذذذة والقذذذروم اذذذدوا فواوذذذد، واتعفذذذاءا  بتعريثثثف الثثثدعم المثثثاديىمذذذا فيمذذذا يتع ذذذت     
الضذذريبية والتذذ م ن والقذذروم مظخفضذذة الفاوذذد ، وشذذط  االسذذتا ك وحاذذوما  اتياار" مذذاوا ىرشذذ د، مرجذذ  

  2015ساات، 
د بالذذذدعا المذذذادي فذذذي هذذذاا الفحذذذث المرتفذذذا  والمكافذذذم  والاذذذكن والمركوب...و  رهذذذا التذذذي تاذذذتحقاا ويقصذذذ   

 األجا   األمظية مقاال تعريف ىلفااا ل خطر في مقاال راحة الوطن والمواطن.
فاذذذو "اذذذث رو  الحماسذذذة لذذذدم الفذذذرد، ودفعذذذه لتحق ذذذت الظتذذذاو،  بتعريثثثف الثثثدعم المعنثثثوي ىمذذذا فيمذذذا يتع ذذذت     

ة في ىداء العمل ب ع ب ما لديه من طا ة وح ويذة، ول م يذد مذن اذدل الااذد والعطذاء الذاي ال يظضذ ؛ المط وب
فالدعا المعظوي بمثابة اليااء ل رو ، والماء ل ااذد الذاي يحتذاح داومذًا إلذب مذن ياذتا ويعتظذي بذه ليعمذل بذ ع ب 

ة والمذذذديح الام ذذذل واتطذذذراء مذذذا لديذذذه مذذذن طا ذذذة ويتحذذذرك فذذذي االتاذذذاه الصذذذحيح، فالذذذدعا يكذذذوا بذذذالرو  الط فذذذ
 ل، جريد  يومية بالفحرين 2021المظمت" حان ىاو حان، 

ويقصد بالدعا المعظوي في هاا الفحث الي ما  ال فاية، وعفارا  التااي  والتقدير واالحترال التي ترف  من   
دوار المط وبذة مذظاا كمذا رو  العام  ن باألجا   األمظية وتقوياا، وتاذعرها باالطمىظذاا الذاي يذدفعاا لت ديذة األ

 يا  في حماية الوطن والمواطن.
فذذد ليذذة ب لاذذا" رجذذال الاذذرطة والذذاين هذذا تحذذد تصذذرف الحكومذذة لتذذ م ن احتذذرال تعريثثف األجهثثزة األمنيثثة:  ع ر 

 .almaanyالقذالوا والمحافاذة ع ذب األمذن"  تعريذ  ومعظذب  ذوم األمذن الذداخ ي، معاذا المعذالي الاذام ، 
Com   

ألجا   األمظية في هاا الفحذث  هذا الذاين يعم ذوا لحمايذة الذوطن بذ فراده وجماعاتذه وماتمعاتذه، ويقصد با    
ويوفروا األمن واألماا، ويحموا الممت يا  العامة والخاصة، وتواجدها بالاوارع وفي جميذ  األمذا ن ييذرس 

له القذوال ن األمظيذة، في لفوس ىهل الوطن الراحة واالطمىظذاا، أللاذا يظفذاوا ضذوابع ىمظيذة ضذد كذل مذن يخذا
ويتخذذاوا ضذذده كافذذة اتجذذراءا  ليذذي ي تذذ ل ويبتعذذد عذذن األفعذذال الاذذ وكية الاذذ ىة التذذي  ذذد تضذذر بالمصذذ حة 

 العامة والخاصة.
األمذذن ليذذة" االسذذتقرار واالطمىظذذاا، واألمذذن الفذذردي لإللاذذاا ضذذد ىيذذة مخذذاطر تاذذدد   تعريثثف األمثثن واألمثثان:

الذذوطن ضذذد ىيذذة ىخطذذار خارجيذذة ىو داخ يذذة ل دولذذة وهذذو مذذا يعبذذر بذذاألمن حياتذذه ىو ممت ياتذذه ىو ىسذذرته، ىمذذن 
  tharwatna.comالوطظي" دلب س يا،  ضايا ومفاتيا اجتماعية، 
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األمذن االجتمذاعي اصذط حًا هذو"الحرص ع ذذب اسذتي ل كذل الطذر  والوسذذاول والاذبل الممكظذة ل ماتمذ  مذذن "
تاذذذذذفاته الماديذذذذذة والمعظويذذذذذة"  المرجذذذذذ  الاذذذذذذاات، ىجذذذذذل تذذذذذ م ن االسذذذذذتقرار فذذذذذي الماتمذذذذذ ، وياذذذذذدف حمايذذذذذة مك

tharwatna.com  
" "  معاذا األمان لغةا مصدر ىم ن  ودع ااظه في ىماا هللا وحفاه: في حمايته، سافر بكل ىمذاا: دوا ىي  خطذر 

 المعالي الاام  عربي عربي،  مرج  ساات، اااللترلد 
  arm.wikipedia.org ويك ب ديا، لألماا" االطمىظاا والا مة من الار" االصطالحي المعظب

يقصد باألمن واألماا في هاا الفحث إحااس المواطن ال  بي باالطمىظاا واالستقرار ل ييش في وطظذه؛ فذ         
ياذذعر باالضذذطااد وال الخذذوف وال الخطذذه  وال االعتذذداء وال ىيذذة ىسذذال   إرهاايذذة؛ ألا هظذذاك ىجاذذ   ىمظيذذة تحميذذه 

مذذن  ذذو ؛ لاذذرًا لاذذعورها هذذي ىيضذذًا بذذاالحترال والتقذذدير؛ ألا  حقو اذذا مصذذالة، وقياماذذا  وتذذداف  عظذذه بكذذل مذذا لذذدياا
اواجفاتاذذا وماذذؤولياتاا يقاا ذذه مكافذذم  ماديذذة ومعظويذذة تاع اذذا حريصذذة كذذل الحذذرص ع ذذب حمايذذة الذذوطن والمذذواطن 

 دولما ك ل ىو م ل ىو تقاع  متعمد لحرمالاا من متط فاتاا المر وبة. 
هو"من يظا  في وطن واحذد مذ  آخذر ىو مذن يمذيا معذه، وهذو فذرد مذن ىاظذاء دولذة ىو مديظذة ع يذه  :تعريف المواطن

 . والمذذواطن "هذذو اتلاذذاا الذذاي ياذذتقر فذذي بقعذذة  0xford languagesواجفذذا  ىاظذذاء وطظذذه ويتمتذذ  بحقذذو اا"  
ولذذة"  تعريذذ  المذذواطن، ىرم مع ظذة ويظتاذذ  إل اذذا ويكذوا طذذرف فذذي ع  ذذة اذ ن األفذذراد والدولذذة يحذذددها  ذالوا الد

berber.ahlamontada.com  
ف الباحثثثة المثثواطن الليبثي الذاي لاذذ  مذ    ذذره فذي وطذن واحذذد ىسذمه دولذذة ل بيذا لذذه حقذو  يظفيذذي ىا  بذذالفرد :وت عثر 

يمارسذذاا، وع يذذه واجفذذا  يظفيذذي ىا يؤدياذذا، وع يذذه ماذذؤوليا  يظفيذذي ىا يتحم اذذا تاذذاه هذذاا الذذوطن؛ لذذاا مذذن حقذذه 
ته في حالة الا ا واالستقرار، والدفاع عظه في حالة الحرب وعذدل االسذتقرار؛ بكولذه جذ ء ال يتاذ ى عذن التمت  بخ را

 هاا الوطن ماما كالد الاروف واألسفاب.
ع يه فالمواطن ال  بذي فذي الو ذد الذراهن فذي ىمذ  الحاجذة ل اذعور بذاألمن واألمذاا ل يذيش فذي وطظذه باذ ل،      

حاجة ل اعور باألمن واألماا في عم ه؛ فعظدما تتوافر جميذ  المعطيذا  المحققذة  وكال  رجل األمن هو ىيضًا في
بالثدعم  لراحته المادية والمعظوية تحدث الثقة المتفادلة والتفاعذل اتياذااي ا ظذه وبذ ن المذواطظ ن وهذاا لذن يتذ تب إال  

وا جميذ  احتياجاتذه ماذفعة ياذعر ح ث ترم الفاحثة ب ا رجل األمن عظدما تيذ: المادي والمعنوي لألجهزة األمنية
بالراحذذة واالطمىظذذاا ع ذذب لفاذذه وع ذذب ىسذذرته ويذذؤدي عم ذذه كمذذا هذذو مط ذذوب؛ ألل ذذه ياذذد فذذي عم ذذه الراحذذة الماديذذة 
والمعظوية؛ لاا يفترم ىا يكوا المرت  كذافي وييطذي جميذ  احتياجاتذه، ويكذافث ع ذب كذل الااذود التذي يقذول ااذا، 

لمظاس ، والحواف  المادية المظاسفة التي تيطي كل متط فاته الخاصة ومتط فذا  لديه الاكن المظاس ، والمركوب ا
ىسذذرته، لديذذه التذذ م ن الصذذحي الذذاي يذذوفر لذذه العظايذذة اليام ذذة داخذذل الذذوطن وخارجذذه فذذي حالذذة التعذذرم لضذذرر ىو 

  خطذذر  ذذد يمذذذ  بصذذحته، مذذ  التعذذذويف المذذادي عذذن هذذذاا الضذذرر...، باتضذذافة إلذذذب الي مذذا  الط فذذة والتاذذذاي
والتقذذدير واالحتذذرال والثظاء...سذذواء ى ذذاا بذذالفظ ىل ارسذذاول وهذذدايا  التيذذريا التذذي تاذذعره باتشذذفاع المذذادي، وبذذالرو  
المعظوية العالية؛ لديه كل متط فا  الذدفاع عذن الذظف  وعذن المذواطن، ولديذه مذن يحميذه فذي حالذة تعرضذه ل تعذدي 

مذن يحمذي المذواطن عظذدما يتعذرم لإلهالذة ىو الذتاكا ع يذه ع يه ىو ع ب ت ديته لواجفاته في مكاا عم ذه، وكذال  
من   بذل ىحذد رجذال األمذن بمذا ياعذل كذل مظامذا راضذي عذن اآلخذر، ف تحقذت االلاذاال ا ظامذا الذاي يعذ و الحمايذة 

 األمظية ل وطن، وكال  األماا ل مواطن ال  بي ىيظما كاا وىيظما وجد ع ب ماتوم الوطن بكام ه. 
اعية بكولاا ماظة إلاالية يا  ىا تقدل خدماتاا ومااعداتاا في مخت ه المااال  من ا ظاذا الخدمة االجتمو     

الاين ها حماية ليل فرد ىو جماعة ىو ماتم  يدافعوا عن حقذو اا، ويعم ذوا ع ذب حمايذة مجاا األجهزة األمنية 
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األجاذ   األمظيذة فذي الميذال  ممت ياتاا الخاصة والعامذة، لذاا مذن واجذ  ممارسذي ماظذة الخدمذة االجتماعيذة ماذاعد 
اذذدورها، وتذذذدل ل الصذذعاب ىماماذذذا، وتوج ااذذذا إلذذب كيييذذذة التعامذذل مذذذ  الخذذذارج ن عذذن القذذذالوا بعذذد دراسذذذة حذذذاالتاا 
االجتماعية وتقذديا تقريذر ي بذ   ن كافذة اتجذراءا  التذي يظفيذي اتخاعهذا معاذا، وعلذ  بالتعذاوا مذ  هذاه األجاذ   سذواء 

 بالثواب ىل بالعقاب.
فذذذي ماذذذال األجاذذ   األمظيذذذة بمذذذا ي مك  ذذذن  أهميثثثة مهنثثثة الخدمثثثة االجتماعيثثثةاظذذاء ع ذذذب مذذذا تقذذدل يظفيذذذي تبيذذذاا      

ممارس اا من مااعد  األجا   األمظية عن طريت مديرية األمن في تدل ل الصعاب ىمال العام  ن داخ اا وخارجاا، 
ه اا لت ديذذذة واجفذذذاتاا وهذذذا فذذذي كامذذذل راحذذذتاا وبمذذذا يضذذذمن حقذذذو اا الماديذذذة، وحقذذذو اا المعظويذذذة التذذذي اتوافرهمذذذا تذذذؤ 

الظفاية، ويتحم وا ماؤولياتاا المظاطذة ااذا تظف ذاًا ل ذواوح والقذوال ن التذي تعمذل فذي حذدودها مديريذة األمذن، ولتبيذاا 
 عل  ترم الفاحثة وفقًا لموضوع هاا الفحث ضرور  الترك   ع ب اآلتي:

 نية:أهمية الخدمة االجتماعية في مجاا األجهزة األم
وترم الفاحثة ب ا ماظة الخدمذة االجتماعيذة عا  ىهميذة  صذوم فذي دعذا مديريذة األمذن وماذالدتاا فذي تقذديا       

ما يحتاجه المظتاب ن إل اا من دعا مادي ومعظوي ادراسة حاالتاا وتقديا التقارير التي توضح ىهمية مذا يحتاجولذه 
االجتماعيذة واال تصذادية والظفاذية والصذحية...و  رها، بمذا ع ي ماتوم عواتاا ىو ع ب ماتوم ىسرها من الظاحيذة 

ياال ع ب الماؤول ن التعر ف ع ب احتياجاتاا والعمل ع ب إشفاعاا فذي حذدود إمكاليذا  مديريذة األمذن الداخ يذة، 
 وإمكاليا  الدولة بصفة عامة، بكوا األخصاوي االجتماعي هو: 

 يرية األمن.الداعا لحقو  المظتاب ن المادية والمعظوية بمد -

 المدلل ل صعاب التي  د تواجه الماؤول ن في التعر ف ع ب احتياجا  المظتاب ن لمديرية األمن.  -

المتتفذذذ  ألراء الظذذذذاس عذذذن ىسذذذذال   معام ذذذة المظتاذذذذب ن لألجاذذذ   األمظيذذذذة بخاصذذذة الاذذذذ بية، وياذذذعب بكذذذذل  -
 الوساول لتصحيحاا بمااعد  الماؤول ن بمديرية األمن.

ة دور األجاذذذ   األمظيذذة فذذذي حمايذذة ىمذذذن وىمذذاا المذذذواطن، وتعذذديل لاذذذرتاا الاذذذ بية المذذوعي ل ظذذذاس ب هميذذ -
 عظاا، وحثاا ع ب احتراماا وتقديرها، وماالدتاا في مواجاة الخارج ن عن القالوا.

المذذدرك الحتياجذذا  الظذذاس مذذن األجاذذ   األمظيذذة، وتب يذذغ الااذذا  الماذذؤولة ل عمذذل ع ذذب تذذوف ر متط فذذاتاا  -
 ا  المتوافر  ع ب ماتوم المديرية وماتوم الدولة إا ىمكن عل .في حدود اتمكالي

الماذذتوع  ل اذذروف الاخصذذية والب ىيذذة ع ذذب ماذذتوم المظتاذذب ن لمديريذذة األمذذن، وماذذتوم عامذذة الظذذاس  -
والعمذذل ع ذذب تفامامذذا، والمواولذذة ا ظامذذا بمذذا يرضذذي  الاميذذ ، ويذذريحاا ماديذذًا ومعظويذذًا فذذي حذذدود الذذدور 

 األخصاوي االجتماعي، وبالتعاوا م  من يؤه اا عم اا الماظي لال . الماظي المط وب من 

باتضذذافة إلذذب علذذ  هظذذاك العديذذد مذذن األدوار المامذذة لعمذذل األخصذذاوي االجتمذذاعي فذذي ماذذال األجاذذ        
األمظية   ذر ىا هذاا الفحذث ال ياذ  لذاكر ج اذا، ولتظف ذا ت ذ  األدوار التذي عكذر  آلفذًا و  رهذا  يتط ذ  األمذر 

 اآلتية: األهداف المهنية  وجاة لار الفاحثة  تحق ت ىها حا
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مااعد  األجا   األمظية من استثمار  دراتاا وطا ذاتاا فذي مواجاذة ماذك تاا االجتماعيذة ىو الظفاذية ىو  -1
اال تصذذذادية ىو الاياسذذذية ىو الاوقيذذذة ىو الثقافيذذذة، سذذذواء تمث ذذذد فذذذي اتعالذذذة الماليذذذة المؤ تذذذة ىل التوجيذذذه 

ي موضوع مع ن ىل المااعد  التي  د تاتمر لفتر  ومظية وتاذتوج  ع  ذا  ماظيذة ىساسذاا االستااري ف
 الثقة واالحترال المتفادل.

إوالذذة العواوذذت التذذي  ذذد تعتذذرم المظتاذذب ن لمديريذذة األمذذن، وتحذذول ا ذذظاا وبذذ ن تذذ ديتاا ألدوارهذذا األمظيذذة،  -2
ىي الحذذراف عذذن الماذذار الماظذذي األمظذذي ودفعاذذا ل تماذذ  بذذالميا التذذي يرتضذذ اا الماتمذذ  و ايذذة لاذذا مذذن 

 الاي يرفضه المواطن.

تذذدل ل الصذذعوبا  التذذي  ذذد تواجذذه رجذذال األمذذن، والعمذذل ع ذذب رفذذ  ماذذتوم ميياذذتاا اتحاذذ ن الخذذدما   -3
المقدمذذة لاذذا مذذن مؤساذذا  الماتمذذ  ىو تظايماتذذه، وعلذذ  بالتعذذاوا مذذ  قيذذادا  الماتمذذ ، وخبراوذذه لخ ذذت 

 الخارجي.شخصية متفاع ة مدركة لمحيطاا 

 رس الثقة المتفادلة ا ن رجال األمن والمواطظ ن اتقوية  دراتاا وإمكالاتاا وتدعيماا، م  إوالة المخاوف  -4
 التي يحل مح اا اتصرار والتصميا اترادي ع ب إدار  شؤوا عم اا األمظي كما هو مط وب.

فذي مقااذل حقذو  تمذارس،  تمك ن رجل األمن مذن اتحاذاس بماذؤولياته تاذاه مذا يؤديذه مذن ىعمذال ىمظيذة -5
 وواجفا  تؤدم، وبما يااا في عم يا  التي ر والتي  ر االجتماعي.

تذذدعيا المذذيا االجتماعيذذة والظفاذذية واال تصذذادية والاياسذذية والاوقيذذة والثقافيذذة لذذدم رجذذل األمذذن، يحقذذت لذذه  -6
بل ىفضذذل هذذا فذذي التفاعذذل االجتمذذاعي المتذذواوا، ويقذذوي إرادتذذه فذذي التوحذذد مذذ  ىفذذراد ماتمعذذه لبظذذاء ماذذتق

 حاجة إليه.

هذذاه بعذذف األهذذداف التذذي ياذذتوج  ع ذذب األخصذذاوي االجتمذذاعي  تحميقاذذا؛ أللاذذا تاذذتظد ع ذذب مفذذاد  ماظيذذة      
م  مذذة مظذذه تاذذاعد رجذذل األمذذن ع ذذب معرفذذة مذذا لذذه ومذذا ع يذذه: مذذن ا ظاذذا مبذذدى الماذذؤولية االجتماعيذذة الذذاي ي مك  ذذن 

ي  الماذاال  وبخاصذة ماذال األجاذ   األمظيذة موضذوع هذاا الفحذث مذن الممارس لماظة الخدمة االجتماعية في جم
ماذذذاعد  رجذذذل األمذذذن فذذذي التعذذذر ف ع ذذذب حقو ذذذه وكيييذذذة ممارسذذذتاا، وواجفاتذذذه وكيييذذذة ىداواذذذا، وماذذذؤولياته وكيييذذذة 
تحم  اذذا، بمذذا ي مك  ظذذه مذذن إدراك حقاوقاذذا وىهم تاذذا لذذه، ول مذذواطن باخصذذية لاضذذاة متط عذذة وماذذتوعفة بموضذذوعية 

 لألحداث المحيطة ياا.
الوالذذد األهذذداف والمفذذاد  الماظيذذة المتمث ذذة فذذي جاذذود األخصذذاوي االجتمذذاعي متعذذدد  ومتطذذور  وفقذذًا لماذذال      

عم ذذه بذذاألجا   األمظيذذة إال  ىا  هذذاا الفحذذث ال يفاذذح الماذذال ىمذذال الفاحثذذة لعرضذذاا باذذكل ماذذتييف، ولاذذاا تذذرم 
 أهم النتائج، واالستنتاجات البحثية اآلتية: هاا الفحث، ل تاظب لاا عرم  الفاحثة اال تفاء بما  دمته في حدود
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 أهم النتائج: -أوالا 
% مذذن اتجابذذا  كالذذد اذذظعا تحتذذاح األجاذذ   األمظيذذة ل ذذدعا المذذادي 90ى ذذد  اسذذتمار  االسذذتط ع بذذ ا لاذذفة  -1

فذي الحذث ع ذب ىهميذة  % لعذا ياذ  ىا يكذوا لألخصذاوي االجتمذاعي دوراً 85والمعظوي من الامي ، وبظاذفة 
 دعا األجا   األمظية.

باستط ع رىي المواطظ ن عن الدور األمظي الاي يؤديه رجل األمن في الو د الراهن ولافة رضاها عن هاا  -2
 الدور ى دوا اآلتي:

 % إلب حد ما رجل األمن يقول ادوره كما يا .70اظافة  -

 لراحة واالطمىظاا. % لعا تواجد رجل األمن بالطر ا  اآلا ياعر با75اظافة  -

 % إلب حد ما لرجل األمن القدر  ع ب حماية المواطن ممن يتعدم ع يه لفايًا ىو جاديًا.45اظافة  -

 % رجل األمن لي  لديه القدر  ع ب حماية لفاه والمواطن في الو د الراهن.50اظافة  -

 % لعا رجل األمن يتعامل بالفعال م  المواطن ى ظاء س ره بالطر ا .60اظافة  -

 باستط ع رىي المواطظ ن عما يحتاجه رجل األمن ل ؤدي عم ه كما يا  كالد إجاباتاا في اآلتي: -3
% رجذذذل األمذذذن بحاجذذذة ل ذذذدعا المذذذادي والمعظذذذوي مذذذن الدولذذذة والماتمذذذ  لياذذذترج  ه بتذذذه ىمذذذال 80اظاذذذفة  -

 المواطظ ن.

يذة، و ذدر  ع ذب التعامذل % رجل األمن بحاجذة ل تذدري  الا ذد، وإ اذابه ماذارا ، ودورا  ت ه  50اظافة  -
 م  المواطظ ن وضفع الظف .

% ياذذ  إعطذذاء رجذذل األمذذذن الصذذ حيا  ال ومذذة مذذن الماذذذؤول ن، مذذ  تدريفذذه ع ذذب الظ اهذذذة 50اظاذذفة  -
 والح ل والظاال في ت دية عم ه األمظي.

% رجذذذل األمذذذن  بحاجذذذة 75% رجذذذل األمذذذن بحاجذذذة ل ميافذذذة المظاسذذذفة لتق فذذذا  الاذذذو، وبظاذذذفة 80اظاذذذفة  -
  ة تحميه من الام  والمطر.لما

% ياذذ  توعيذذة المذذواطظ ن بضذذرور  احتذذرال رجذذل األمذذن، واالعتذذراف ب هميذذة عم ذذه، واحتذذرال 90وبظاذذفة  -
 القوال ن المظصوص ع  اا.  
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 :أهم االستنتاجات -ثانياا 
  ىا الذدعا المذادي والمعظذذوي يرتفطذاا معذًا؛ فعظذذدما ياذعر رجذل األمذذن بذ ا لديذه المذذاد  التذي تيطذي جميذذ -1

احتياجاته يصل لدرجة االرتيا  المعظوي الاي يحااه بالاعاد  التامة بما يدفعه لت ديذة عم ذه فذي حمايذة 
 الوطن والمواطن بكل ىمالة ومصداقية.

 يقصد بالدعا المادي لألجا   األمظية في هاا الفحث اآلتي:  -2

 رف  قيمة المرتفا . -

 توف ر المركوب المظاس .  -

 الاكن المظاس .  -

 لصحي. الت م ن ا -

 القروم المالية.  -

التعويضا  عظد و وع الضرر ى ظاء ت دية المامة األمظية...و  رها مذن ىسذال   الذدعا المذادي بمذا ياعذل  -
 رجل األمن ياعر اظ ل االعتراف والتقدير؛ ف ؤدي دوره الماظي األمظي ع ب ى مل وجه.

 يقصد بالدعا المعظوي لألجا   األمظية في هاا الفحث اآلتي:  -3

 ر والتقدير. الاك -

 الثظاء بالي ما  ال فاية المعبر . -

 التعامل باتيحاءا    ر ال فاية المعبر . -

 اتطراء.  -

 التحف  . -

 التااي . -

تظمية رو  الحماسة لدياا من   بل الااا  التي يظتموا إل اا...و  رها مذن ىسذال   الذدعا المعظذوي الذاي  -
مل ب ع ب ما لدياا من طا ة وح وية، ويدفعاا ل م يذد يؤدي ااا إلب تحق ت الظتاو، المط وبة في ىداء الع

 من ادل الااد والعطاء.
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عظدما ياعر رجل األمن ب ا لديه حقو  يمارساا، وواجفا  يؤدياذا، وماذؤوليا  يتحم اذا، ومعتذرف ااذا ع ذب  -4
تاا والماذذؤول ن فذذي موا ذذ  العمذذل يدفعذذه ل محافاذذة ع ذذب حقذذو  المذذواطظ ن وواجفذذا ،ماذذتوم الماذذؤول ن بالدولذذة

 وماؤولياتاا مما يحقت التفاعل المتفادل ا ظاا، ويع و دورها األمظي بما يرضي المواطن ال  بي.

ىا األمذذن واألمذذاا يتحققذذاا عظذذدما تصذذاا الحقذذو  الماديذذة والمعظويذذة لألجاذذ   األمظيذذة؛ ألا  ىفرادهذذا هذذا الذذاين  -5
ل ع  اا الماتم  في حماية ممت ياته العامة والخاصة ع ب ماتو   م الوطن والمواطن.ي عو 

عظذذذدما تتذذذوافر لألجاذذذ   األمظيذذذة متط فذذذا  الذذذدفاع عذذذن الذذذظف  وعذذذن المذذذواطن، ولذذذدياا مذذذن يحمذذذ اا فذذذي حالذذذة  -6
تعرضذذذاا ل تعذذذدي ع ذذذ اا ىو ع ذذذب تذذذ ديتاا لواجفذذذاتاا فذذذي مكذذذاا عم اذذذا، وكذذذال  مذذذن يحمذذذي المذذذواطن عظذذذدما 

  بل ىحد رجذال األمذن ياعذل كذل مظامذا راضذي  يتعرم ل تظمر باألسال   الم ا  ظة ليرامته ىو بالتاكا ع يه من
عذذن اآلخذذذر، ف تحقذذذت االلاذذذاال ا ظامذذذا الذذذاي يعذذذ و الحمايذذذة األمظيذذذة ل ذذذوطن، والمذذذواطن ال  بذذذي فذذذي كذذذل ربذذذوع 

 الوطن.

ىا الخدمة االجتماعية في ماال األجا   األمظيذة: ماذال ماظذي عو ىهميذة  صذوم يظفيذي ىا يكذوا لممارسذ اا  -7
حذذاال  بعذذف ىفذذراد األجاذذ   األمظيذذة الذذاين يظقصذذاا الذذدعا المذذادي والمعظذذوي، وتقذذديا  دورًا ي عبولذذه فذذي دراسذذة

تقذذارير عظاذذا ليذذل مذذن لذذه  ذذدر  ماظيذذة ع ذذب ماذذتوم األجاذذ   األمظيذذة، وع ذذب ماذذتوم الدولذذة، ومتابعتاذذا لحذذ ن 
تط فذذه الذذوطن توافرهذذا لاذذبيًا ىو ك يذذًا، بمذذا يذذدف  رجذذل األمذذن إلذذب إلاذذاو دوره األمظذذي ع ذذب ى مذذل وجذذه، وكمذذا ي

 والمواطن لارا لتوافر مافعا  حاجاته المادية والمعظوية.

ىا ىهذذذا األدوار المامذذذة التذذذي ياذذذ  ىا ي عباذذذا األخصذذذاوي االجتمذذذاعي بذذذالمرا   والمؤساذذذا  التابعذذذة لمديريذذذة  -8
 األمن تتحدد بعضاا في اآلتي:

 لمديرية األمن. الداعا لحقو  المظتاب ن المادية والمعظوية بالمرا   والمؤساا  التابعة -

المدلل ل صعاب التذي  ذد تواجذه الماذؤول ن فذي التعذر ف ع ذب احتياجذا  المظتاذب ن بذالمرا   والمؤساذا   -
 التابعة لمديرية األمن.

 المتتف  ألراء الظاس عن ىسال   معام ة المظتاب ن لألجا   األمظية، والعمل ع ب معالاتاا.  -

 في حماية ىمن وىماا المواطن. الموعي ل ظاس ب همية دور األجا   األمظية  -

 المدرك الحتياجا  ومتط فا  الظاس من األجا   األمظية، والمتعاوا م  الماؤول ن في إشفاعاا. -

الماذذتوع  ل اذذروف الاخصذذية والب ىيذذة ع ذذب ماذذتوم المظتاذذب ن لمديريذذة األمذذن، وماذذتوم عامذذة الظذذاس  -
   .والعمل ع ب تفاماما، والمواولة ا ظاما
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المامذذذة التذذذي ياذذذ  ىا يعمذذذل األخصذذذاوي االجتمذذذاعي ع ذذذب تحميقاذذذا بذذذالمرا   والمؤساذذذا  ىا ىهذذذا األهذذذداف  -9
 التابعة لمديرية األمن من وجاة لار الفاحثة تتحدد بعضاا في اآلتي:

تقديا المااعد  الاادفة لألجا   األمظية بما ي مك  ظاا من استثمار  دراتاا وطا ذاتاا فذي مواجاذة ماذك تاا  -
اذذذية ىو اال تصذذذادية ىو الاياسذذذية ىو الاوقيذذذة ىو الثقافيذذذة، سذذذواء تمث ذذذد فذذذي اتعالذذذة االجتماعيذذذة ىو الظف

الماليذذذة المؤ تذذذة ىل التوجيذذذه االستاذذذذاري فذذذي موضذذذوع معذذذذ ن ىل الماذذذاعد  التذذذي  ذذذذد تاذذذتمر لفتذذذر  ومظيذذذذة 
 وتاتوج  ع  ا  ماظية ىساساا الثقة واالحترال المتفادل.

لألجاذذ   األمظيذذة، وتحذذول ا ذذظاا وبذذ ن تذذ ديتاا ألدوارهذذا األمظيذذة  إوالذذة العواوذذت التذذي  ذذد تعتذذرم المظتاذذب ن -
  ما هو مط وب. 

تذذدل ل الصذذعوبا  التذذي  ذذد تواجذذه رجذذال األمذذن، والعمذذل ع ذذب رفذذ  ماذذتوم ميياذذتاا اتحاذذ ن الخذذدما   -
 المقدمة لاا من مؤساا  الماتم  ىو تظايماته. 

  دراتاا وإمكالاتاا وتدعيماا.  رس الثقة المتفادلة ا ن رجال األمن والمواطظ ن اتقوية -

تمك ن رجل األمن مذن اتحاذاس بماذؤولياته تاذاه مذا يؤديذه مذن ىعمذال ىمظيذة فذي مقااذل حقذو  ت مذارس،  -
 وواجفا  تؤدم، بما يااا في عم يا  التي ر والتي  ر االجتماعي.

رجذذل األمذذن، يحقذذت لذذه تذذدعيا المذذيا االجتماعيذذة والظفاذذية واال تصذذادية والاياسذذية والاوقيذذة والثقافيذذة لذذدم  -
التفاعذذل االجتمذذاعي المتذذواوا، ويقذذوي إرادتذذه فذذي التوحذذد مذذ  ىفذذراد ماتمعذذه لبظذذاء ماذذتقبل ىفضذذل هذذا فذذي 

 حاجة إليه.

ىا ماظة الخدمة االجتماعيذة تؤكذد ع ذب مبذدى الماذؤولية االجتماعيذة الذاي ي مك  ذن األخصذاوي االجتمذاعي -10
ه وكيييذذذة ممارسذذتاا، وواجفاتذذه وكيييذذذة ىداواذذا، وماذذذؤولياته مذذن ماذذاعد  رجذذذل األمذذن فذذي التعذذذر ف ع ذذب حقو ذذ

 وكييية تحم  اا، بما ي مك  ظه من إدراك حقاوقاا وىهم تاا له ول مواطن ال  بي.
 توصيات البحث:

تفع ل دور األخصاوي االجتماعي بمرا   الارطة واألجا   األمظية األخذرم التابعذة لمديريذة األمذن ل ميذال  -1
ي الحث ع ب دعا رجال األمذن اجتماعيذًا ولفاذيًا وا تصذاديًا وسياسذيًا وعوقيذًا؛ ألل اذا هذا بماامه الماظية ف

 حما  الوطن والمواطن ىيظما كاا وىيظما وجد. 

إ امذذة المذذؤتمرا  والظذذدوا  وورش العمذذل التذذي ترفذذ  مذذن كفذذاء  رجذذال األمذذن فذذي ت ديذذة ىدوارهذذا األمظيذذة،  -2
فاا بممارسة حقو اا، وىداء واجفا تاا، وتحم ل ماؤولياتاا، وت ب  ن لاا ىسال   التعامل م  المواطظ ن وت عر 

 بما يحقت التفاعل المتفادل، وااللااال ا ظاما.  
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الت   د ع ب الااا  األمظية الماذؤولة االهتمذال بضذرور  ىا يكذوا لرجذل األمذن التعويضذا  اليافيذة عذن  -3
ماليذذة التذذي تع ظذذه فذذي تذذوف ر الاذذكن الضذذرر الذذاي  ذذد يتعذذرم لذذه فذذي مو ذذ  عم ذذه، وكذذال  القذذروم ال

 المظاس  والمركوب المظاس ...وكل متط فاته الاخصية واألسرية.

الت   د ع ب ضرور  ىا يكوا لرجل األمن كافة الوساول التي تع ظه ع ب حماية لفاه ىواًل وحماية الوطن  -4
 والمواطن  اليًا.

فذذي موا ذذ  عم ذذه ل تعذذر ف ع ذذب ىفعالذذه  الت   ذذد ع ذذب ضذذرور  ىا تيذذوا هظذذاك متابعذذة داومذذة لرجذذل األمذذن -5
 الا وكية تااه المواطظ ن، والعمل ع ب تعدي اا سواء بالثواب ىل بالعقاب.

إ امذذة الظذذدوا  والبذذرام، اتع ميذذة التذذي تذذوعي المذذواطظ ن ب هميذذة دور األجاذذ   األمظيذذة، ومذذا تقدمذذه مذذن  -6
رجل األمذن؛ أللذه يعمذل مذن ىج اذا  خدما  تع و األمن واألماا ل مواطن، وتحث المواطظ ن ع ب احترال

 وألج اا بما يوفر االستقرار واالطمىظاا الماتمعي.

 
 :مقترحات البحث

تقتذذر  الفاحثذذة ضذذرور  اسذذتط ع رىي المذذواطظ ن دوريذذًا عذذن عمذذل رجذذل األمذذن وتق يمذذه ليذذي يكذذافث الذذاي  -1
ل الذذاي ال يذذؤدي عم ذذه بالاذذكل المط ذذوب بالت وعيذذة والتوجيذذه بمذذا يذذؤدي عم ذذه كمذذا ياذذ  وبضذذم ر، وي قذذو 

 ياع ه م ا ومدرك لألخطاء التي  د يكوا و   ف اا بقصد ىو ادوا  صد.

تقتذذذر  الفاحثذذذة إجذذذراء الفحذذذوث الع ميذذذة التذذذي ت مك  ذذذن مذذذن معرفذذذة ماذذذك   رجذذذال األمذذذن لدراسذذذتاا ووضذذذ   -2
تاذذذذذا الح ذذذذذول لاذذذذذا لاذذذذذبيًا ىو ك يذذذذذًا بالتعذذذذذاوا مذذذذذ  جامعذذذذذة طذذذذذراا  ، ك يذذذذذة اآلداب، واأل اذذذذذال التذذذذذي مؤه 

 التخصصية تفاح لاا الماال لال  بخاصة  اا الخدمة االجتماعية.  
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ت التي تعانيها النازحون وتصوراتهم نحو التعامل مع هذى المشكالت من طبيعة المشكال
 منظور الخدمة اإلجتماعية .

 ) دراسة ميدانية مطبقة على النازحين بمنطقة أبى سليم بطرابلس(
 د.مفيدة مسعود الحاتمى

 وكة أبوعجيلةأ .مبر                                                                             
 قسم الخدمة االجتماعية/ كلية اآلداب

 جامعة طرابلس                                                                      
 

 :مقدمة
مواجاة الحيا  المعقد  فب عصرلا الحالب ، وفب سب ل الميال بالماؤلية والوااوه يحتاح األفراد إلب العديد ل      

مذذ   ذذدر كب ذذر مذذن الماذذاعد  والخدمذذة اتجتماعيذذة تعتبذذر ىحذذد المذذوارد فذذب الماتمذذ  التذذب تقذذول ع ذذب  مذذن المذذوارد
مااعد  األفراد لمقاا ة إحتياجذاتاا والميذال بماذؤلياتاا المظاطذة ااذا ع ذب ى مذل وجذه ، إا سذما  األفذراد ومكالذاتاا 

اتجتماعيذذذة وتقذذذديا الماذذذاعد  لاذذذؤالء اتجتماعيذذذة وطبيعذذذة ماذذذك تاا هذذذب التذذذب تحذذذدد كيييذذذة تذذذدخل ماظذذذة الخدمذذذة 
األفراد ، ومن ضمن هاه المااعدا  مايقدل ل ظاوحوا المدل وا الاين ل حوا داخل حدود ا دها ىوبرحذدودها الدوليذة  
فاؤالء الظاوحوا إضطروا إلب ترك مايم يوله إالالق  ل مظه ، فعظدما يظ   بعف األهذالب داخذل حذدود ا ذدها لتياذة 

ىواتضذذطراب الذذداخ ب ىولعذذذدل وجذذود األمذذن واألمذذاا كمذذا هذذذو فذذب ماتمعظذذا ال  بذذب لتياذذة األحذذذداث الظذذ اع الماذذ ح 
األخ ذذر  يصذذفحوا جذذ ء مذذن المتضذذررين ، وهذذا اذذال  ماذذمولوا بحمايذذة القذذالوا الذذدولب اتلاذذالب وياذذتف دوا مذذن 

 فتحتاا لاا الدول .  التية ارام، الحماية والمااعد  التب تقدماا ال اظة الدولية ل ص    األحمر بموج  الوالي
ياذد العديذد مذن الظذاوح ن ىلفاذاا ف اذا فاذا ياذك وا لاذفة كب ذر   التيوفب الوا   ولارًا ل حالة الاديد  الخطور      

من الماتف دين من ىلاطة ال اظة الدولية وتتحمل الا طا  المح ية كووار  الاىوا اتجتماعية الماىولية األساسذية 
الظاتاذذة عذذن الظذذ و  الذذداخ ب مذذن خذذ ل تقذذديا ماموعذذة مذذن الخذذدما  والماذذاعدا  خصوصذذًا لمعالاذذة الماذذك   

الذف د ،  فذيالمادية مظاا لاؤالء الظاوحوا وتوف ر الم وم المظاسذ  لاذا لحذ ن حذل هذاه الماذك   وإسذتتفاب األمذن 
خذدماتاا وماذاعداتاا إلذب  تقذديا فذيمن هاا المظط ت تبدى الخدمة اتجتماعية من خ ل األخصاو  ن اتجتمذاع  ن 

 التذياألفراد والاماعا  تشفاع حاجاتاا والتي   ع ب الاروف والعواوت التب يتعرضوا لاا باذب  هذاه الظ اعذا  
 ىد  ل عديد من األسر ل ظ و  من مظاطقاا إلب مظاطت ىخرم ط فًا لألمن واألماا .                           

خذذذذذ ل طر اذذذذذا وىسذذذذذال باا ومؤساذذذذذاتاا والعذذذذذام  ن فذذذذذب هذذذذذاه الماظذذذذذة اتلاذذذذذالية  إا الخدمذذذذذة اتجتماعيذذذذذة مذذذذذن      
المتخصصذذذذة ، سذذذذخر  كذذذذل إمكالياتاذذذذا المتاحذذذذة لتقذذذذديا الرعايذذذذة اتجتماعيذذذذة ال  ومذذذذة لاذذذذؤالء األفذذذذراد وخصوصذذذذًا 

ظاا سذذواء الظذذاوحوا مذذظاا لاذذد إحتياجذذاتاا ومتط فذذاتاا الماديذذة واتجتماعيذذة والماذذاركة الفاع ذذة فذذب تخييذذ  األلذذا عذذ
عن طريت الامييا  األه ية ىومظاما  الماتم  المدلب ، ىوعن طريت ىصحاب الخ ر، ىيضذًا سذع اا فذب تحق ذت 

  المصالحة الوطظية ا ن كل ىاظاء الماتم  ال  بب لبظاء ل بيا اليد دوا حت ودوا دماء . 
  -مشكلة الدراسة :

ا ، وإلاذذاو خططاذذا فذذب إحذذداث التي  ذذر ، وهذذاا اليتذذ تب يعتمذذد لاذذا  ىم  ذذور  ع ذذب  ذذدر  ىاظاواذذا فذذب تحق ذذت ىمال اذذ
إالمن خ ل تاافر كل الااذود مذن كذل فىذا  الماتمذ  لتحق ذت ر بذتاا فذب اظذاء ل بيذا اليذد ل يذيش باذكل ىفضذل ، 
وإحااس الامي  بماىولياتاا وقيمة المااركة فب اظاء الوطن ارو  األخو  والتضذامن فذب ماذعب لإلرتقذاء بماذتوم 
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ف  مظاص من إحتواء ىولى  الاين ىد  ااا الاروف إلذب الظذ و  إلذب   ذر مذوطظاا الذام ىلفذوه وعاشذوا اتلااا ، 
فيذذه سذذظ ن طوي ذذة ، ومذذن الطبيعذذب ىا يتاذذو وا إليذذه وىا لمكذذظاا مذذن العذذود  إليذذه فمذذن حقاذذا الطبيعذذب ىا ييياذذوا 

ء هذذاا الذذوطن وهذذا طا ذذة مذذن الطا ذذا  مذذواطظ ن يظعمذذوا بعطذذاء هذذاا الذذوطن .  فاذذؤالء الظذذاوحوا مذذاها إالل بذذ ن ىاظذذا
المعذذول ع  اذذا فذذب اظذذاء ل بيذذا اليذذد لذذاا اليمكذذن إهمذذال هذذاه الفىذذة ىوتامياذذاا ىوإبعادهذذا وإلمذذا ياذذ  إحتواواذذا ودعوتاذذا 
ل ماذذاهمة فذذب العمذذل والعطذذاء ، وياذذ  وضذذ  إسذذتراتياية ل مصذذالحة الوطظيذذة اذذ ن ال  بذذي لفذذب الذذداخل والظذذاوح ن 

 فبراير .  17حا  التب  امد من ىج اا ور  لتحق ت التواوا والطمو 
من هاا المظط ت رىيظا دراسذة موضذوع الظذاوحوا لإلجابذة ع ذب التاذا ل الذام مفذاده طبيعذة الماذك   التذب يعال اذا 

 الظاوحوا وتصوراتاا لحو التعامل م  هاه الماك   والح ول المظاسفة لاا من مظاور الخدمة اتجتماعية. 
 -أهمية الدراسة :

يتاذذ  الفحذذوث والدراسذذا  اتجتماعيذذة ىهم تاذذا مذذن خذذ ل الموضذذوع المطذذرو  ل دراسذذة وى ذذر هذذاا الموضذذوع فذذب ت
تحق ذذت التظميذذة ل ماتمذذ  ، وبمذذا ىا هذذاه الدراسذذة تاذذتا بطبيعذذة الماذذك   التذذب يعال اذذا الظذذاوحوا وتصذذوراتاا لحذذو 

  -التعامل م  هاه الماك   إعا ىهمية هاه الدراسة تتمثل فب اآلتب :
أللاذا شذريحة مامذة مذن شذراوح الماتمذ  و ذو   األصذ يضرور  اتهتمال بعود  الظاوحوا إلذب ا ذوتاا ومذوطظاا  -1

 يا  إهمالاا . مظتاة ال
ىومذذن ا ذذد آلخذذر  ألخذذرم تيمذذن ىهميذذة هذذاا الموضذذوع فذذب توعيذذة المذذواطظ ن بخطذذور  لذذ و  األهذذالب مذذن مظطقذذة  -2

 إجتماعيًا ولفايًا وإ تصاديًا .
و الذذدور الذذام ت يفذذه ماظذذة الخدمذذة اتجتماعيذذة فذذب ماذذاعد  الظذذاوحوا فذذب حذذل ماذذك تاا وتقذذديا ىفضذذل إاذذرا -3

 الخدما  لمااعدتاا ل عود  إلب ماقع رىساا . 
رغفذذذة الفاحتثذذذاا فذذذب ا ذذذور  ىسذذذ وب ع مذذذب يظاسذذذ  طبيعذذذة التعامذذذل مذذذ  هذذذؤالء الظذذذاوحوا ع ذذذب ىسذذذ  ع ميذذذة  -4

 وا لاا جراء هاه األحداث. لمااعدتاا ع ب حل الماك   التب تعرض
 -أهداف الدراسة :

لاتادف من خ ل هاه المحاولة التعرف ع ب طبيعة الماك   التب يعال اا الظاوحوا وتصوراتاا لحو التعامل   
  -م  هاه الماك   والح ول المظاسفة لاا ، ويمكن ترجمة هاا الادف العال إلب األهداف الفرعية التالية :

    اتجتماعية وات تصادية التب يييااا الظاوحوا بع دًا عن موطظاا . معرفة الماك -1
محاولذذة التوصذذل إلذذب  -3تحديذذد ىهذذا األسذذفاب التذذب ىد  إلذذب ح ذذول الماذذك   اتجتماعيذذة لألسذذر الظاوحذذة.  -2

 وض  مقتر  لدور الخدمة اتجتماعية فب التعامل م  هاه الماك   . 
 -تساؤالت الدراسة :

   اتجتماعية وات تصادية التب يييااا الظاوحوا بع دًا عن موطظاا . ماالماك  -1
ماالدور المقتذر  ل خدمذة  -3ماهب ىها األسفاب التب ىد  إلب حدوث الماك   اتجتماعية لألسر الظاوحة.  -2

 اتجتماعية فب التعامل م  ماك   الظاوح ن .
 -مصطلحات ومفاهيم الدراسة :

الدراسة ماموعة من المفاتيا األساسية األمر الذام يتط ذ  تحديذدها ل وصذول إلذب التعريذ  فب هاه  استخدمظالقد 
  -اتجراوب ع ب الظحو التالب :

ليذذة " مذذن ىشذذكل ىم إلتذذف  ، والماذذكل هذذو المت ذذف  ، وهذذو عظذذد األصذذول  ن مذذااليفاا حتذذب يذذدل -المشثثكلة : -1
 ع يه دل ل من   ره " . 
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التب تضطرب ف اا ع  ا  الفرد بمحيطه داخل األسر  وخارجاا خ ل ىداوه لذدوره الماك ة : "ولعظب ااا الموا ه 
  1اتجتماعب ىومايمكن ىا لاميه بماك   سوء التيي  م  الب ىة اتجتماعية الخاصة ليل فرد . "

يذذذة " تتمثذذل معو ذذا  ىو صذذعوبا  تواجذذه الفذذرد وتذذؤ ر ع ذذب ىداوذذه ، والماذذك ة الحميم -المشكلة اإلجتماعية : -
وتعر  ذه عذن التفاعذل والتعامذل اوا ييذة مذ  موا ذه -تتمثل فب التاديد الام يعالب مظه الفذرد ويذؤ ر ع ذب سذ وكه ، 

 2الحيا  ال ومية " . 
كما عرفد ب لاا: " الماك ة التب تؤ ر مفاشر  فب عدد كب ر من الظاس باكل عال ويمكذن ع جاذا عمومذًا وفذب  -

  الفردية كل ع ب حذد  ، وهذب تتط ذ  ىيضذًا لمواجاتاذا عمذً  إلاذاليًا مظامذًا إطار عال ولي  بالتعامل م  الحاال
"3 
تعرف "ب لاا المفار ا  اذ ن الماذتويا  المر وبذة والاذروف الوا ييذة فاذب ماذك   بمعظذب ىلاذا تمثذل المشكلة : -

تتصذذذذل الماذذذذك   إضذذذذطرابًا وتعطذذذذيً  لاذذذذ ر األمذذذذور سذذذذ رًا سذذذذويًا ىوماتحاذذذذظًا كمذذذذا يحذذذذددها خبذذذذراء الماتمذذذذ  ، و 
اتجتماعية بالمااول عا  الصفة الاميية التب تامل عذددًا مذن ىفذراد الماتمذ  بح ذث تحذول دوا قيذاماا بذ دوارها 
اتجتماعيذذة وفذذت اتطذذار العذذال المتفذذت ع يذذه، والذذام يقذذ  ع ذذب الماذذتوم المذذ لوف ل اماعذذة، وعذذاد  تيذذوا الماذذك ة 

 سية كما فب حالة الفطالة وتارد األحداث والظ و  و  رها . " عا  ت   ر معو  ألحد الظاا اتجتماعية األسا
 األص ب لياتقر فب مكاا آخر .         مظطقته ىوموطظه هو ترك الفردالنزوح :

يعرف الظ و  ىيضًا ب له " حركة الفرد ىوالاماعا  من مكاا إلب آخر داخل حدود الدولة ويتا الظ و  ر مذًا عذن   
خذذارجب ماذذدد ل حيذذا  كذذالحروب والافذذاف والتصذذحر ىوىم كذذوارث آخذذرم تذذدف  الظذذاو  إلذذب إراد  الظذذاو  باذذب  مذذؤ ر 

ميذذذذذذذذذذذذذادر  مو عذذذذذذذذذذذذذه والتوجذذذذذذذذذذذذذه إلذذذذذذذذذذذذذب مو ذذذذذذذذذذذذذ  آخذذذذذذذذذذذذذر طمعذذذذذذذذذذذذذًا فذذذذذذذذذذذذذب الخذذذذذذذذذذذذذ ص مذذذذذذذذذذذذذن ت ذذذذذذذذذذذذذ  الاذذذذذذذذذذذذذروف " .                         
المعتذاد  والظاوحوا ها " األشخاص ىوالماموعا  من األشخاص الاين ىجبروا ع ب هاذر ديذارها ىوىمذا ن إ ذامتاا 

فاذذ   ىوع ذذذب   ذذر إلتاذذذار باذذب  صذذذراع ماذذذ ح ىول اعذذا  داخ يذذذة ىوإلتاا ذذا  مظتامذذذة لحقذذو  اتلاذذذاا ىواليذذذوارث 
  4الطبييية ىومن صظ  اتلااا وها لا يعبروا حدود ىية دولة معترف ااا دوليًا " .

ًا مذذذذن الظ اعذذذذا  الماذذذذ حة هذذذذا األفذذذذراد ىواألسذذذذر الذذذذاين ىجبذذذذروا ع ذذذذب الخذذذذروح مذذذذن ا ذذذذوتاا ومظذذذذاطقاا هربذذذذإجرائيثثثثاا: 
 الم ياذذيا    واتضذذطااد والا ذذا والقاذذو  تذذارك ن وراواذذا جميذذ  حقذذو اا وماذذتحقاتامالمادية إالالق  ذذل مظاذذا لذذفعف 

 األسر والمقصود ااا فب هاه الدراسة الظاوحوا إلب مظطقة ىاب س يا بطراا   .                              
الفذذرد فذب الاماعذذة وهذذو الاالذذ  الذذديظاميكب لمركذ  الفذذرد ، فب ظمذذا ياذذ ر المركذذ   المتو ذذ  مذذن هذذو الاذ وكالثثدور: " 

إلب مكافحة الفرد فب الاماعة ف ا الذدور ياذ ر إلذب لمذوعح الاذ وك الذام يتط فذه المركذ  ويتحذدد سذ وك الفذرد فذب 
واجفذذذا  المرتفطذذذة  ضذذذوء تو عاتذذذه وتو عذذذا  اآلخذذذرين مظذذذه، وهذذذاه التو عذذذا  تتذذذ  ر بفاذذذا الفذذذرد واآلخذذذرين ل حقذذذو  وال

                                      5بمرك ه اتجتماعب وحدود الدور" .
وعرفه بارسول  مذن وجاذة الظاذر اتجتماعيذة والذام ي خذا فذب اتعتفذار مفاذول الفعذل ك طذار مرجعذب لذه ، ح ذث -

، وهو يحدث فب الموا ذه المظامذة يعد الفعل س وكًا موجاًا لحو تحق ت  اياته وىهدافه ىوىية تو عا  آخرم مرجو  
ميياريذذًا ويتضذذمن إلفذذا  الااذذد والطا ذذة، ويؤكذذد بارسذذول  ىا الذذدور " هذذو  طذذاع مذذن الظاذذت التذذوج اب الي ذذب ل فذذرد 

                                                 
1
 . 152م ، ص  1981محمد سيد فهمى ، دور الخدمة اإلجتماعية فى دعم وتطوير السلوك اإليجابى من الموقع، اإلسكندرية :  - 
2
 . 24ص 1974أحمد كمال أحمد وآخرون، دراسة فى علم اإلجتماع . القاهرة : دار الطاعة، سنة  - 
3
 96، ص 2007ظاهرة وعالج. اإلسكندرية : دار الوفاء للطباعة،  بهجت محمد عبدالسميع، اإلغتراب لدى المكفوفين - 
4
 52م ، ص 2006ابن منظور ، لسان العرب ،دار صادر، بيروت :  - 
5
 173م ، ص 1992إبراهيم ناصر ، علم اإلجتماع التربوى، دار الجيل بيروت :  - 
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الفاعذذل وهذذو يظذذتاا حذذول التو عذذا  فذذب ع  تاذذا بمحتذذوم تفاعذذل معذذ ن ت ذذ  التو عذذا  التذذب تتيامذذل مذذ  ماموعذذة 
 1فب األدوار التيم  ية المظاسفة  تتحكا فب التفاعل م  واحد ىوى ثر من المتي را بع ظاا من المعاي ر الميمية التب 

إعا الدور هو الا وك المتو   من األخصاو  ن اتجتماع  ن العام  ن بماظة الخدمة اتجتماعية لتياة ىداواا      
اه األخصذذاو  ن اتجتمذذذاع  ن لماظذذة إلاذذذالية ، وبظذذاًء ع يذذذه فذذ ا التعريذذذ  اتجراوذذب ل ذذذدور هذذو: الاذذذ وك الذذام يتخذذذ

الموجودوا اذووار  الاذو ا اتجتماعيذة بمظطقذة ىاذب سذ يا بمديظذة طذراا   فذب ممارسذتاا ل عمذل اتجتمذاعب ، ومذن 
جاذذذة آخذذذرم مذذذن خذذذ ل مايقذذذدموه مذذذن ماموعذذذة البذذذرام، والخذذذدما  لماذذذاعد  هذذذؤالء الظذذذاوحوا باألسذذذال   الاذذذ يمة 

  باب  الظ و .ول تخيي  من الماك   التب تعرضوا لاا 
هب طريقة إجتماعية مظامة لمااعد  الظاس ل و اية والع ح من الماذك   اتجتماعيذة " -الخدمة اإلجتماعية : 

 2ول ميال اوااوفاا اتجتماعية ع ب ىحان وجه ممكن وهب لاقًا إجتماعيًا وماظة إلاالية وتيتي  وفن الممارسة "
خدمذذة اتلاذذاا ولاذذال إجتمذذاعب ياذذاعده ع ذذب حذذل ماذذك ته وتظميذذذة ىيضذذًا الخدمذذة اتجتماعيذذة " طريقذذة ع ميذذة ل

 دراتذذه وياذذاعد الذذظاا اآلخذذرم فذذب الماتمذذ  ع ذذب حاذذن الميذذال اذذدورها ، كمذذا يعمذذل ع ذذب خ ذذت لاذذا جديذذد  تااذذر 
 3حاجة الماتم  إل اا فب سب ل تحق ت رفاتية ىفراده " .

صذاو  ن اتجتمذاع  ن بالخدمذة اتجتماعيذة " ىلاذا ع ذا ومن التعاري  المعاصر  التب لاذرتاا الامييذة القوميذة لألخ
وفذذن وماظذذة تاذذتادف ماذذاعد  الفذذرد كفذذرد ىوكعضذذو فذذب جماعذذة ألداء ىفضذذل لذذدوره اتجتمذذاعب ، اتحاذذ ن ع  تذذه 
اب ىتذذذه اتجتماعيذذذة ، وتقذذذول هذذذاه الماذذذاعد  ع ذذذب ىسذذذاس تظميذذذة  دراتذذذه الحاليذذذة ىوت ويذذذده بقذذذدرا  جديذذذد  ىوت ويذذذده 

ل مااعد  ماتخدمة فب عل  خدمة الفرد والاماعة وتظايا الماتم  وطر  آخرم مااعد  كطر   بمصادر خارجية
 4الفحث اتجتماعب واتدار  " 

ىيضًا الخدمة اتجتماعيذة " ماظذة إلاذالية تعمذل ع ذب تا ىذة ىسذفاب التي ذر تحميقذًا ل رفاتيذة اتجتماعيذة ب سذ وب  -
  .معا مظااب يحرك طا ا  األفراد والاماعا  والمات

 األيذذديولوجيالمح يذذة اتذذدعيا  ذذدراتاا وإمكالياتاذذا وعذذ ح ماذذا  اا ع ذذب ىسذذاس مذذن الماذذاعد  الااتيذذة وفذذب اتطذذار 
 5ل ماتم  " .

خدمذة ماظيذة وطريقذة ع ميذة تقذول ع ذب ىسذاس مذن المفذاد  والماذارا  ويمارسذاا متخصصذوا ماظ ذوا  هذيإجراويًا 
اتجتماعيذذذذة لماذذذذاعد  الظذذذذاوحوا ع ذذذذب تخطذذذذب كذذذذل العرا  ذذذذل  كذذذذل المؤساذذذذا  اتجتماعيذذذذة وووارا  الاذذذذو ا  فذذذذي

مظذذذاطقاا وتقذذذديا كافذذذة الخذذذدما   فذذذيتعرضذذذوا لاذذذا باذذذب  الحذذذروب وعذذذدل وجذذذود األمذذذن واألمذذذاا  التذذذيوالماذذذك   
 يحتاجولاا .  التيوالمااعدا  
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 -النظرية المفسرة للدراسة :
 كذذيهذذاه الظاريذذة  فذذيمذذن المفذذاتيا األساسذذية   تظط ذذت هذذاه الدراسذذة مذذن لاريذذة الذذدور ،ولذذال  ياذذ  توضذذيح بعذذف

ياذتخدماا . األمذر الذام  التذياتجتماعب المطبت لااه الظارية ع ذب ع ذا د  ذت بمعظذب المفذاتيا  األخصاوييكوا 
يعمل معاا . لال  لوضح عدد من المفاتيا  التيتعام ه م  الاماعا   فيياع ه  ادرًا ع ب تطبيقاا بفاع ية ى ثر 

 التعامل م  الظاوح ن . فيلماظة الخدمة اتجتماعية  الرويايلتوضيح الدور 1. الدور   المتص ة اظارية
تاذذتظد هذذاه الظاريذذة ع ذذب مفاذذول التو عذذا  المتصذذ ة بذذالمرا   اتجتماعيذذة ومظاذذا ىلذذواع مخت فذذة مذذن التو عذذا  التذذب 

 لماتم  .تحدد تعريفا  األفراد وتتصل افعضاا لتيوا شفكة من الع  ا  اتجتماعية داخل ا
فم مح التح  ل الوايفب الذام إسذتخدمه بارسذول  فذب دراسذة الاذواهر اتجتماعيذة الوا ييذة عا  الع  ذة بالعذام  ن 

                                                            -بماظة الخدمة اتجتماعية والظاوح ن وىدوارهما وتحدد ىساه فيما ي ب :
 ذذل ادراسذذة ماموعذذة مذذن الحاجذذا  ىوالضذذرورا  فالحاجذذا  التذذب يتط باذذا األفذذراد ب عتفذذارها ىلاذذا ًا ىواًل : يبذذدى التح 

ا ولوجية ىولفاية ىو د تيوا هاه الحاجذا  خاصذة باأللاذا  اتجتماعيذة واأللاذا  الثقافيذة ، وياذتظد مظطذت دراسذة 
جاذة هذاه الحاجذا  فذب ىم مذن هذاه هاه الحاجا  إلب المقولة التب صا اا ارسول  عظدما ياذ ر إلذب ىا عذدل موا

األلاا  تؤدم إلب لتاو، تعو  األداء الوايفب الاديد لاذاا الظاذت وتعذد هذاه الظتذاو، فذب عذداد المعو ذا  الوايييذة 
إعا ىحدتد إضطراب فب تواوا الظاذت يتاذاوو الحذد العذادم الذام يمكذن التاذاوو عظذه ح ذث مذن المتو ذ  ىا ياذاد 

 2را  والضيو  التب  د تحول دوا ىداء وااوفه ع ب الظحو المر وب فيه .والتو  الظات بعف اتلحرافا 
ويعد هاا الماال الظقطة المرجيية ل تح  ل الوايفب البظاوب وتاذمل هذاه الحاجذا  لطا ذًا واسذعًا مذن الاذواهر وليذن 

ع ذذذب الظاذذذت  ىهذذذا هذذذاه الحاجذذذا  ت ذذذ  التذذذب تتاذذذا الطذذذاب  الي ذذذب     بمعظذذذب ىلاذذذا حاجذذذا  تفرضذذذااالورا ة ىوالب ىذذذة
اتجتمذاعب ،وهذاه الحاجذا  هذب ماياذم اا بارسذول  الضذذرورا  الي يذة ىوالمتط فذا  الوايييذة ، ويمكذن تحق ذت كذذل 
حاجذذة مذذن حاجذذا  الظاذذت اواسذذطة عذذد  متي ذذرا  ىوبذذداول ، وحاجذذة الماموعذذة إلذذب التماسذذ  تتحقذذت عذذن طريذذت 

لمقاال هظذاك حاجذا   الويذة تظاذ  لتياذة لاذروف التما  بالتقال د ىوعن طريت الاعور اتاديد عدو خارجب، وفب ا
 3.خاصة يواجااا لات مع ن  

ويتضح مما سبت ىا هاه الحاجا  ترتفع افقاء ىشكال محدد  من األلاذا  فذب الماتمذ  ىوالحفذاظ ع ذب تذواوا     
تقذذدماا هذذاه األلاذذا  دوا ىا تذذرتفع بالضذذرور  بالمحافاذذة ع ذذب الماتمذذ  ككذذل ، ويمكذذن ربذذع هذذاا بالخذذدما  التذذب 

ووار  الاو ا اتجتماعية بمظطقة ىاب س يا ل ظاوح ن بالمظطقة من خذ ل مكتذ  الخدمذة اتجتماعيذة وتقديمذه ليافذة 
 المااعدا  لاؤالء ومحاولة تحق ت المصالحة الوطظية ا ن ىاظاء الماتم  الواحد ل بيا من ىجل البظاء والتعم ر.

 -المشكالت اإلجتماعية للنازحين :
  اتجتماعية مرافقذة ل وجذود اتلاذالب ،ف يظمذا وجذد اتلاذاا وجذد  الماذك   مذ  تفذاو  فذب مذدم   إا الماك 

تفذذذذا ا هذذذذاه الماذذذذك   وتعذذذذدد ىسذذذذفاااا و الفذذذذًا مايترتذذذذ  ع ذذذذب الظذذذذ و  ماذذذذك   مخت فذذذذة مذذذذن ضذذذذمظاا الماذذذذك   
ب حذ ن ىا الظذ و  هذو تذرك اتجتماعية المرتفطة بالبظاء اتجتماعب ل ماتم  المتيوا من ماموعة ىسر مترابطة فذ

األشخاص لمكذاا إ ذامتاا إجفاريذًا بصذور  تعاذيية بحثذًا عذن األمذن واتسذتقرار الذام ياذاعده ع ذب ممارسذة حيذاتاا 
بصذذذور  طبيييذذذة التذذذب تتط ذذذ  ماذذذكًا ووايفذذذة تضذذذمن مذذذردود مذذذادم ،ومذذذدارس ألاظذذذاواا وهذذذاا  ذذذد يذذذؤدم إلذذذب وجذذذود 

ظتمب إليه وإلما وجودك اداخ ه هو لتياة لاذروف  ذاهر  ىد  إلذب ماك   فب التيي  واتلدماح داخل ماتم  الت
                                                 

1
 .157صم ، 1973محمد عبدالمنعم نور ، الخدمة اإلجتماعية والتأهيل، مكتبة القاهرة الحديثة، سنة  - 

 
2
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3
 211م ،ص 1985، القاهرة : دار المعارف الجامعية،  5سمير أحمد نعيم، النظرية فى علم اإلجتماع . ط - 
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تم   الظاي، اتجتماعب وإضطراب فب الع  ا  اذ ن األ ذارب واألصذد اء باتضذافة إلذب صذعوبة تيذوا صذدا ا  
 جديد  والبدء من جديد فب جمي  تفاص ل الحيا  .

 1فالظ و  هو لتياة لظ اعا  سياسية ىوطاويية والحروب األه ية .
إعا الظذذ و  مذذن الاذذواهر اتجتماعيذذة التذذب تذذؤدم إلذذب التي  ذذر اتجتمذذاعب ح ذذث يؤكذذد مفيذذري ع ذذا اتجتمذذاع ىا 
الظ و  ومايترت  ع يه من إ تااب عادا  جديد  وتفاعل إجتماعب ا ن الماتم  والظاوح ن .األمر الام يولذد تذ  ر 

ع ذب جوالذ  آخذرم مذن الحيذا  اتجتماعيذة فماذك ة  وت   ر وهاا مايؤكد ىا الماك ة اتجتماعية لاا آ ار مضذاعفة
الظ و  يترتذ  ع  اذا ماذك   آخذرم مثذل الفطالذة وو ذد الفذراغ وعذدل القذدر  ع ذب إعالذة ىسذرته وهذاا  ذد يدفعذه إلذب 

يتعذرم لاذا الفذرد مذن جذراء الظذ و  الذام ع ذب األ  ذ   التيالميال با وك مظحرف كالار ة و  رها من الماك   
بح ث يؤدم إلب تفي  ىسرم وحرمذاا وت ذه بعذف األورا  الاخصذية كحذاال  الحذرب والتاا ذر  يكوا مفاجث ما

 . ما تظار الماتمعا  إلب مثل هاه الاواهر ع ب ىلاا ماك   تؤ ر ع ب الماتم  . 
فذذذالماتم  داومذذذًا ياذذذعب إلذذذب التقذذذدل والتطذذذور وتذذذوف ر سذذذبل الحيذذذا  اليريمذذذة ألفذذذراده ، وهذذذاا يتط ذذذ   ذذذدر مذذذن األمذذذن 

اتسذذتقرار ليذذب يظط ذذت الماتمذذ  إلذذب األمذذاا ا ظمذذا الماتمذذ  الذذام يعذذالب مذذن إلعذذدال األمذذن والظ اعذذا  والحذذروب و 
 2األه ية والظ و  هب ماتمعا  تفتقر إلب القدر  ع ب اتستقرار واتودهار.

تتحذول إلذب   ذت فالألسر  الظاوحة تواجه ماك   إجتماعيذة تاذب  لاذا   قذًا وتذو ر يعكذر صذفو الحيذا  اتجتماعيذة ل
م من ل ماتم  وتصفح بالتالب فب شكل مت ومذة إجتماعيذة ل ماتمذ  ووجذوده وتث ذر إهتمامذه وتفقذب افقذاء الماتمذ  
وىا مفاول الماك ة لن يظتاب ال تاار ماك   جديذد  فذب الماتمذ  ، وإا مفاذول الماذك ة لذن يظتاذب: اذل تااذر 

ة اتجتماعيذذة ، والماذذك ة اتجتماعيذذة مذذن طبيعذذة الماتمذذ  ماذذك   جديذذد  فذذب الماتمذذ  ، لذذال  سذذم د بالمت ومذذ
اااتذذه وتظبتذذت عظذذه، ف يذذل ماتمذذ  ماذذك ته وتتصذذل بطبيعتذذه اتجتماعيذذة ودرجذذة تطذذوره ،وتربذذ  الماتمذذ  وتح ذذره 
وتذذ ع، إسذذتقراره، ألا الحيذذا  مادامذذد ماذذتمر  فاذذب مذذدعا  إلذذب وجذذود الماذذك   التذذب تتظذذوع حذذدتاا ىوشذذدتاا مذذن 

اتلاذذاا ككذذاون إجتمذذاعب ييذذيش فذذب جماعذذا  لياذذد ماذذرد تامذذ  ىشذذخاص فاذذو يحتذذاح إلذذب تفاعذذل ماتمذذ  آلخرف
مذذذظاا وعمذذذل ماذذذترك مذذذ  ىاظذذذاء الماتمذذذ  مذذذن ىجذذذل الحصذذذول ع ذذذب األمذذذن واتسذذذتقرار والقبذذذول باتمثتذذذال ل معذذذاي ر 

 وتت ذذذوا ا بذذذوسإجتماعيذذذة ماذذذا  اا الخاصذذذة ى اتجتماعيذذذة والماذذذك   اتجتماعيذذذة متاذذذدد  وليذذذل مرح ذذذة ومظيذذذة و
 متظوع ولين تصرف الماتم  إتااهاا واحد وهو الاعب تيااد الح ول الضرورية من طبيعة الماك ة لفااا .                              

ح ذذث تتم ذذ  الماذذك   اتجتماعيذذة التذذب تخذذع  ضذذية الظذذاوح ن ب لاذذا تث ذذر إهتمذذال  ذذدر كب ذذر مذذن ىفذذراد الماتمذذ  
مذذن العوامذذل والمتي ذذرا  وماذذك ة الظذذاوح ن متداخ ذذة فذذب الذذظاا اتجتماعيذذة وات تصذذادية  ومؤساذذاته وتذذرتفع بكث ذذر

و  رها . فاب ترتفع ب بعاد التذاريخ والمكذاا والقذالوا والاياسذة وات تصذاد والفعذد اتجتمذاعب والثقذافب والظاذبية فذب 
لاذذا ت قاويذة لياذذد مذذن صذذظ  الفذذرد الماذك   اتجتماعيذذة لألسذذر الظاوحذذة تخت ذه بذذ خت ف الماتمعذذا  واألومذذاا وى

ىوماموعة من األفراد ال من الماتم  ك ه ، وىلاا م ود  بصفة الابر واتل ال . ما ىلاا ااهر  تاريخية تؤدم إلذب 
وجذذذود مذذذيً  طبيييذذذًا لحذذذو التي  ذذذر ل اذذذروف التذذذب تاذذذب  حرمذذذالاا مذذذن التمتذذذ  بحقذذذو اا فذذذب الحيذذذا  الحذذذر  اليريمذذذة 

جتماعب ، و د يحدث التي  ر بطريقة تدرياية س يمة ىوع ب ه ىة إص حا  فب بعف وبماتوم ي  ت اوضعاا ات
تفرضاا اروف الماتم  ات تصادية ىواتجتماعيذة ىوالاياسذية ىوبطريقذة عظيفذة عظذدما تعاذ   التياأللامة الفرعية 
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 1، ص 2015 بهاء الدين تركية ،مشكالت إجتماعية معاصرة .دار الميسرة، عمان : - 
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ظذذ و  مذذن ىهذذا آليذذا  معالاذذة األمذذور وإحذذداث التي  ذذرا  المط وبذذة ، وتعذذد الحركذذا  اتجتماعيذذة ك فذذي ذذل الوسذذاول 
  1التي  ر فب الماتمعا  المعاصر  .

والظ و  لي  خروح األسر  من ا تاا إلب ا د آخر إلما هو إستىصال المرء من جذدوره وتفت تذه اذ ن ماضذب ىلفذت   
ياذتطي  التظبذؤ بذه وإلتقالذه إلذب ا ذد آخذر  ريذ  لذي  م يذه فاذو إمذا إياذار ىوإستضذافة مذن  فيه حياته وماتقبل ال

 ىو ري  .  ري 
 -ت المنهجية :ااإلجراء    

 -نوب الدراسة والمنهج المستخدم :
تعتبر هاه الدراسة من الدراسا  الوصذيية التح   يذة أللذه مذن خذ ل هذاا الظذوع مذن الدراسذا  يمكذن الحصذول      

وع مذذذن ىلاذذذ  المظذذذاه، ل موضذذذ الوصذذذفيع ذذذب مع ومذذذا  تتع ذذذت بموضذذذوع الدراسذذذة الظذذذ و  . هذذذاا ويعتبذذذر المذذذظا، 
 المقاا ة .                      ىس وبلض ت الو د ع ب  الفاحتتاا واعتمد المطرو  ل دراسة 
 -أدوات الدراسة :

يتا تحديد وس  ة جمذ  البيالذا  وفقذًا لماتمذ  الدراسذة ىو الع ظذة التذب سذ تظاولاا الفاحذث حاذ  موضذوعه  
 حول موضوع الدراسة . هاه الدراسة المقاا ة وس  ة لام  المع وما  في اتخالالاا 

  -مجاالت الدراسة :
  الاو ا اتجتماعية بمظطقة ىاب س يا بمديظة طراا   . -: المكانى
عضذذذو ما ذذذ  ا ديذذذة ىاذذذب سذذذ يا ل اذذذو ا اتجتماعيذذذة بمظطقذذذة ىاذذذب سذذذ يا واألخصذذذاو  ن اتجتمذذذاع  ن  -: البشثثثرى 

 العام  ن معه .
ة إلذذب مظطقذذة ىاذذب سذذ يا مذذن عضذذو الاذذو ا اتجتماعيذذة تذذا جمذذ  المع ومذذا  الخاصذذة باألسذذر الظاوحذذ -: الزمنثثى

 . 2019/ 2/ 28إلب  26/2/2019بالمظطقة خ ل   ث مقاب   فب    ة ىيال متثالية من 
   

                                                 
1
 48- 47،ص 2015هند أحمد األحمر، الحركات اإلجتماعية المعاصرة ودورها فى التغيير، طرابلس : منشورات جامعة طرابلس ،  - 
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 -نتائج الدراسة :
لقذد توصذذ ظا مذذن خذذ ل هذذاه الدراسذذة عذذن طريذذت المقاا ذة التذذب ىجريذذد مذذ  عضذذو الاذذو ا اتجتماعيذذة بمظطقذذة ىاذذب 

صاو  ن اتجتماع  ن العام  ن معه إلذب ماموعذة مذن المع ومذا  التذب تتع ذت بطبيعذة الماذك   س يا وبعف األخ
اتجتماعية التب تواجه األسر الظاوحة بالمظطقة وكيييذة التعامذل معاذا مذن  بذل األخصذاو  ن اتجتمذاع  ن وتوصذ ظا 

 -من خ ل هاه المقاب   إلب ماي ب :
   ىسر  . 4000 يا باب  األحداث فب ل بيا مؤخرًا وصل إلب عدد  عدد األسر الظاوحة إلب مظطقة ىاب س -
 ، كك ة ،العويظية  المااشية   ، سر  . اظياوي معاا األسر الظاوحة كالد من مظاطت تاور اء ،  -
مظطقتذذب الفذذ   و طريذذت المطذذار بالعمذذارا  التذذب تقذذ  باالذذ   فذذيمخيمذذا  ل اذذكن  فذذيتذذا توويذذ  هذذؤالء األسذذر  -

 . يديالحداليوبرم 
ولذذا  يم يذذوا وراء ااذذورها يعال اذذا هذذؤالء الظذذاوحوا ماذذك   ماديذذة أللاذذا تركذذوا كذذل مذذا التذذيى  ذذ  الماذذك    -

 يا بوا معاا إالالق  ل من ممت ياتاا الاخصية وى  باا من الم ب  .
اآلخذرين ى    هؤالء الظاوحوا يي ذ  ع ذ اا طذاب  الخذوف وعذدل اتطمىظذاا خصوصذًا الذاين لذدياا عذداوا  مذ   -

 ىولخوفاا من الث ر باب  ماك   كالوا يعالولاا  بل ل وحاا .
تذذوف ر اتحتياجذذا   فذذيتبذذ ن مذذن خذذ ل هذذاه المقذذاب   ىا جاذذود العذذام  ن بالاذذو ا اتجتماعيذذة تركذذ   ى  باذذا  -

 يحتاجاا هؤالء الظاوحوا . التيالاكن واأل طية والم ب  والمواد التمويظية  فيالمادية المتمث ة 
 ج ء من هاه المااعدا  كاا عفار  عن مااعدا  ىه ية من  بل ىهالب المظطقة مياورم الحال . -
الظ و  المفذاجث يذؤ ر ع ذب األسذر  الظاوحذة وكذال  ع ذب المظطقذة التذب ل حذوا إل اذا ففالظاذفة لألسذر الظاوحذة عذدل  -

الماديذة ،و  ذة الماذاركة األه يذة فذب  درتاا ع ب توف ر متط فا  حياتاا والحصول ع ب ىباذع حقو اذا مذن الظاحيذة 
 تفاا وض  الظاوح ن والاروف التب تمر ااا خاصًة فب الفتر  األولب من عم ية الظ و  .

إا الظ و  إلب المظطقة  د ى ر ع ب األهالب الموجودين بمظطقة ىاب سذ يا بصذفة خاصذة وطذراا   بصذفة عامذة  -
 آلخرم .الميياة وبعف الماك   ا من ح ث اتودحال و  ء
 -التوصيات والمقترحات :

  -توص ظا إليه من خ ل هاه الدراسة لوصب بما ي ب : اظاًء ع ب ما
ضرور  وجود  قافة تعد إمتدادًا ل تراث المح ب ل ماتم  ت ع  ف اا عظاصر الدين والتذراث دورًا محواريذًا فذب اظذاء  -

اعية لمواجاة ماك ة الظ و  و  رها مذن الماذا ل شخصية األفراد من خ ل وساول اتع ل وىجا   الاو ا اتجتم
 التب  د تعترم األفراد فب الماتم  ال  بب .

ىا يكذذوا ل خدمذذة اتجتماعيذذة دور فع ذذب وم مذذوس فذذب مواجاذذة مثذذل هذذاه الماذذك   مذذن خذذ ل مكاتذذ  الخدمذذة  -
                                    اتجتماعية . 

لفحذذوث حذذول الماذذك   التذب يعال اذذا الظذذاوحوا لوضذذ  الخطذذع المظاسذذفة لع جاذذا إجذراء العديذذد مذذن الدراسذذا  وا -
 ومحاولة وض  إستراتيايا  لعود  هؤالء الظاوحوا لمظاطقاا

يا  ىا تتاافر كل الااود لتحق ذت المصذالحة الوطظيذة فذب كذل مظذاطت ل بيذا لعذود  الظذاوحوا وإيقذاف الظ اعذا   -
 الما حة .

 ماعية وإتاحة اتمكاليا  ال ومة والتحف   ل ميال اواجباا ع ب ى مل وجه ممكن .تفع ل دور الخدمة اتجت -
ضذذرور  وضذذ  خطذذع وإسذذتراتيايا  ل تعامذذل مذذ  هذذؤالء الظذذاوحوا ولتفذذادم العديذذد مذذن الماذذا ل والعمفذذا  التذذب  -

 تعترم األسر الظاوحة .
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تذذ  الخدمذذة اتجتماعيذذة لمحاولذذذة ضذذرور  وضذذ  إسذذتراتياية مذذن خذذ ل الااذذا  المختصذذذة والتذذب مذذن ا ظاذذا مكا-
التخييذذذ  مذذذن الماذذذك   التذذذب يعال اذذذا هذذذؤالء الظذذذاوحوا وماذذذاعدتاا ل عذذذود  إلذذذب مظذذذاطقاا مذذذن خذذذ ل المصذذذالحة 

 لوطظية لبظاء الوطن ل بيا اليد. ا
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 المخدراتتعاطي في نشر الوعي بمخاطر  ة الوقائيةالخدمة االجتماعي دور
 سرة والمجتمعاألو  الفرد على

 د. هيام عبد المجيد بنه                                      د. نزيهة علي صالح صكح      
   تهث جامعة صبرا قسم الخدمة االجتماعية قسم الخدمة االجتماعية ث األكادتمية الليبية                  

                                                                                                
 مقدمة: 

ىا ل مخدرا    والمؤ را  العق ية باكل عال   مخاطرها وماك تاا العديذد  التذي ىصذفحد تي ذه العذالا  ذرو       
اذمية واالجتماعيذة واال تصذادية لتذاح ىساسذي اللتاذار المخذدرا  بارية وا تصذادية كب ذر ، فالماذك   الظفاذية والا

وتعاط اا، وهاه الماك   من ىخطر الاواهر االجتماعية والصحية والظفاية التي تواجااا معاا ا داا العالا فذي 
 الو د الحاضر.

فذذذرد واألسذذذر  وتاذذذكل ماذذذك ة إدمذذذاا المخذذذدرا  اذذذاهر  خط ذذذر  ع ذذذب كافذذذة الماذذذتويا  آل ارهذذذا المذذذدمر  ع ذذذب ال   
والماتم ، وإعا كاا تعاطي المخدرا  يمثل ااهر  خط ر  فذ ا تعذاطي الاذفاب لاذا يمثذل كار ذة ل ماتمعذا ، ح ذث 
تمثل هاه الفىة رىس المال الفاري الاي تعتمد ع يه الماتمعا  في تظم تاا وتطورها وتقذدماا، األمذر الذاي يتط ذ  

لخط ذذر  ىو القضذذذاء ع  اذذذا ب سذذذ وب ع مذذي وفذذذت خطذذذة وطظيذذذة تضذذافر الااذذذود مذذذن ىجذذذل الحذذذذد مذذذن هذذذاه الاذذذاهر  ا
 مدروسة .

إا تعاطي المخدرا  وإدمالاا يمثذل ماذك ة اجتماعيذة خط ذر  باتذد تاذدد ىمذن الماتمذ  واألسذر  وسذ متاما، وال    
يقتصذذر علذذ  ع ذذب ماتمذذ  بع ظذذه اذذل ىصذذفحد خطذذرًا داهمذذًا ياتذذا  الماتمعذذا  اتلاذذالية جمعذذاء، وتذذظعك  آ ارهذذا 

ب األسذر  والماتمذ  مذن مخت ذه الظذواحي االجتماعيذة والظفاذية واال تصذادية والصذحية، فالمخذدرا  لعظذة تصذ   ع ذ
الفر وكار ة تحل ب سرته وخاار  محققة لوطظه، علذ  ىا التعذاطي يعذود ب سذوى الظتذاو، ع ذب الفذرد فذي إدارتذه وعم ذه 

لتحق ذذت الواجفذذا  العديذذة والم لوفذذة الم قذذا   ووضذذعه االجتمذذاعي، ح ذذث ىلذذه بفعذذل المخذذدرا  يصذذفح شخصذذًا مفتقذذراً 
  1 .ع ب عاتقه. 

وتاعب ماظة الخدمة االجتمذاعي باذكل عذال والمذدخل الو ذاوي باذكل خذاص مذ  كافذة الااذود عا  الع  ذة مذن     
خ ل األخصاوي االجتماعي لمااعد  الفرد واألسر  والماتم  المتضررين من تعذاطي المخذدرا  كذي يتعذافوا مذن 

ها وتظمية  وم كافة ل تي   ع ب ماك تاا ، والحد من امتداد خطذور  األدمذاا ع ذب المخذدرا  ىو التق  ذل مذن ت   ر 
 . حدتاا ع ب الفرد واألسر  والماتم  

 

 
 
 
 
 

                                                 
(1)

) التحليل  المشكالت االجتماعية المعاصرةمصطفى محمد الفقي، محمد أبو الحمد ،إبراهيم عبد المحسن . 

 .281، 277، ص 2018والمعالجة في ضوء علم االجتماع والخدمة االجتماعية( .ـ الدمام : مكتبة المتنبي ،. 
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 ث تحد د مشكلة البحث :
 في  عتبر تعاطي المخدرا  جريمة تواجه الماتمعا  وتعمل ع ب تدم رها، والماك ة األساسية تتمثلي   

الماذذذاهر اللتاذذار الاذذري  لاذذاه اآلفذذة وا تظذذاع األفذذراد باسذذتخداماا، ح ذذذث ترتذذ  ع ذذب هذذاا االسذذتخدال العديذذد مذذن ا
اذواهر االلحذراف مذن  والتحذرش فذي الظاذاء و  رهذاالاذر ة، ارتيذاب الاذراوا، مثذل الفقذر، والتاذول وال لذا،  الا وكية

قرير مظامة الصحة العالمية ىا األسر التي يوجذد ف اذا تويا ر المخدرا  لتعاطب الا وكيا  االلحرافية و  مخت فةال
%، واا تعاطي المخدرا  يرتفع بالعظه ح ث يؤدي إلب جعل المدمن يرتي  97مدمن، حدث ف اا العظه اظافة 

الحرافذذا  سذذ وكية، وهذذاا االلحذذراف يذذظعك  اذذدوره ع ذذب الماتمذذ  الذذاي سذذيمت ث بذذاألفراد المظحذذرف ن وبالتذذالي تذذ داد 
   1 .ة في الماتم لافة الاريم

ع ذذب دراسذذة  امذذد ااذذا حذذول الاريمذذة فذذي    ذذ ن دولذذة مذذن ا ظاذذا  اظذذاءً  وفذذي تقريذذر ىخذذر لمظامذذة الصذذحة العالميذذة
% مذذن جذذراوا اال تصذذاب واا مذذا ال يقذذل عذذن 50% مذذن جذذراوا القتذذل و86الواليذذا  المتحذذد  والمم يذذة المتحذذد  ىا 

طي اليحول، وعكر كولماا في كتابه "اتدماا والمدمظ ن" % من حوادث المرور تمد تحد ت   ر المخدر وتعا50
ىا العذذدد اتجمذذالي ل وفيذذا  الظاتاذذة عذذن شذذرب الخمذذور وتذذدخ ن الاذذااور فذذي الواليذذا  المتحذذد  هذذو ربذذ  م  ذذذوا 
شخع سظويا، كما وتاكر داور  المعارف البريطالية ىا معاا حذوادث االعتذداء الاظاذي ع ذب المحذارل مذن البظذا  

  2 .األخوا  و عد تحد ت   ر الخمورواألماا  و 
 مذذذا وىوضذذذحد العديذذذد مذذذن الدراسذذذا  اتحصذذذاوية وجذذذود ع  ذذذة  ويذذذة اذذذ ن تعذذذاطي المخذذذدرا ، وحذذذدوث بعذذذف    

، ح ث تمثل الرغفة القارية في التعاطي، وتفذادي ىعذرام االلقطذاع التي تؤ ر ع ب الفرد واألسر  والماتم  الاراوا
ر بذالماتم  كاليذذاب والخيالذة والاذر ة واالعتذداء وااللحذ ل الخ قذي، وباذكل عذذال عذامً   ويذًا فذي إلتذاح سذ وك ضذا

فاتدماا كث رًا ما يقود الاخع ماما كاا ات اله في التعاطي ألا يظحرف، وربما سا ه الحرافه إلب س وك إجرامذي 
% مذن 82ب الي ذر، و% من جذراوا االعتذداء ع ذ66يايء إليه وألسرته ويعا   ع يه القالوا، ففي فرلاا وجد ىا 

   3 .جراوا العظه ك اا باب  اتدماا ع ب المخدرا 
وجاء  العديد من الدراسذا  الاذابقة التذي تظاولذد اذاهر  تعذاطي المخذدرا  مذن عذد  جوالذ  مظاذا دراسذة فذرح     

اء  ح ذث جذ 4بعظواا   تعذاطي المخذدرا  اذ ن الاذفاب دراسذة م داليذة بمديظذة ماذ ته  2007لاا الدين الحراري 
حول الياه عن ىسفاب تعاطي المخدرا  ا ن الافاب، ومدم ع  ة التفي  األسري اتعاطي الافاب ىها ىهدافاا 

ل مخذذذدرا  ، وكذذذال  الياذذذه ع ذذذب ى ذذذار المخذذذدرا  ع ذذذب صذذذحة الفذذذرد، وىهذذذا الماذذذك   االجتماعيذذذة الظاتاذذذة عذذذن 
  ة جمذ  البيالذا  وهذي اسذتمار  اسذتبياا تعاطي الاذفاب ل مخذدرا  بذالماتم  ال  بذي ، واسذتخدمد هذاه الدراسذة وسذ

   سذذذؤااًل تاذذذمل العديذذذد مذذذن الاوالذذذ  المتع قذذذة بالاذذذخع المتعذذذاطي ، وتذذذا توويذذذ   47واحتذذذو  االسذذذتمار  ع ذذذب  
سذظة، وكالذد ىهذا  35إلذب  15  شذخع وتتذراو  اعمذارها مذن 100االستمارا  ع ذب الاذفاب المتعذاط ن عذددها  

اذذذي وراء تعذذاطي الاذذفاب ل مخذذدرا  هذذو مرافقذذذة ىصذذد اء الاذذوء، ح ذذث ا يذذذد لتذذاو، هذذاه الدراسذذة ىا الاذذب  الروي
%، وهذذاا ال يعظذي ىا الب ىذذة األسذرية لذذي  لاذا تذذ   ر ع ذب المتعذذاط ن، اذل تعتبذذر هذي الظذذوا  األولذب فذذي 48لاذبتاا 

                                                 
(1)

 .43ص، 2002: الخدمة االجتماعية في مجال إدمان المخدرات، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، عبد العزيز عبد هللا 
(2)

 .32، ص2006محمد علي البار: المخدرات.. الخطر الداهم، دار القلم، دمشق، سوريا،  

(3)
 .54صن المخدرات، مرجع سابق ، : الخدمة االجتماعية في مجال إدماعبد العزيز عبد هللا 

4
ة ماجستير غير منشورة ـ كلية اآلداب فرج نجم الدين الحراري . تعطي المخدرات بين الشباب دراسة ميدانية بمدينة مسالته ، رسال  -

 .2007والعلوم الخمس ، جامعة المرقب، 
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خذذذ ل  تربيذذذة األاظذذذاء، وتذذذوج ااا التوجيذذذه الاذذذ يا وىهذذذا توصذذذياتاا العمذذذل ع ذذذب و ايذذذة الاذذذفاب، مذذذن المخذذذدرا ، مذذذن
ً  حا   درته.  التوجيه واترشاد، الظفاي  واالجتماعي، وخ ت فرص عمل لاؤالء الافاب ك 

وفب ىطذار الاذيا  الاذاات لاذ ر هظذا إلذب خطذور   ضذية تعذاطب المخذدرا  كقضذية عامذة يعذالب مظاذا الماتمذ     
صذذراع والظ عذذا  الماذذ حة ال  بذذي خاصذذة فذذي هذذاه األيذذال التذذي سذذاعد  ع ذذب تذذروي، تاذذار  المخذذدرا  واسذذتي ل ال

وضعه عم يا  الضفع األمظي مما يؤكد الحاجة إلب إجراء العديد من الدراسا  والفحوث والتي مذن شذالاا رصذد 
وتح  ل ت   القضية من كافة ىبعادها وتح  ل ىسفاب التاارها وطر  الح ول واتمكاليا  ليييية مواجاتاا، من هظا 

خدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة فذذي لاذذر الذذوعي بمخذذاطر المخذذدرا  ع ذذب الفذذرد جذذاء هذذاا  الفحذذث ت   ذذدًا ع ذذب دور ال
واألسر  والماتم  ، تاظفًا لتفا ا هاه الاذاهر  فذي محاولذة ل حذد مظاذا ابذال الااذود ع ذب كافذة الماذتويا  بذالماتم  

 من خ ل المداخل الو اوية ال ومة .
 ث أهمية البحث: 
  ع ذذب ماذذتوم الفذذرد اذذل األسذذر  والماتمذذ  معذذًا، ىا  ضذذية تعذذاطي المخذذدرا  تاذذكل خطذذرًا لذذي  1

مما ياذتوج  ضذرور  دراسذتاا والو ذوف ع ذب ىبعادهذا سذييا لتذوف ر الوسذاول الع جيذة والو اويذة 
 معا لمواجاتاا.

تعتبذر األسذذر  الماذال األول والذذروي  الذاي يذذتع ا فيذه الفذذرد الاذ وك الاذذوي والاذ وك المظحذذرف،   2
فرادهذذا لحذذو تعذذاطي المخذذدرا  ياذذ  اسذذتثماره بكافذذة اآلليذذا  ولاذذا مذذن التذذ   ر ع ذذب اتااهذذا  ى
 لمواجاة  ضية تعاطي المخدرا .

تت تي ىهمية الفحث من ىهمية دور الخدمة االجتماعية في و اية الفرد واألسر  والماتمذ  باذكل   3
عذذذال مذذذن المخذذذدرا  باعتفارهذذذا إحذذذدم ح قذذذا  س اذذذ ة متيام ذذذة ومترابطذذذة مذذذن الااذذذود الرسذذذمية 

التي تبال في المحافاة ع ب س مة ىاظاء الماتم  من مخذاطر تعذاطي المخذدرا   والماتميية
 والحفاظ ع  اا من ارا ن اتدماا.

 
 ث أهداف البحث : 

ياذذعب الفحذذث لتحق ذذت الاذذدف الروياذذي الذذاي مفذذاده   التعذذرف ع ذذب دور الخدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة فذذي         
لفرد واألسر  والماتمذ    وتظذدرح مظذه ماموعذة مذن األهذداف الفرعيذة لار الوعي بمخاطر تعاطي المخدرا  ع ب ا

 التالية :
 ذ التعرف ع ب ماتية تعاطي المخدرا  والعوامل المابفة ل تعاطي .1
 ذ التعرف ع ب اآل ار الا بية لتعاطي المخدرا  ع ب الفرد واألسر  والماتم  . 2
ي لار الوعي بمخاطر تعاطي المخدرا  ع ذب الفذرد واألسذر  ذ التعرف ع ب الدور الو اوي ل خدمة االجتماعية ف 3

 والماتم  .
 ث تساؤالت ابحث : 

ياذذعب الفحذذث لإلجابذذة ع ذذب التاذذا ل الروياذذي الذذاي مفذذاده    مذذا دور الخدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة فذذي لاذذر     
ن التاذذا ال  الفرعيذذة الذذوعي بمخذذاطر تعذذاطي المخذذدرا  ع ذذب الفذذرد واألسذذر  والماتمذذ م   وتظذذدرح مظذذه ماموعذذة مذذ

 التالية :
 ذ ما ماتية تعاطي المخدرا  وما هي العوامل المابفة ل تعاطي م1
 ذ ما هي اآل ار الا بية لتعاطي المخدرا  ع ب الفرد واألسر  والماتم  م 2
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 ماتم درا  ع ب الفرد واألسر  والمذ ما الدور الو اوي ل خدمة االجتماعية في لار الوعي بمخاطر تعاطي المخ 3
 منهجية البحث:  ذ 
، ح ذذث  1 التذذي تاذذتا اوصذذه الاذذاهر  وىبعادهذذا ،الوصذذيية فحذذوثالحذذالي تفعذذا لطبيعذذة موضذذوعه مذذن ال لفحذذثعذذد اي

دور الخدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة فذذي لاذذر الذذوعي عبذذر شذذفكا  التواصذذل االجتمذذاعي تحذذدد موضذذوع الدراسذذة فذذي 
 ذذب المذذظا، الوصذذفي الذذاي يقذذدل صذذور  مفصذذ ة واضذذحة المعذذالا بمخذذاطر المخذذدرا  ع ذذب الفذذرد واألسذذر ، وتعتمذذد ع

  2 .لموضوع الدراسة ح ث تعتمد الدراسة الوصيية ع ب جم  الحقاوت وتح   اا وتفا رها

 ث مصطلحات ومفاهيم البحث :
 المخدرات:  -

 استخدمد في   ر إعاهي كل ماد  خال ىو ماتحضر  تحتوي ع ب مواد مظباه ىو ماكظة من شالاا    
األ ذذرام الطبيذذذة ىو الصذذظاعية ىا تذذذؤدي إلذذب حالذذذة مذذن االسذذذتعداد ىو اتدمذذاا ع  اذذذا ممذذا يضذذذر الفذذرد جاذذذماليًا 

   3 .واجتماعيًا ولفايًا 
وتعرف المخدرا  ع ب ىلاا ماموعة من المذواد التذي تاذب  اتدمذاا، وتاذما الااذاو العصذبي ويحاذر تذداولاا    

    4 .ا القالوا، وال تاتعمل إال اواسطة مظا ترخع له اال ىو وراعتاا ىو صظعاا إال أل رام يحدده
ب لذذه حالذذة لفاذذية ىو جاذذمية تصذذ   الاذذخع لتعذذاطي المخذذدرا   ذذدمد مظامذذة الصذذحة العالميذذة تعريذذ  و ذذد    

لتياة تفاع ه م  العقار المخدر ويظت، عظاذا حاجذة م حذة لتظذاول العقذار بصذور  دوريذة حتذب يتاظذ  اآل ذار القاسذية 
  5 .ت، عن افتقاده لااالتي تظ

كالذذد  نب لاذذا ىي مذذاد  مخذذدر  ىو ماذذكظة سذذواء كذذاا مصذذدرها طبيييذذا ىو تخ يميذذا وىيذذ إجرائيثثا: تعريثثف المخثثدراتثثث 
طريقذذذة تعاط اذذذا سذذذواء بالوريذذذد ىو التذذذدخ ن ىو االستظاذذذا  وتحتذذذوي ع ذذذب عظاصذذذر ممظوعذذذة وتاذذذب  ىضذذذرارا لفاذذذية 

  الاي يييش فيه الفرد. فية لميا وتقال د و وال ن الماتم واجتماعية وتدف  الفرد الرتياب س وكيا  مظا
 تعاطي المخدرات:  -

التعذذاطي: ورد فذذي "لاذذاا العذذرب" ىا التعذذاطي "هذذو تظذذاول مذذا ال يحذذت تظاولذذه"، إضذذافة إلذذب ىا ك مذذة التعذذاطي    
  6 .تعظي "التظاول المتيرر لماد  لفاية، بح ث تؤدي آ ارها إلب اتضرار بمتعاط اا

ع ذب ىلذه حالذة لفاذية، وفذي بعذف األحيذاا جاذمية تظذت، عذن التفاعذل اذ ن كذاون مذا تعذاطب المخذدرا  رف  ما يعذ
وب ن مخدر ما، وتتاا هاه الحالة باستاابا  س وكية واستاابا  ىخرم تتضمن داوما إجفار المرء ع ب ىا يتظاول 

وفذذي بعذذف األحيذذاا بقصذذد تاظذذ   المخذذدر بصذذفة  ماذذتمر  ىو ع ذذب فتذذرا  بقصذذد المذذرور فذذي خبذذر  آ ذذاره الظفاذذية،
   7 .الاعور بعدل االرتيا  باب  عدل تظاوله

                                                 
(1)

، 2005إبراهيم عبد الرحمن رجب: مناهج البحث في العلوم االجتماعية والسلوكية، دار الصحافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  

 .247ص
(2)

 .175، ص1998شر، مكتبة وهبة، القاهرة، عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث االجتماعي، الطبعة الثانية ع 

 
(3)

، 15وليد ناجي الحيالى: ، قياس التكاليف المالية لتعاطي المخدرات في األردن، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، المجلد  

 .78-43، ص ص 2004، 29العدد 
(4)

 .10، ص1996منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، أسعد المغربي: "سيكولوجية تعاطي المخدرات"، رسالة دكتوراه غير  
(5)

صديقو وسمور، عايش واالسطل، رياض وحمد، إبراهيم وساق هللا، وأبو سالم محمد: المخدرات...المخاطر... الوقاية... المكافحة،  

 .76، ص1999الطبعة األولى، الرنتيسي للطباعة والنشر، غزة، 
(6)

ل األخصائي النفسي في الوقاية والعالج من اإلدمان"، صندوق مكافحة اإلدمان والتعاطي، القاهرة، لويس كامل مليكة وآخرون: "دلي 

 .153، ص1999مصر، 
(7) 

حمد خليفة الحمادى: ظاهرة المخدرات وأثرها في مجتمع دول الخليج العربي، نادي المنطقة الشرقية األدبي، الدمام، أ

 .74، ص2002
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 ب له الخضوع والحاجة الماتمر  ل عقا  ر المخدر  بح ث ال يمكن: تعاطى المخدرات إجرائياتعريف  ذ
،  الضذذرب، الاذذتا مثذذل االسذذتيظاء عظاذذا واهذذا م محاذذا رغفذذة  اريذذة  ذذد تذذدف  المذذدمن اللتاذذاح سذذ وكيا  الحرافيذذة

المخذدر ، التذي تاذاها  العقذا  ر ع ذب لحصذولا من ىجل الياب، الار ة، التحرش الاظاي، إت ف ممت يا  الي ر 
 في تدهور الصحة والحيا  باكل عال.

 األسرة:  -
عرفاذا اورجذاس ، اتعاري  متعدد  وفقا لمظط قاتاا العقاودية ومذرجعتاا الثقافيذة األسر عرف العديد من الفاحث ن    

 Bogardus يتفذادلوا وواحذد ىو ى ثذر مذن األطفذال  واألل األب  ب لاا " جماعة اجتماعية صي ر  تتيوا عاد  لد 
وضذذذفطاا ليصذذذفحوا ىشخاصذذذا يتصذذذرفوا  ج ااااتربيذذذة األطفذذذال وتذذذو  األسذذذر الحذذذ  ويتقاسذذذموا الماذذذؤولية، وتقذذذول 

  1 .بطريقة اجتماعية"
مذذذن األشذذذخاص ارتفطذذذوا معذذذا اربذذذا  الذذذ واح والذذذدل ب لاذذذا ماموعذذذة   Burgess&locke  وعرفاذذذا ا رجاذذذولوك   

مذن خذ ل دور كذل عضذو  اآلخذرواالصطفاء مكول ن حيا  ميياية ماتق ة ويتقاسموا الحيا  االجتماعية، كل م  
   2 .اا الماتركة"تواالان والبظد واألخ واألخد وها جميعا لاا  قاف األل واألبمظاا: ال وح ال وجة، 

  ن من عد  وجوه ىهماا:  ي اتس ل عن تعريفا  اليربف األسر ويخت ه تعري    
 الاظاي المتمث ذة فذي  عدل إ رار اتس ل ل تعاري  التي ت  ر  بالفوضب االجتماعية وااللح ل

رابع وواجي، ىو ميياة الرجل م  الرجل ىو المذرى   ميياة الرجل م  المرى  في ا د واحد دوا 
 . األسر م  المرى  في ا د واحد تحد مامب 

  3 .القرااية القاومة ع ب التبظي ىو األسريةعدل ى رر اتس ل بالع  ة  
ومن هظا فاألسر  التي يظا  ف اا الفرد لاا األ ر القوم في كث ر من تصرفاته وسذ وكه، وهذي اتطذار الروياذي الذاي 

الطفذل مذن الظمذاعح ومذن  إليذهيظمو فيه من سن الطفولة حتب مرح ذة المراهقذة   ذي األ ذل، فاألسذر  تقذدل مذا يحتذاح 
ماذذتق ، وتعتبذذر  وااوفذذهالمعذاي ر ع ذذي الصذذع د الوجذذدالي، واالجتمذذاعي، والماظذذي والفيذري، واألخ  ذذي ليذذن يذذؤدي 

سذذظوا  مرح ذذة الطفولذذة والمراهقذذة عا  ىهميذذة حاسذذمة بالظاذذفة لتطذذور الفذذرد مذذن جميذذ  الظذذواحي فذذي الاذذظوا  التذذي 
، كاحترال الاا ، الح  واليراتية، الصد  اآلخرينساسية إواء لقاه وتااه يكتا  ف اا الطفل اتااهاته وموافقة األ

تعو ذذذذه بمذذذا تظف ذذذه ل طفذذذل مذذذن قذذذذيا  ىا ىوتاذذذا  الظمذذذو  ىاالخذذذوف كمذذذذا يمكذذذن لألسذذذر   ىوواليذذذاب، الثقذذذة بذذذالظف  
   لتحميقاذا، ي يفه ماتق  وتحدد له اذدورها ىسذال ىاتقدل له لماعح ل دور الاي يمكن  ىلااوإمكاليا  و درا ، كما 

ل طفذذذل العظاصذذذر اليااويذذذة والحاذذذية واالجتماعيذذذة، والوجداليذذذة والفيريذذذة مذذذن ىجذذذل لمذذذوه ويتضذذذح دور  األسذذذر وتذذذوفر 
والظمذذذو الااذذذمي، والظفاذذذي ل طفذذذل، عذذذن طريذذذت  فذذذي و ايذذذة األاظذذذاء مذذذن االلحذذذراف ااتذذذداء مذذذن مرح ذذذة البظذذذاء األسذذذر 

مرح ذة البظذاء إلذب   الحيذا ، و االسذتق لية فذي مواجاتاذا، التفاعل االجتمذاعي وتحق ذت الذاا  فذي مواجاذة ماذتادا
الاذذ يا فذذي  هفذذي توعيذذة األاظذذاء التوعيذذة الاذذ يمة لو ذذايتاا مذذن االلحذذراف وتذذوج ااا التوجيذذ بالاذذ وكي، الذذاي يتا ذذ

تااف الت فاو المظاسفة، ومتابعة س وكيا  األطفال المفكر ، والظي تعتبر ىساس ا  ارام،اختيار األصد اء، واختيار 
 .األوليتا التعرف ع  اا في مراح اا  إعامؤ را  الحرافية يمكن الايطر  ع  اا وتقويماا، ما  ىية

 

                                                 
(1)

 .26، ص2002خدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكان، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، السيد رمضان: إسهامات ال 
(2)

 .24، ص2003حسن عبد الحميد رشوان: األسرة والمجتمع في دراسة علم االجتماع األسرة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،  
(3)

(، المملكة العربية 15(، المجلد )2لدى األبناء، مجلة ام القرى، العدد )عبد هللا السدحان: دور األسرة في الممارسات الترويحية  

 .2003السعودية، 
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 ث الخدمة االجتماعية الوقائية :
الذذاي عرفاذذا  Robert Barkerهظذذاك عذذد  تعريفذذا  ل خدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة ومظاذذا تعريذذ  روبذذر  بذذا ر    

ااذذا األخصذذاو  ن االجتمذذاع  ن وىخذذروا ، ااذذدف مظذذ  حذذدوث ىو إوالذذة ىو تق  ذذل ب لاذذا األعمذذال واألفعذذال التذذي يقذذول 
األحذذوال ىو الاذذروف الماذذبفة ىو المؤديذذة ل ماذذك   بصذذفة عامذذة، والماذذك   االجتماعيذذة بصذذفة خاصذذة، ىيضذذا 

، ألا تتضمن الو اية إ امة األحوال ىو الاروف في الماتم  التذي تذدعا الفذرص لألفذراد والاماعذا  والماتمعذا  
 تظا  ىدوارها باكل إياااي.

كما عرفد الاميية القومية لألخصاو  ن االجتماع  ن بالواليذا  المتحذد  األمريكيذة الخدمذة االجتماعيذة الو اويذة    
ب لاا المااعد  الماظية التي تقدل ل ظاس لتاظ  الو وع في الماك   االجتماعية المحتمذل حذدو اا بصذفة خاصذة، 

 1ول من المعارف واالتااها  والماار  لمواجاة موا ه الاد  والق ت والضيو  واألوما .وت ويدها بقدر معق

هذذي جاذذود ماظيذذة يبذذدلاا األخصذذاو  ن االجتمذذاع  ن لتقذذديا ثثث التعريثثف اإلجرائثثي للخدمثثة االجتماعيثثة الوقائيثثة : 
المخذدرا ، مذن خذ ل تقذديا المااعد  لألفراد واألسر  والماتم  ، لتاظ  الو وع في ماك   مخت فة جراء تعاطي 

الظصح واترشاد والمعارف ولار الوعي بمخاطر هاه الااهر  الخط ذر ، ل حذد مظاذا وو ايذة الفذرد واألسذر  والماتمذ  
 باكل عال . 

 [ نظرية االختالط التفاضلي:  1] 
اع  ورفذا  الاذوء هذا ترم هاه الظارية ىا الا وك اتجرامي يظتقل بذالتع ا الظذات، عذن االخذت   مذن الظمذاعح الاذ   

 من هاه الظماعح، فالفرد يتع ا الا وك المظحرف من اخت طه بي ره عن طريت ماالاتاا وبتظاول
الحديث معاا فالاخع الذاي لذا يذتع ا الاذ وك اتجرامذي ال ياذتطي  ىا ي تيذه، باذ له فذي علذ  شذ ا مذن لذا يذتع ا 

 الميكاليكا، إع يعا  عن ىا يخترع آلة ميكاليكية.
و د تخت ه الثقافا  الفرعية الخاصة بالمخدرا  من ماتمذ  آلخذر فقذد تفضذل  قافذة لوعذًا مخذدرًا عذن آخذر  هاا   

في ماتم  مع ن لو ىخذالا ع ذب سذب ل المثذال القذا  فذي الذيمن. كمذا ىا الفذرد يظحذرف حذ ن تذرجح لديذه كفذة اآلراء 
وهذاا هذو مبذدى االخذت   التفاضذ ي ح ذث يقذول  التي تحبا مخالفة القالوا ع ب كفة اآلراء التذي تحبذا مراعذا   واعذده

    2 .الفرد بعم ية مواولة، ويصفح الفرد ى رب إلب الاريمة ك ما تو قد ع  اته باأللما  اتجرامية
"فذذالفرد الذذاي يعذذايش جماعذذا  المظحذذرف ن يعتذذاد سذذ وكاا وي خذذا مذذظاا ىلمذذا  الاذذ وك االلحرافذذي، ويصذذفح هذذاا     

، إا اتدمذذاا سذذ وك مظحذذرف ويعبذذر عذذن ماذذك ة اجتماعيذذة سذذبباا خذذروح المذذدمن عذذن الاذذ وك عذذاد  سذذ وكية لديذذه
المعذذاي ر والمذذيا التذذي ى رهذذا الماتمذذ . وفذذي ضذذوء هذذاا المظاذذور فذذ ا األفذذراد العاوذذدين لإلدمذذاا بعذذد التعذذافي يكولذذوا 

لذذب تظميذذة بعذذف المذذيا لاذذفة معذذ ول ن قيميذذًا ليذذولاا ال ياذذتركوا فذذي اتطذذار العذذال لمذذيا الماتمذذ  وربمذذا ال ياذذعوا إ
الخاصة ااا داخل جماعتاا الفردية التي سوف تاعرها بقدر من التاامح والقبول لظااطاتاا الا وكية االلحرافية، 
وبالتذذالي فذذ ا تي ذذر صذذور  المذذدمن بعذذد ع جذذه لذذدم ىفذذراد الماتمذذ   ذذد تذذدف  المذذدمن المتعذذافي ل لاذذحاب والعذذود  

   3 .لإلدماا
 
 

                                                 
1
 .341،  2009مدحت أبو النصر .ـ فن ممارسة الخدمة االجتماعية .ـ القاهرة : دار الفجر للنشر ،. - 
(2)

 .82 -79، ص ص1999سكندرية، عبد اللطيف: "اآلثار االجتماعي لتعاطي المخدرات"، المكتب الجامعي الحديث، اإل 
(3)

، 2006، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 1عبد العزيز الغريب: ظاهرة العودة لإلدمان في المجتمع العربي، ط

 .81ص
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 امة: نظرية الضغوط الع[ 2]
وترتيذذذ  ع ذذذب محذذذورين روياذذذ  ن وهمذذذا ىا الاريمذذذة لاتاذذذة مذذذن  ىج ظذذذو لاريتذذذه فذذذي الضذذذيو  العامذذذة ذذذدل العذذذالا    

الضذذيو  التذذي يتعذذرم لاذذا األفذذراد    ذذة فواتحفذذا  والعذذدواا لذذاتا ن مذذن الضذذيو . ، الاذذعور باتحفذذا  والعذذدواا
 ىج ظو وهي:  رىي العالا ىلواع بحا 

 هذذداف اتيااايذذة: بح ذذث يتعذذرم الفذذرد لمعو ذذا  تعمذذل ع ذذب تحويذذل فاذذل الفذذرد فذذي تحق ذذت األ
 .ت   األهداف االياااية إلب ضيو 

 إا فقذذذداا هذذذاا المث ذذذر مذذذثً  كوفذذذا  شذذذخع ع يذذذ  ىو خاذذذار  مفذذذالغ ح ذذذث  فقذذذداا مث ذذذر اياذذذااي
ىو  ف ا عل  ياب  ضذيوطًا ع ذب الفذرد وهذاه الضذيو   ذد تاعذل الفذرد ي اذ  إلذب العظذه، مالية

  خدرا  واتدماا ع  اا، ومن  ا التااح س وكيا  الحرافية.تعاطي الم
 تاع ه يفير ادف  هاا المث رو الوالدين ع ب ىحد األاظاء   بل  قاو  المعام ة من وجود المث ر الا بي  

   1 .من خ ل تعاطيه وإدماله ع ب المخدرا  بح ث يظت، مظه رد  فعل مظحرفة
و  التي يتعرم لاا من خ ل تعاطيه وإدماله ع ب المخذدرا  اعتقذادا مظذه فقد ي اا الفرد إلب الارب من الضي   

ب له هروب من الوا   الاي يييش فيه، وبالتالي فاا إدماله ع ب المخدرا   ذد يدفعذه إلذب التاذاح سذ وكيا  لفايذة 
 اي م  الي ر.ىو ادلية تااه اآلخرين مثل التااح س وك الياب والاتا وإت ف ممت يا  اآلخرين ىو التحرش الاظ

 ث المخدرات وتصنيفاتها:
تعدد  تعريفا  المخدرا  لارًا الخت ف ىلواعاا وتفاين ت   رها ع ذب اتلاذاا، وع ذب الذر ا مذن تعذدد المفذاتيا    

واخت ف االجتاذادا  فذي وضذ  تعريفذا  متفايظذة مذن ووايذا مخت فذة، إال ىا هظذاك شذفه إجمذاع ع ذب عذد  تعريفذا  
 يما ي ي بعف تعريفا  المخدرا  التي ورد  في ىدايا  اتدماا والمخدرا .من جوال  مخت فة، وف

فذذذي ال يذذذة المخذذذدرا  ماذذذتقة مذذذن الخذذذدر.. وهذذذو سذذذتر ي مذذذد ل ااريذذذة فذذذي لاحيذذذة الب ذذذد، والمخذذذدر والخذذذدر: الا مذذذة، 
  2 .والخدر : الا مة الاديد ، والخدر: اليا ا، والخدر من الاراب والدواء: فتور يعتري الاارب وضعه

وتعرف المخدرا  طبيذًا ب لاذا عفذار  عذن المذواد الييمياويذة التذي تاذب  الظذول وغيذاب الذوعي المصذحوب اتاذك ن    
   3 .األلا، ولال  توصه بعف ىلواع المخدرا  بحار شديد من  بل األطفاء لتاك ن اآلالل لدي بعف المرضي

لي الا وك الاالح وهي ت   المذواد التذي تذاه  العقذل وتعرف ب لاا ت   المواد التي تؤدي بمتعاط اا ومتظاولاا إ   
  4 .وتدف  متعاط اا ل ا وك المظحرف

 تصظه المخدرا  تفعًا ألحد المعاي ر التالية: تصنيف المخدرات: 
 وتظقاا بموجفه إلي لوع ن: معيار اللون:  .1

 وهي التي يم ل لولاا إلي الاواد كاألف وا والحايش.مخدرات سوداء:  .أ 
  الا روين واليوكاي ن و  رهما.: مخدرات بيضاء .ب 

 وتظقاا وفت هاا المييار إلي: معيار المصدر أو المنشأ:  .2
 وهي التي تظا  وتظمو في الطبيعة كالحايش، األف وا، و  رها .مخدرات طبيعية:  .أ 

                                                 
(1)

 .93، ص2013عايد عواد الوريكات: نظريات علم الجريمة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  
(2)

 .232العرب، دار صادر، بيروت، د . ت، ص ابن منظور: لسان  
(3)

سلوى على سليم: اإلسالم المخدرات: دراسة سيكولوجية ألثر التغير االجتماعي على تعاطي الشباب والمخدرات،  

 .26، ص 1994مطبعة السفير، الرياض، 
(4)

 .3عبد العزيز الغريب: ظاهرة العودة لإلدمان في المجتمع العربي، مرجع سابق، ص  
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 وهي المحضر  كيمياويًا في المعامل.مخدرات مصنعة:  .ب 
 الطبييية.وهي الماتخ صة من المواد المخدر  مخدرات نصف مصنعة:  .ج 

 وتظقاا وفقه إلي: معيار التأثير:  .3
مثذذذل األف ذذذوا، المذذذورف ن، الا ذذذروي ن، اليذذذودي ن، البظ ودياويبظذذذا ، الفذذذارب تورا  مثبطثثثات:  .أ 

 و  رها
 مثل األمف تام ظا ، اليوكاي ن، اتفدرين، و  رهامنشطات:  .ب 
 ، المياكال ن.LSDمثل الحايش، الفظاك دين، مهلوسات:  .ج 

لي ىا المخذدرا  هذي كذل مذاد  تذؤ ر ع ذب الااذاو العصذبي المركذ ي لإللاذاا بذالتثبيع ىو ومما سبت لخ ع إ    
 التظايع ىو الا وسة، و د تيوا طبييية كالحايش واألف وا، ىو لصه مصظعة كاليوكاي ن، 

 ىو مصظعة مثل األمف ظتام ظا ، وال يامح ب لتاجاا ىو وراعتاا وتاارتاا إال في إطار ما يامح به القالوا.
وعلذذ  لاذذرعة االمتصذذاص والوصذذول لماذذري الذذدل، والاذذد مذذن اتشذذار  إلذذي ىا االمتصذذاص الاذذري  ل مخذذدر فذذي    

و د  ص ر جدًا وبخاصة إعا ما كالد الارعة كب ر ،  د يؤدي إلي الوفا  في بعف األحياا باتضذافة إلذي فقذداا 
  1 .ىو الت وث    ما  د يؤدي إلي االلتااباSterileعم ية التعميا  

ويذذتا علذذ  عذذن طريذذت الروذذة ح ذذث يتاذذظب لقذذل المذذاد  المخذذدر  االستنشثثاق:  .4
 بارعة إلي الااا كالمايفا  الطيار  مثً .

 ث تعريف الشخص المتعاطي للمخدرات: 
إا تحديد الاخع المتعاطي ل مخذدرا  ىمذر لذي  بالاذال، وهذاا عاوذد بطبيعذة الحذال إلذب اخذت ف الماذاال      

ظاذذذد ىا رجذذذال القذذذالوا مذذذث  يخت فذذذوا عذذذن كذذذل مذذذن األطفذذذاء ىو ع مذذذاء الذذذظف  ىو ع مذذذاء والدراسذذذا  واألعمذذذال، ف
االجتمذاع ح ذذث يركذذ  كذذل مذذظاا ع ذذب الاوالذذ  المتصذ ة بطبيعذذة عم ذذه وتخصصذذه، وليذذن ال ياذذ  ىا يمظعظذذا علذذ  

فذرا  من محاولة الوصذول إلذب تعريذ  ل مذدمن، فالمذدمن" هذو الفذرد الذاي تعذود ع ذب التعذاطي وح ذث يظذت، عذن ات
 في التعاطي تفعه لفاية ىو جامية ىو كل مظاما"

وكل  مدمن  تاتت ليويا من دمن، دمن ع يه، يقال ف ا ىدمن الايء إدمالذا، يقذال رحذل مذدمن مخذدرا  ىي     
مداول ع ب تعاطيا، كما عرفه مظصور ب له " عل  الفرد الاي اعتاد ع ب اسذتخدال المخذدر واتفذرا  فيذه يذؤدي إلذي 

    2 .الظفاية والاامية التفيية
 ويمكن تقايا ىوضاع المخدرا  ع ب المتعاط ن إلب خم  حاال  روياية وهي: 

 وتحذذدث بعذذد االسذذتعمال المتيذذرر لذذفعف ىلذذواع المخذذدرا  وتتحذذدد باذذعور االعتمثثاد النفسثثي :
 الاخع المتعاطي ارغفة  وية لت   ر المخدر مثل التظايع ىو التظويا والا وسة.

 عذذذد االسذذذتخدال المتيذذرر ل مخذذذدرا  ويذذذؤدي التو ذذذه عذذذن التعذذذاطي إلذذذب الاذذذعور : تذذذ تي بالتعثثثود
باتحفا  والخمول، وتؤدي هاه الحاال  إلب ادء الااذا فذي مقاومذة العقذار ويحتذاح المتعذاطي 

 إلب جرعا  ىو كميا  ى بر ل حصول ع ب الت   ر الااات.

                                                 
(1)

ذياب موسي البداينة: الشباب واالنترنيت والمخدرات، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف للعلوم األهلية، المملكة  

 .2012، 1العربية السعودية، ط
(2)

: ... أسبابه ومظاهره، الوقاية والعالج، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، الكتاب الخامس، الرياض: اإلدمانعبد المجيد سيد منصور 

 .28ص: 1986
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  ي ذذذذة إلذذذب تي ذذذذرا  فذذذذي : يذذذذؤدي تعذذذاطي المخذذذذدرا  الماذذذذتمر ىو لفتذذذرا  طو االعتمثثثاد العضثثثثوي
 يمياوية الااذا حتذب ال ياذتطي  العمذل باذكل م وذا عظذد تو ذه تعذاطي المخذدر وويذاد  تيذرار 

 تعاطيه.
 وهذذذذي مرح ذذذذة تصذذذذه  بذذذذو  االعتمذذذذاد الظفاذذذذي ىو العضذذذذوي ل اذذذذخع ع ذذذذب المذذذذواد اإلدمثثثثان :

 المخدر .
 ظذذذد عذذذدل : ياذذذعر المتعذذذاطي والذذذاي وصذذذل إلذذذب مرح ذذذة االعتمذذذاد العضذذذوي بارتذذذداد عاالرتثثثداد

اسذتعمال المخذذدر وىالل مبرحذذة و ذد تيذذوا خط ذذر  ع ذب حيذذا  المتعذذاطي، ومذن ىعراضذذاا الدوخذذة 
   1 .واالعتماد وىلا الفطن وتامي بمالل االرتداد ىو بمالل األعرام االلاحااية

 العوامل األسرية التي تمكن أن تسهم في تعاطى المخدرات: 
 : األسرى التفكك  -أ

يتا كفح الع  ذا   االماتقر  يمكن ىا ت يد من احتمال ىا يصفح الفرد مدمظا ل مخدرا  فعظدمفالحيا  العاو ية   ر 
المخذدرا  يتعذ و، هذاا و ذد ا ظذد دراسذذا   إدمذاافذي  األسذر المتفادلذة مذ  الوالذدين، فذ ا احتمذال تذور  ىطفذال هذاه 

وا ماذذتوم ىع ذذي لاذذوء اسذذتعمال عديذذد  ىا المذذراهق ن الذذاين تحطمذذد عذذاو تاا إمذذا باذذب  الوفذذا  ىو الطذذ   يذذاكر 
 .واألب األلالمخدرا  من المرهق ن الاين ييياوا م  

 الاي لا  فيه متعاطي المخدرا  لاكر ت   الدراسة التذي  ذال ااذا را ذود األسرم ومن الدراسا  التي تظاولد الوسع 
 ٌRathoud ظ ن لاذا وضذ  خذاص الذاي جذاء مظذه المذدمن تبذ ن لذه ىا لاذفة كب ذر  مذن المذدم األسذرم   عن الوسع

ااذذا ىبذذاء   ذذر  وىمذذن ىسذذر لذذي  ااذذا ىبذذاء،  اكذذ ا يكذذوا الطفذذل الوح ذذد مذذن لفذذ  الاذذظ  كمذذا ىلاذذا ىتذذو  األسذذر  ذذي 
  2 . سكرين، مط ق ن، مظفص  ن، مرضب عق  ن  متوافق ن
عذام  الاذفر  حتذبيعذد غيذاب ىحذد الوالذدين ىو ك همذا سذواء بالوفذا  ىو بااللفصذال ىو  غيثاب أحثد الوالثد ن:ب ث 
  .وياد  استعمال المخدرا  في اً مماا
 50عذذن الاذذرو  الماذذىولة عذذن االعتمذذاد ع ذذي المخذذدرا  والعقذذا  ر باسذذتخدال ع ظذذة مذذن إحذذدم الدراسذذا  ففذذي    

و  ذذذر  ل متعذذذاطي األسذذذريةوجذذذود فذذذرو  فذذذي الاذذذروف  إلذذذيمتعاطيذذذا معتمذذذدا وع ظذذذة مذذذن   ذذذر المتعذذذاط ن، توصذذذل 
لة عذذن اعتمذذاد ىو تيذذوا ماذذ -األب، ومذذو  ىحذذد الوالذذدين، ىو غيذذاب األل ذذيا ح ذذث ىا تذذدلي ماذذتوم تع -المتعذذاطي

المع وما  عن المخدرا   د تعرف المتعاطوا ع  اا من خ ل  مصادرع ي المخدرا ، كما وجد ىا ىها  ىاظاءها
بذذدى مذذن التعذذاطي ي واتعذذ ل، وىاء، اصذذد وارتيذذاد المقذذاهي والم هذذي، والمظتاذذفا  الخاصذذة واأل األفذذرا مذذن خذذ ل 

 سظه لألف وا. 23-17سظة ل حبوب  20-19سظة ل حايش  19-16عمر 
 ضعف الرقابة الوالدتة:  -ج

ىاار  لتاوااا  األحداثشراف الوالدي والحراف تواالتوجيه   عن ضعه Wilsonففي دراسة ىجراها ولاوا  ً    
والعظايذة باذ وك ىاظذاواا ح ذث  شرافاتاله من ا ن العوامل التي تاب  تعاطي المخدرا : غياب دور الوالدين في 

ىيذن يذاهبوا ومتذي يعذودوا  ألاظذاوااالر ابذة الوالديذة وعذدل سذؤال الوالذدين  بالعدالىا تعاطي المخدرا  باكل و  ت 
 وال يالي. األمايا ال هما ال يع ماا ىين يكوا ااظاما في ى   

                                                 
(1)

عبد الرحمن محمد أبو عمة: حجم ظاهرة االستعمال الغير مشروع للمخدرات. مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف للعلوم  

 .22، ص1988، األمنية، الرياض
(2)

 .22، ص2001، ومواجهه اإلدمان، دار اإلفتاء، القاهرة األسرةحسن مصطفي عبد المعطي:  

 



 مم

 

 م2021ديسمرب  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

143 

 سوء المعاملة الوالدتة لألبناء:  -د
من متعاطي الحايش جاء ضمن  408  القومي ل فحوث االجتماعية والاظاوية بمصر ففي دراسة ىجراها المرك   

مذا  ورلذوا  إعاى ثذر تعرضذا أل ذر الصذراع اذ ن الوالذدين  وىلاذالاذا،  تهمذال آبذاواا ا لتاوااا ىا متعذاط ن ى ثذر معالذ
المذذدمن طفولذذة عذذن سذذيكولوجية ىا طفولذذة ا  دراسذذىحذذدم اللتذذاو،  ، وفذذب إطذذار علذذ  ى ذذد العذذادي ن باألشذذخاص

 يظاذذ ومذذن هظذذا  األمذذلالمذذدمن طفولذذة  اسذذية تقذذول ع ذذي العقذذاب البذذدلي والقاذذو  واتهمذذال والخذذوف واتحفذذا  وخ فذذة 
  1 .اتعاطي المخدرا  واتدماا ع  اا األمرويظتاي  األبالصراع ا ن الخوف والعدواا والخوف من 

 إدمان الوالد ن للمخدرات:  -ثه
اتعاطي الافاب ل مخذدرا ، وتذ داد  و يقاً  اً المرتفطة ارتفاطالمخدرا  بعد ىحد العوامل  إا وجود ى ارب يتعاطوا    

الوالدين ل مخدرا   إدماااحتمالية التعاطي في حالة التعاطي في حالة إدماا ىحد الوالدين ل مخدرا ، فقد  بد ىا 
الذدياا لمذاعح ويحذاولوا محا ذا  سذ وك ا ن الافاب، وهاه الظتاو، مظطمية لارا ألا األطفال كث را ما يتخذاوا مذن و 

والدياا، فقد  بد من مراجعة م فا  القضاء بكث ر من المحا ا الارعية ىا هظاك مىا  القضايا التي ف اا ال وجة 
الط   باب  عا  ال وح عن الميال اواجفاته ال وجية كذرب عاو ذة، وكذ وح، وبتح  ذل ىسذفاب ت ذ  القضذايا اتضذح 

مذن يعذولاا  إلذي واها الاامية وىصذفحوا فذي حاجذة  فخار تعاطوا المخدرا  ويدمظولاا، ىا ى    األوواح ممن ي
وهظذذا وسذذد حاجذذاتاا األساسذذية،  األسذذر لميياذذة  يال يكفذذمذذا لذذدياا  وىصذذفح، األصذذ يةيعذذدما فقذذدوا مصذذادر دخذذولاا 

 هاا ال وح باواا ي تم  الييش من الار ة حيصف
    2 .والظا 

 األبناء للمخدرات:  دور األسرة في اكتشاف تعاطى
ياذذدر اظذا ىوال ىا لعذرف دورهذذا فذي ماذذال تعذاطب األاظذذاء ل مخذدرا   بذل ىا لتعذرم لذذدور األسذر  فذذي ا تاذاف    

وتتمثذل هظذاك ىربذ   واعذد ىسذرية لو ايذة األاظذاء مذن اتدمذاا هذاا لاذد ىا الو اية عل  ىا الع ح مكمل ل و اية وفي 
 : 3 في

 خ ت مراهت ى ل الدفاعا متحكما في لفاه ول واته.الر ابة المحكمة من اآلباء ت 
  عمل األسر  كفريت واحد متفاعل يعمل ع ب حل الماك ة التي تواجه ىي فرد باعتفارهذا ماذك ة

 عامة تاا الامي .
 .الحوار الداوا ا ن ىفراد األسر  بار  ىا يكوا إيااايا وبظاء 
  ء اليفار.به األاوين واألاظا يحتايالقدو  الحاظة والمثال الاي 

فذي سذب ل عذ ح المذدمن فذي  وضذروري ىمذر ماذا  وإعا و   ىحد األفراد في اتدماا فذ ا ا تاذاف اتدمذاا مفكذراً    
المرا ذذ  المتخصصذذة بذذذالطر  الع ميذذة الاذذذ يمة، ر ذذا ىا ا تاذذذاف سذذقو  المذذدمن فذذذي البدايذذة  ايذذذة فذذي الصذذذعوبة 

الثقافة عل  ىلاا  د ال يكولوا ع ب ع ا باما  وس وك خاصة لآلباء ع ب ىاظاواا حتب ولو ىتوا لص فا من الع ا و 
المذذدمن الذذاي يعتمذذد تظذذاول المخذذدرا ، ىو ىلاذذا يق  ذذوا مذذن خطذذور  المو ذذه، ومذذا ي يذذد األمذذر صذذعوبة هذذو اسذذتخدال 

وىبعذذاد التفذذاهاا عذذن ت ذذ  الع مذذا  التذذي تااذذر ع ذذب الاذذخع تبذذ ن ىلذذه يذذدمن  آبذذاواااألاظذذاء لذذاكاواا فذذي تضذذ  ل 
مذذن ىلذذواع المخذذدرا ، و ذذد ىجريذذد دراسذذا  عديذذد  ااذذدف التعذذرف ع ذذب األعذذرام التذذي تااذذر ع ذذب  ع ذذب ىي لذذوع

 الاخع المدمن وعن طريقاا يمكن التعرف ع ب ىا الاخع يدمن المخدرا ، 
                                                 

(1)
 .31-30، صقالمرجع الساب 

(2) 
 .33، صاألسرة ومواجهة األدمان ،مرجع سابق حسن مصطفي عبد المعطي: 

(3)
غير منشورة،  ماجستير رسالةللعالج،  في تشجيع المدمنين علي التقدم طوعا   واإلعالمالشهري: دور االتصال  هللا عبد سعد بن ظافر 

 .45، ص2004بية السعودية، ض، المملكة العرجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الريا
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 بعض الصفات التي  تصف بها الشخص المتعاطي للمخدرات:
 :  1 هي بصفا  ىربعةالمخدرا  يتصه يتعاطب الاي الاخع تا ر إحدم الدراسا  إلب ىا   

  بصفة متيرر .  ل وعييكوا لديه داف  يايطر ع يه ك يا ألله يكوا في حالة فقداا 
  المكتافة بالتاربة. حتبيكوا هاا الداف  ى ثر  و  من الحاجة الفطرية، ىو 
 .يكوا هاا الداف  ىليا ىو يفرم لفاه ع ب المدمن ر ما عظه 
 وتاربته، ف  يمكن لاياله عن عمد ىو   ر عمد. يصفح هاا الداف  ج ءا من خبرا  المدمن 
  بالتد  ت الاديد م حاتاذا   لألسر وتا ر بعف الدراسا  إلب ىا هظاك ىعرام لإلدماا يمكن

   2 .حاية ىعراملاا، وهي  اماا: 
 الجسمية من أهمها:  األعراضو 

  والاذعال، ، واالرتعذاشاأللذهمن كثر  الرشح من  األلف ول االاخع مثل ع ب ااور ىعرام ،
والديذه والمحيطذ ن بذه ىا لديذة  إ ظذاعو الحرار  وهمود في الااا و  رها، و د يف ذح المذدمن فذي 

 ل لة ارد 
  العمذذل ال اوذذد ىو وجذذود ماذذك   ىهماذذا احمذذرار الع ظذذ ن و ، اتجاذذادااذذور ىعذذرام ىخذذرم مثذذل

 وشحوب لولاما وتاا ع الدموع مظاا بكثر  وااور الظعاس ف اما.
   تعذذذاطي الحقذذذن فذذذي الذذذاراع ن، و الخفذذذام فذذذي الذذذووا وااذذذور ع مذذذا  سذذذوء ااذذذور ع مذذذا

 التياية.
 التي يمكن من خ لاا التعرف ع ي المدمن ف هماا: لإلدماا و الحاية  األعرامماموعة  ىما

  حدوث تي را  في س وك الاخع وخاصة الا وك الحاي لحو ىفراد ىسرته وتي  ر العديد من
ياذذذذاهد ع ذذذذي الاذذذذخع كثذذذذر   افيث ذذذذرا مذذذذخع فبذذذذل اتدمذذذذاا، من ااذذذذا الاذذذذؤ المذذذذيا التذذذذي كذذذذاا يذذذذ

ىو المدرسذذذذة ىو المؤساذذذذة  األسذذذذر االحتاذذذذاح ع ذذذذي القواعذذذذد واألسذذذذ  التذذذذي يقذذذذول ع  اذذذذا لاذذذذال 
 ساا .ؤ الم ، م  اودياد الادال والظقاش م  ىفراد هاهإل اااالجتماعية التي يوجد ااا ويظتمي 

 إلذيي عذالا األوهذال، ممذا ياع ذه مذاو  ي حظ ع ي الاذخع المذدمن فقذداا الذوعي والذدخول فذ 
 وال م ء. األ رااىو  األسر االلطواوية وااللع ال عن لاا  

  يكذذوا لذذدي المذذدمن رغفذذة داومذذة فذذي االاتعذذاد عذذن المظذذ ل وتي  ذذر مفذذردا  الحذذديث وىلفااذذه مذذن
 كث ذراليذاب لتبريذر  إلذيبذه وىيضذا تعذود الظاذياا، وااللذدفاع  اتبطذاءح ث اتسراع بالي ل، ىو 

 من الموا ه الا وكيا .
التعذذذرف ع يذذذه ممذذذا كاذذذه متعذذذاطي المخذذذدرا  و يمكذذذن مذذذن خ لاذذذا بعذذذف الذذذدالال  التذذذي تعذذذد بمثابذذذة مؤشذذذرا     
 :  3 ي ي

 .اختفاء العقا  ر من ىما ن حفااا خاصة العقا  ر التي لاا صفة التخدير ولو ادرجة بايطة 
  الاروب من المدرسةالدراسي و الفال 

                                                 
(1)

، 1990، ن اإلسالمية، البحرينئوالشو المخدرات وأخطار الحروب في العالم المعاصر، مجلة البداية، وزارة العدل: محمد الخطيب 

 .103-102ص  
(2)

رسالة ، اسة مقارنة()در الخصائص االجتماعية واالقتصادية لمدمني االمفيتامين ومدمني الحشيش والعاديين: سلمان محمد العواد 

 .64، ص2007، المملكة العربية السعودية، للعلوم األمنية، الرياض العربيةغير منشورة، جامعة نايف  ماجستير
(3)

 .65صالمرجع السابق ، 
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   مت خر  واالخت   بقرلاء الاوء في الاوارع ىو المدرسة.ت قي مكالما 
 إيداعااتحديد ىما ن وجودها ىو  بر  ع دالق تيرار فقداا الم ب  ىو المتع قا  ىخرم وعدل. 
    حاويا   ريفة الاكل في الا وب والحقاو   ىوحمل الع. 
  األسر االاتعاد العاطفي عن. 
 الق ت الظفاي واال تىاب الظفاي. 
 ثقة في الظف ، و الاعور بالتق  ل من قيمة الاا .عدل ال 
  حاف  التفو  والعمل. وجودعدل 
 .عدل احترال التقال د والقوال ن 
 .ضعه الم ول الديظية 
 .الفحث الداوا عن ال ا  المؤ تة 
 استعمال المواد المظومة. 

 ث اآلثار السلبية لتعاطي المخدرات على حياة الفرد واألسرة والمجتمع : 
 ء ىحذذد ىفذذراد األسذذر  اتعذذاطي المخذذدرا  يحذذدث اضذذطرابا  فذذي الييذذاا األسذذري عظذذدما يكذذوا ىحذذد ىفرادهذذا إا ااذذت

مدمظًا ع ب المخدرا  باب  الخفام دخ اذا اال تصذادي، ممذا يذؤ ر ع ذب ماذتواها االجتمذاعي والثقذافي، وشذعورها 
اا، وتخت ذذه حذذد  االضذذطرابا  تفعذذًا بذذالخوف مذذن الظذذاس والماذذتقبل بالظاذذفة لاذذا وألفرادهذذا الذذاين يتعرضذذوا لإلدمذذ

لمو   الفرد المتعاطي في األسذر  ولذوع المذاد  المتعاطذا ، والمرح ذة التذي وصذل إل اذا المتعذاطي مذن االعتمذاد ع ذب 
المذذواد المخذذدر  وفذذب الوا ذذ  هظذذاك العديذذد مذذن اآل ذذار الاذذ بية التذذي تعذذالب مظاذذا األسذذر  لتياذذة لتعذذاطب احذذد ىفرادهذذا 

ار الصحية واال تصادية والظفاية واآل ار االجتماعية و  رهذا مذن الاذ بيا  التذي يمكذن ىا تاذدد ل مخدرا  مثل اآل 
  ياا األسر  والماتم  ب  م ه.

ح ذث يقذول المتعذاطي باذراء المذواد المخذدر  مذن  وتذه و ذو  ىوالده وىسذرته إعطاء المثل السيئ ألفراد األسرة:  -1
ي  ذذد يذذؤدي بذذ فراد ىسذذرته إلذذب الاذذر ة والتاذذول و ذذد يذذؤدي ا وجتذذه إلذذب تاركذذًا ىسذذرته ل اذذوع والحرمذذاا، األمذذر الذذا

 االلحراف لتحصل ع ب  وتاا. 
كما  د يؤدي التعاطي إلب حرماا األاظذاء مذن التع ذيا ىو الحصذول ع ذب العذ ح ىو الماذكن الم وذا. وعلذ  لمذا    

 يابفه المتعاطي من استظ اف ل موارد األسرية المالية. 
ة إلب اهت او الظموعح الوالدي ىمال األاظاء والاي  د يتمثل في إهمالاا وعدل تقديرها ل ماىولية التي هاا باتضاف   

 تظعك  ع ب ىس وب تظاىة األطفال في األسر .
إعا تيذذرر تعذذاطي رب األسذذر  ل مخذذدرا  فذذ ا هذذاا سذذوف يث ذذر فضذذول نقثثل عثثادة التعثثاطي إلثثى أفثثراد األسثثرة:  -2

ي كمذذا  ذذد يرسذذل اآلبذذاء ىاظذذاءها لا ذذ  المخذذدرا  مذذن ىمذذا ن ايعاذذا ومذذن المعذذروف ىا ىاظاوذذه ويذذدفعاا إلذذب التعذذاط
 األطفال يت  روا بارعة بمباواا ويق دوا ىفعالاا.

ح ث يكوا المظ ل بصفة ماتمر  عرضة ل تفتذيش مذن جالذ  ىجاذ   األمذن بحثذًا عمذا عدم األمان في األسرة:  -3
عور ىفذراد األسذر  بعذدل األمذاا باتضذافة إلذب شذعورها بعذدل  ذدر  بحوو  الاخع مذن المخذدرا  التذي يتعاطاذا، وشذ

 .عاو اا ع ب حمايتاا
يذذذؤدي تعذذذاطي المخذذذدرا  إلذذذب سذذذياد  التفيذذذ  األسذذذري لمذذذا ياذذذبفه مذذذن ماذذذك   يظذذذت، عظاذذذا التفكثثثك األسثثثري:  -4

اا واالعتذذداء الطذذ   ىو الااذذر باتضذذافة إلذذب ىا سذذ وك اآلبذذاء المتعذذاط ن ل مخذذدرا  يتصذذه بعذذدل احتذذرال ووجذذات
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ع ذذذ ان ىمذذذال األطفذذذال. وكذذذال  عذذذدل االلتذذذ ال بذذذالميا األخ قيذذذة المراعذذذا  فذذذي الماتمذذذ ، وهذذذاا يذذذظعك  ع ذذذب ا ذذذو  
 المتعاط ن بااور التفي  وااللفصال والتظاوع ا ن ال وج ن.

اعي، فتتذ  ر وعاد  ما ي ا  متعاطي المخدرا  إلب االلع ال وااللطواء، بع دًا عذن الماذاركة فذي ىي لاذا  اجتمذ   
ع  تذذه بمذذن حولذذه وتي ذذه بيذذ ف مذذن الاذذ  والريفذذة وفقذذداا الثقذذة. وكث ذذرًا مذذا يامذذل المتعذذاطي واجفاتذذه تاذذاه ا تذذه 
وىسرته ويظايل بعالمه الوهمي الاي ىخاته إليه المخدرا . وما ى ثر الممسي األسرية التي تحذدث لتياذة لذال  مذن 

عه الر ابة، باتضافة إلذب فاذل الع  ذا  ال وجيذة، ويصذل األمذر الحراف األاظاء باب  غياب القدو  الحاظة وض
  1 إلب الط   في معاا األحياا لتياة عا  األب عن الوفاء بالت اماته لحو ىوالده وىسرته.

العذذ ح لذذي  تو ذذه المذذدمن عذذن التعذذاطي اذذل  ىاإا عذذ ح اتدمذذاا يحتذذاح لصذذبر ولفذذ  طويذذل، مذذ  م حاذذة    
في الماتم   ىخري  ح الحميقي هو االستمرار في التو ه عن التعاطي والدماح الفرد مر  عل  اداية الطريت ىما ع
ال  حتذذذبالفذذذرد ورعايتذذذه بعذذذد العذذذ ح  وت ه ذذذلاتدمذذذاا  إلذذذيبعذذذ ح األسذذذفاب التذذذي ىد   إالوعلذذذ  ال يمكذذذن ىا يذذذتا 

    2 .يظتي 
كل خذذذاص فذذذي عذذذ ح متعذذذاطي ممذذذا ياذذذتوج  التذذذدخل الماظذذذي ل خدمذذذة االجتماعيذذذة باذذذكل عذذذال والو اويذذذة باذذذ   

المخدرا  ولار الوعي ا ظاا بمخاطر المخدرا  ع ب حيا  الفذرد واألسذر  والماتمذ  ل حذد مذن التاذار هذاه الاذاهر  
 الخط ر  بالماتم  ال  بي . 

 ث ماهية الخدمة االجتماعية الوقائية ) المدخل الوقائي للخدمة االجتماعية ( :
اعيذة هذذي إحذذدم ى ذرام ىو ىهذذداف الماظذة الروياذذية الذث ث   و اويذذة ع جيذذة يقصذد بالو ايذذة فذي الخدمذذة االجتم  

تظموية  ، ح ث تيرس الماظة جاودها من ىجذل تحميقاذا بذالر ا مذن ىا مفاوماذا ع ذب ماذتوم الماظذة واحذد إال ىا 
هذا، ويقصذد المفاول ما ي بث إال ىا يت وا ا وا الماال الاي ياتخدل به سواء كاا طبي ىو لفاذي ىو تع يمذي و  ر 

بالو اية هي ماموعة األلاذطة المظامذة التذي يقذول ااذا األخصذاوي االجتمذاعي بالتعذاوا مذ  التخصصذا  األخذرم 
فذذي الماتمذذ ، لتاظذذ  حذذدوث الماذذك   ىو التق  ذذل مذذن لاذذفة التاذذارها باذذتب الوسذذاول المتاحذذة سذذواء كالذذد ع ذذب 

اب   ىو لاذذذاا فرعيذذذة، بمعظذذذب آخذذذر ى ثذذذر شذذذكل محاضذذذرا  ىو لذذذدوا  ىو ورش عمذذذل ىو ويذذذارا  مظ ليذذذة، ىو مقذذذ
وضوحًا ىلاا تدخل مفكر ىو ضربا  استفاقية لتايي  مظاب  الع ل واألمرام االجتماعية باتب الوسذاول المتاحذة، 

 3 بل ىا تاتفحل وتفت  بالا ل واألمن االجتماعي لألفراد والاماعا  واألسر  والماتم  .

االجتماع  ن بالواليا  المتحد  األمريكية ب لاا المااعد  الماظية التي تقذدل  وتعرفاا الاميية القومية لألخصاو  ن  
ل ظذذذاس لتاظذذذ  الو ذذذوع فذذذي الماذذذك   االجتماعيذذذة المحتمذذذل حذذذدو اا بصذذذفة خاصذذذة، وت ويذذذدها بقذذذدر معقذذذول مذذذن 

 4المعارف واالتااها  والماارا  لمواجاة موا ه الاد  والق ت والضيو  واألوما . 
 االجتماعية الوقائية :ث أهداف الخدمة 

ذذذ ماذذاعد  األفذذراد ع ذذب الو ايذذة مذذن الو ذذوع فذذي الماذذك   بصذذفة عامذذة والماذذك   االجتماعيذذة بصذذفة خاصذذة   1
 مظاا تعاطي المخدرا    .

 ذ  رس األهداف االجتماعية الموجفة والا وكيا  لدي األفراد وىلار  والماتم  التي تاعل حياتاا ىفضل.2

                                                 
(1)

 .87، ص1422صالح إبراهيم الصنيع: التفكك األسري، األسباب واآلثار، ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، قطر،  
(2)

 .55، ص2006الجريمة، دار الوفاء، اإلسكندرية،  ةهحمد سالمه غباري: الدفاع االجتماعي في مواجم 

 
3
 .212م ، ص 2009صالح  خليل الصقور . موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة . ـعمان : دار زهران للنشر ،  - 
4
 .89م، ص1996لقلم ،. مدحت محمد أبو النصر . الخدمة االجتماعية الوقائية . دبي : دار ا - 
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ي الماتمذذ  ع ذذب ويذذاد   ذذدراتاا وت ويذذدها بالماذذارا  والخبذذرا  التذذي تاع اذذا يقذذوا ىلفاذذاا مذذن ذذذ ماذذاعد  األفذذراد فذذ3
 الماك   ، مثل  لار الوعي  بمخاطر تعاطي المخدرا  .

 ذ إ امة ارام، الحفاظ ع ب مظاطت القو  لدم األفراد .4
ه الق ذذذت ال اوذذذد وموا ذذذه الاذذذد  ذذذذ العمذذذل ع ذذذب تق  ذذذل الضذذذيو  الب ىيذذذة والعوامذذذل   ذذذر الماذذذاعة لألفذذذراد ، وموا ذذذ5

 واألوما  .
ذ مااعد  األفراد ع ب تي  ر االتااهذا  والعذادا  الاخصذية، حتذب يصذفح مفاذول الو ايذة جذ ءًا ىساسذيًا فذي حيذا  6

  ل شخع وكل جماعة وكل ماتم  .
 ذ تدعيا االتااها  والا وكيا  الموجفة المتع قة بالو اية لدم الفرد واألسر  والماتم  .7
هذذاا وتقذذذدل الخدمذذذة االجتماعيذذة الو اويذذذة العديذذذد مذذذن الخذذدما  الو اويذذذة لتحق ذذذت هذذاه األهذذذداف، وهذذذاه الخذذذدما     

ا  ىيضذذًا ل فذذرد والب ىذذة باذذكل المفذذروم ىلاذذا متاحذذة ل ظذذاس الذذاين لذذا يقعذذوا فذذي اذذراتن الماذذك   وتتاذذه هذذاه الخذذدم
 1.عال

تاذذعب لتقذذديا كافذذة الوسذذاول الو اويذذة لمواجاذذة الماذذك    بالتذذالي فذذ ا ىهذذداف الخدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة هظذذا   
الذذذوعي ااذذذاه  الظاتاذذذة عذذذن تعذذذاطي المخذذذدرا  والمخذذذاطر التذذذي تاذذذبباا ل فذذذرد واألسذذذر  والماتمذذذ ، مذذذن خذذذ ل لاذذذر

 المخاطر وت ويدها بالمعارف والماارا  والخبرا  التي تحم اا من المخدرا ، وتي  ر

عيا االتااهذا  والاذ وكيا  اتيااايذة لذدياا ، بع ذدًا عذن الضذيوطا  واالومذا  اتااهاتاا الا بية في الحيا  ، وتد
 والق ت والتوتر ال اود . 

يمكذذن تحديذذد بعذذف لظاذذا  اذذرام، وىلاذذطة الخدمذذة االجتماعيذذة  ثثث مقومثثات نجثثاح الخدمثثة االجتماعيثثة الوقائيثثة :
 الو اوية في التالي :

ألومذا  التذي يمكذن ىا يمذر ااذا الفذرد فذي مراحذل الحيذا  ىو الظمذو ذ المعرفذة الصذحيحة بالماذك   المتظفذ  ااذا، وا1
 المخت فة ، والتظبؤ الد  ت والع مي لااه الماك   واألوما  .

 ذ المعرفة الصحيحة لألفراد والاماعا  واألسر المعرض ن ل مخاطر ى ثر من   رها .2
 من ع جاا . ذ اال تظاع ب همية الو اية من الماك   ، وىلاا عا  تي فة أل ل3
ذذذ ياذذ  ىا تيذذوا هظذذاك سياسذذة مكتوبذذة وواضذذحة ل و ايذذة مذذن الماذذك  ، وىا تيذذوا هظذذاك ىهذذداف الاياسذذة  اا ذذة 4

 ل تطب ت وموضوعة في ضوء لتاو، الدراسا  والفحوث الع مية األص  ة.
 ذ التخطيع الا يا لوض  البرام، الو اوية .5
 اظ  ن المتخصص ن وب س وب فريت العمل .ذ يا  ىا توض  البرام، الو اوية من  بل الم6 
 ذ إشراك األفراد في جمي  مراحل العمل الو اوي .7
 ذذ تخصيع الموارد اليافية لتظف ا البرام، والماروعا  الو اوية ، م  صفة االستمرارية لااه البرام،.8
اتمذذ ، فاذذي التذذ ال فذذردي ذذذ الو ايذذة ماذذؤولية الاميذذ ، فاذذي ماذذؤولية ماذذتركة لاميذذ  الوحذذدا  اتلاذذالية فذذي الم9

 وماؤولية جماعية .
ذذ ىهميذة التقذذويا بمذا ياذذم ه مذن عم يذذا  المتابعذة والتق ذيا والتيايذذة العكاذية ل بذذرام، الو اويذة، ااذذدف ويذاد  كفذذاء  10

 وفعالية هاه البرام،.

                                                 
1
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م، الو اويذة لخدمذة ذ يا  مراعا   واعد الدين االس مي الحظي  واألصالة العربية عظد وض  وتظف ا وتقويا البذرا11
 1الوحدا  اتلاالية .

 

 يمكن تحديد عظاصرها في الظقا  التالية :ث عناصر الخدمة االجتماعية الوقائية : 
ذذذذ  6ذذذالع  ة الماظيذذة. 5ذذذ األخصذذاوي االجتمذذاعي. 4ذذذ مؤساذذا  الماتمذذ  . 3ذذذ موا ذذه الحيذذا  . 2ذذذ وحذذد  العمذذل . 1

 2الب ىة المحيطة .

   التي يتعر م لاا المتعاطي تتضم ن ىسفابًا عديد  مرتفطة بالفرد، واأل سر ، واألصد اء، إا  الضيو  والماك    
اا  التي يتصل ااا الفرد مثل  العمل، ، وكال  ترتفع بالمؤس   وماتم  الا ر ، والماتم  ككل 

اذا اتلاذاا، المدرسة  ولااا ياعب المذدخل الو ذاوي إلذب التعذر ف ع ذب مصذادر الضذيو  التذي يمكذن ىا يتعذر م ل
ذظاا مذن مواجاذة هذاه الضذيو  وتحق ذت  والعمل ع ب اظاء  درته ع ب مواجاتاا وا تاذاب الخبذر  والفصذ ر  التذي تمك 

 األهداف اتياااية التي ياعب إل اا.
 :ث األساليب الوقائية في الخدمة االجتماعية

ظاا من خ  -ى لاا إلاذاو ىهذدافاا وحمايذة ىلف اذاا، وهذاا يقول المدخل الو اوي ع ب تع يا األفراد ماارا  جديد  تمك 
  يعظي الت   ر في الب ىة ككل  ولي  ع ح فىة مع  ظة، وترك فىة ى خرم دوا ع ح.

د الماذذذك    بذذذل « التذذذدخل المفكذذذر»يعتمذذذد المذذذدخل الو ذذذاوي ع ذذذب التو  ذذذد المظاسذذذ  فذذذي التذذذدخل  -ب الذذذاي يحذذذد 
 المدخل الع جي الاي يقول ع ب تقديا الخدمة بعد  وهاا ما يم   ه عن ،و وعاا، ويض  الخطع المظاسفة

ب بالمذذذدارس مذذذن توعيذذذة حذذذول ىضذذذرار  ل ل طذذذ   حذذذدوث الماذذذك ة، ومذذذن ىمث ذذذة البذذذرام، الو اويذذذة مذذذا يمكذذذن ىا يقذذذد 
ب  بل حدوث الماك ة.  المخدرا ، وعرم لماعح ل ماك   التي لتاد عظاا لتوعية الط  

دياتظد المدخل الو اوي ع ب ماموعة م -ح  در  اتلااا ع ب المواجاة. و درته ع ذب الماذاركة  ع ب ن الميا تؤك 
في ات خاع القرارا  التي تحق ت األهداف التذي ياذعي إل اذا، والت   ذد ع ذب ىهمي ذة اتراد  باعتفارهذا المحذرك األساسذي 

 3في ات  ع عن عاد  تعاطي المخدرا .

رف  معدال   ، من خ لرا  العق ية باكل ىساسي  ومحوري والمؤ  ادف ارام، الو اية من تعاطي المخدرا تتا   
تاذذاا فذذي خفذذف معذذدال  و ،  الاذذياب وخاصذذة لذذدم الذذوعي المعرفذذي وبظذذاء االتااهذذا  والمذذيا وإ اذذاب الماذذارا 

 .وتع يماا وتثميفاا دريباالدم المعظ  ن اتذ، اتقفال ع ب تعاطي المخدرا  والماكرا 
اتياية  مكافحذذذذة المخذذذذدرا  وتعذذذذذاطي المذذذذؤ را  العق يذذذذة. إع تذذذذذرك   البيذذذذذة الو ايذذذذة تعتبذذذذذر ىهذذذذا عظاصذذذذذر إستذذذذذر    

 4 ي ماال مكافحة المخدرا  :ف  ةالعالمية ع ب ىرب  مظاطت ىساسي الستراتيايا ا

وتفادلاذا.   ويااااا،  وتذر تتذرك ذ  ع ب مظ  تاري  المخدرا  وصظاعالوعل  من خ ل  منع عرض المخدرات :ث 1
سذذذن األلامذذذة ، ويااذذا والعقوبذذذا  وإياذذذاد األجاذذ   األمظيذذذة والر اايذذذة اليافيذذة والمدربذذذة باذذذكل ويتضذذمن هذذذاا العمذذل 

 متقدل.  
 وعل  من خ ل تصميا ارام، الو اية والتع يا الم ومة، التذي  منع اإلقباا على تعاطي المخدرات :ث 2

                                                 
1
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 ا  والاياسا  التذي  تقيار الوعي اليافي بخطر تعاطي المؤ را  العق ية، وت يد من معدل اتجراءظت

 وتحتي الصيار والافاب من عوامل خطور  اتقفال ع ب التعاطي. 
وعلذ  مذن خذ ل ماذاعد  المبتذدو ن فذي التعذاطي ع ذذب  طي المخثدرات :بتعثاخفثض الضثرر الصثحي المثرتبط  ثث 3

م المصذذاحفة و ذذه تعذذاطي المذذؤ را  العق يذذة، وعذذ ح المذذدمظ ن ومذذظعاا مذذن مواصذذ ة التعذذاطي، ومعالاذذة األمذذرا
 ل تعاطي. 

وعل  من خ ل إعاد  ت ه  اا الفيري والظفاي والماظي وتذ و  إعادة تأهيل المتعافين من تعاطي المخدرات :  -4
يذذدها بالماذذارا  ال ومذذذة لمعذذاود  االلذذذدماح فذذي الماتمذذذ  والعذذود  إلذذذب عذذالا االلتاجيذذذة واالعتمذذاد ع ذذذب الذذاا  فذذذي 

 .المخدرا    مواجاة اروف الحيا  بع دا عن تعاطي
 بالتالي  تركز دور الخدمة االجتماعية الوقائية في نشر الوعي بمخاطر المخدرات من خالا اآلتي:   

ذذذ ماذذاعد  األفذذراد واألسذذر  والماتمذذ  ع ذذب اتشذذفاع المظاسذذ  ل حتياجذذا  الماذذروعة، مثذذل الاذذعور بالثقذذة بذذالظف  1
 واألماا وح  اآلخرين.

 ما  الحيا  دوا الو وع في ماك   تدفعاا لتعاطي المخدرا  .ذ مااعدتاا في التي   ع ب ىو 2 
 ذ لار الوعي اتع ا الا وكيا  االياااية المتع قة بالو اية من مخاطر تعاطي المخدرا .3
 ذ تق  ل ضيو  الحيا  المخت فة وتخيي  التوتر من خ ل رف  الرو  المعظوية لألفراد .4
ا  عذذذذن طريذذذذت الظذذذذدوا  والمظا اذذذذا  والمحاضذذذذرا  واترشذذذذاد الظفاذذذذي ذذذذذ الميذذذذال اذذذذدور التوعيذذذذة بمخذذذذاطر المخذذذذدر 5

 واالجتماعي لألفراد واألسر والماتم  .
ذ التعذاوا مذ  مؤساذا  الماتمذ  المخت فذة المعظيذة بمحاربذة ىدمذاا المخذدرا  لتحق ذت ىهذداف الخدمذة االجتماعيذة 6

 الو اوية .
مذذذدارس والاامعذذذا ، لاذذذيل ىو ذذذا  الفذذذراغ لذذذدم الت م ذذذا ذذذذ االهتمذذذال بالظاذذذا  الرياضذذذي والثقذذذافي والفظذذذي داخذذذل ال7

 والط ب في ىعمال مف د  ولاجحة .
 ث استنتاجات البحث :

لألسر  دور هال في مواجاة  ضية تعاطب المخدرا  باعتفارهذا ىحذدم ىهذا مؤساذا    1
 التظاىة االجتماعية بالماتم  وماىولية عن آليا  الضفع االجتماعي.

 را  ماؤولية جماعية ولياد فردية . الو اية من تعاطي المخد  2
ل خدمذذة االجتماعيذذة الو اويذذة دور هذذال فذذي و ايذذة الفذذرد واألسذذر  والماتمذذ  مذذن تعذذاطي   3

المخذذذذدرا  بالتعذذذذاوا مذذذذ  مؤساذذذذا  الماتمذذذذ  المخت فذذذذة عا  الع  ذذذذة بحمايذذذذة ىفذذذذراد 
 الماتم  من المخدرا .

ية واتااهاتذذذه لحذذذو ل خدمذذذة االجتماعيذذذة  دور هذذذال فذذذي تي  ذذذر سذذذ وكيا  الفذذذرد الاذذذ ب  4
 الو اية من تعاطي المخدرا  .

ىهميذذة وضذذ  اسذذتراتيايا  لقواعذذد الضذذفع االجتمذذاعي الم  مذذة المتواولذذة ل حفذذاظ ع ذذب   5
  ياا الماتم .

تب ن ىهميذة الذواوع الذديظي المتذواوا الصذحيح فذي تظاذىة شخصذية األاظذاء وكولذه درعذا   6
 واقيا من الو وع في ارا ن تعاطب المخدرا .
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وعية ىفراد الماتم  بمخاطر تعاطي المخدرا  من خ ل الظدوا  والمؤتمرا  ىهمية ت  7
والمحاضذذذذذرا  الع ميذذذذذة عبذذذذذر وسذذذذذاول االعذذذذذ ل المخت فذذذذذة ، ومذذذذذن خذذذذذ ل المؤساذذذذذا  

 التع يمية بكافة ماتوياتاا حفااًا وو ايًة ألاظاوظا من المخدرا  .
 ث توصيات البحث :

لمخذدرا ، ولذاا ياذ  االهتمذال باألسذر  مذن  بذل األسر  هي خذع الذدفاع األول فذي الو ايذة مذن ا  1
الدولة، وتدعيا القدرا  االجتماعية والثقافية والتربويذة لذدي ىفذراد األسذر ، ليذي تقذول اذدورها فذي 
التظاىة االجتماعية الا يمة ألاظاواا، من خ ل مرا   الرعاية األسذرية التذي تتفذ  ووار  الاذؤوا 

 االجتماعية.
المخدرا  والتحاير من آ ارها الضار  ومواجاة األفيار واآلراء المظحرفذة توعية األاظاء ب ضرار   2

 التي تبرر تعاط اا، من خ ل الظارا  واترشادا  التوعوية بالمؤساا  التع يمية المخت فة.
االهتمذذال اتظميذذة الذذوعي الذذديظي لذذدي ىفذذراد األسذذر  وىاظذذاء الماتمذذ  باذذكل عذذال، خاصذذة مو ذذه   3

طي المخذدرا  ويعتبرهذا إحذدم اليفذاور، ويقتضذي علذ  توضذيح حكذا الدين الاي يظاذي عذن تعذا
الذدين فذي هذذاا الماذال ومذذا يقذرره مذذن دخذول تعذذاطي المخذدرا  فذذي لطذا  التحذذريا الذاي  ررتذذه 

 الاريعة اتس مية، من خ ل قيال المؤساا  الديظية ادورها في التصدي لااه الااهر .
اا ب لاذطة رياضذية و قافيذة وفظيذة واجتماعيذة وض  خطذة السذتثمار ىو ذا  فذراغ ل اذفاب، وشذي   4

 لافعة تظمي مواهباا و دراتاا الظفاية والاامية من خ  مرا   ل افاب. 
االهتمال باألخصاوي االجتماعي في ىداء دوره الو اوي الماظي في الحد من تفذا ا هذاه الاذاهر    5

اوا مذ  التخصصذا  األخذرم الخط ر  وحماية الفرد واألسر  والماتم  من آ ارها الاذ بية، بالتعذ
 في الماتم  لتحق ت عل  .

تذذذدعيا الامييذذذا  األه يذذذة التطوعيذذذة ل ميذذذال اذذذدور إياذذذااي وفعذذذال، ل توعيذذذة بمخذذذاطر تعذذذذاطي   6
 المخدرا  ع ب الفرد واألسر  والماتم .

 :ث قائمة المراجع 
ر  : دار الصحافة ل ظاذر إاراتيا عبد الرحمن رج  .ذ مظاه، الفحث في الع ول االجتماعية والا وكية، القاه -1

 .2005والتووي ، 
 .اان مظاور.ذ  لااا العرب، ا رو  : دار صاد، د .   -2

 
ىحمذذد خ يفذذة الحمادم.ذذذ اذذاهر  المخذذدرا  وى رهذذا فذذي ماتمذذ  دول الخ ذذي، العربذذي، الذذدمال : لذذادي المظطقذذة  -3

 .2002الارقية األداي، 
وراه   ذر مظاذور ، جامعذة عذ ن شذم ، القذاهر ، ىسعد الميربي.ذ "سيكولوجية تعذاطي المخذدرا "، رسذالة دكتذ -4

 .1996مصر، 
الاذذذذ د رمضاا.ذذذذذ إسذذذذااما  الخدمذذذذة االجتماعيذذذذة فذذذذي ماذذذذال األسذذذذر  والاذذذذكاا، اتسذذذذكظدرية : دار المعرفذذذذة  -5

 .2002الااميية، 
شذفكة الظفذ   بحث مظاور عبذر األلترلذد المداخل الو اوية ل حد من ااهر  تعاطي المخدرا  .ذ .ذذ جم ل عود  -6

 .2019،ع وماتية الم
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حان عبد الحم د رشواا.ذ األسر  والماتمذ  فذي دراسذة ع ذا االجتمذاع األسذر ، اتسذكظدرية : مؤساذة شذفاب  -7
 .2003الاامعة، 

 .2001، دار اتفتاءالقاهر  : ومواجاه اتدماا،  األسر  .ذ حان مصطفي عبد المعطي -8
ودية : مرك  الدراسا  والفحذوث جامعذة لذاي ، عياب موسي البدايظة .ذ الافاب وااللترل د والمخدرا ، الاع -9

2012. 
الخصذذذذاوع االجتماعيذذذذة واال تصذذذذادية لمذذذذدمظي االمف تذذذذام ن ومذذذذدمظي الحاذذذذيش .ذذذذذ  سذذذذ ماا محمذذذذد العواد -10

، ل ع ذذول األمظيذذة، الريذذام العربيذذة  ذذر مظاذذور ، جامعذذة لذذاي   ماجاذذت ررسذذالة ،  دراسذذة مقارلذذة  والعذذادي ن
 .2007المم ية العربية الاعودية، 

سذ وم ع ذذب سذذ يا: اتسذذ ل المخدرا .ذذ دراسذذة سذذيكولوجية أل ذذر التي ذر االجتمذذاعي ع ذذب تعذذاطي الاذذفاب  -11
 .1994والمخدرا ، الريام : مطفعة الاف ر ، 

صذذالح إاذذراتيا الصذذظي  .ذذذ التفيذذ  األسذذري، األسذذفاب واآل ذذار،  طذذر : ووار  األو ذذاف والاذذىوا اتسذذ مية،  -12
1422. 
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 اذ القرارخالمعلومات و دورها في  صنع ات
 الشائبي أحمداالستاذة/ فهيمة 

 قسم المكتبات و المعلومات
 كلية اآلداب/ جامعة طرابلس
 
 

 :مقدمة
اا لممارسة ىعمالاا تعتمد ع   ىهمية المع وما  وتح   اا ل مظاما  والمؤساا  كولاا القاعد  األساسية التي ترجع

في ال ا ىة األعمال، وتدفت المع وما  هو الاب ل ل حيذا  والفقذاء واالسذتمرار بالظاذفة ل مظامذا ، وتمثذل األسذاس 
 .لعم ية اتخذاع القرارا 

لاال المع وما  ىهم ته وقيمته من تق  ل حاال  عدل الت  ذد التذي تواجذه المظامذة ويخذدل لاذال المع ومذا   ويستمد
ماتويا  اتدارية في المظامة ىو مؤساا  الدولة وي ود صذالعي القذرارا  بالمع ومذا  المظاسذفة وتاظذ  مخت ه ال

الو وع في ىخطاء التخطيع وتظاذيا وتخصذيع األعمذال وتحق ذت ىفضذل اسذتثمار ل بيالذا  ممذا يترتذ  ع يذه كفذاء  
، وويذذاد  المع ومذذا  والمعذذارف يذذؤدي  ذذةاعلاذذال المع ومذذا  اتداريذذة فذذي المؤساذذة  وهذذي لتذذاح القذذرارا  اتداريذذة الف

ر الطذر  واألسذال   اتداريذة يإلي ويذاد  التخصذع فذي ىعمذال المؤساذا  وتضذاعه حذد  المظافاذة، وتظميذة وتطذو 
يذذؤدي إلذذي كفذذاء  لاذذال المع ومذذا ، واوديذذاد درجذذة التعقذذد التيظولذذوجي يتط ذذ  تذذوافر  ذذدرا  وماذذارا  باذذرية وتظميذذة 

اتداريذة وتذوفر سذبل تاذي  اا لخدمذة ى ذرام التظميذة  األعمذالستخدال هاه التقظيا  فذي االتااها  اتياااية لحو ا
ها في المااعد  في تطوير األفراد والماتمعا  ، وتق يا قيمة المع وما  يتط ذ  افالمع وما  والمعرفة تا.اتدارية

ياذذ  المقارلذذة اذذ ن قيمذذة ول حصذذول ع ذذي ىفضذذل اسذذتخدال ل مع ومذذا   ، الذذربع اذذ ن تيذذالي  العذذرم وم ايذذا الط ذذ 
والادف من إلتاح المع ومذا  هذو خدمذة صذال  ومتخذا القذرار، ومذا ،  المع وما  وتي فتاا باستخدال ىسال   تقريبية

 تضيفه قيمة المع وما  إلي الماتخدل بح ث يؤدي إلي تحا ن القرار وبالتالي وياد  العاود او تخييف التيالي  .
فذذي دعذذا ماتمذذ  لمحيطذذة بمؤساذذا  المع ومذذا  مذذن ح ذذث اسذذتخدال مع ومذذا  هظذذا اهتمذذد الور ذذة بذذالاروف ا مثثن

المعرفة في اتخاع القرار وارتي   ع ي توضذيح لاذال إدار  المع ومذا  وقيمذة المع ومذا ، وى رهذا فذي اتخذاع القذرار، 
حذديا  لاذا ت وىخ ذراوخصاوصذاا ،   ا مع ومذا  فذي اتخذاع القذرار ال وىهميذةوتعري  القرار، واها تصظيفا  القذرار، 

 المع وما  التخاع القرارا  .
ادار  المع ومذذذا  المؤساذذذا  ع ذذذي التول ذذذد والحصذذذول ع ذذذي المع ومذذذا  واختيارهذذذا وتظايماذذذا واسذذذتخداماا  تسثثثاعد

والخبذذرا  التذذي تمت ياذذا المؤساذذة تعتبذذر ضذذرورية لأللاذذطة االداريذذة كاتخذذاع ، ولاذذرها وتحويذذل المع ومذذا  الاامذذة 
 تع ا والتخطيع االستراتياي . رارا  وحل الماك   وال

لاذذا المع ومذذا  االداريذذة هذذي ماموعذذة مذذن العظاصذذر الفاذذرية المدربذذة والعظاصذذر االليذذة ال ومذذة لامذذ  وتاذذي ل و 
البيالا  ليرم تحوي اا الي مع وما  تااعد في اتخاع القرارا  ويتيوا هاا الظاال من مدخ   وعم يا  تحويذل 

وتاميعاا وتح   اا واعذدادها طفقذا الحتياجذا  مرا ذ  العمذل فذي المؤساذة  ومخرجا  هدفه الياه عن المع وما 
 وهو يعمل ع ي تداول المع وما  وتاديدها باكل شفه يومي واسترجاعاا عظد الحاجة .

محورها الروياي هو اتخاع القرار في كافة مااال  العمذل االداري ح ذث تتحذدد الموا ذه امذال المذدير  فاإلدارة     
داول وتتظذذوع الوسذذذاول واالدوا  التذذذي ي اذذا ال اذذذا وياذذتخدماا ، وبالتذذذالي يقذذذول المذذدير بعم يذذذا  المراجعذذذة وتتعذذدد البذذذ
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تخذذا القذذرار الاذذ يا ، وهذذاا هذذو بالضذذفع معظذذي القذذرار االداري الذذاي يعظذذي دراسذذة جميذذ  يوالمفاضذذ ة والتق ذذيا حتذذي 
 البداول المعروضة ل مدير واختيار البديل االمثل واالفضل .

هذذو مامذذة وعمذذل االدار  وك مذذا كذذاا القذذرار صذذاوفا ك مذذا كذذاا القذذرار فعذذاال ومذذؤ را وك مذذا كذذاا  القثثرار االداري      
المذذذدير لذذذاجح ، فذذذالقرار االداري هذذذو لتذذذاح تفاعذذذل عكذذذي اذذذ ن عوامذذذل الخبذذذر  والاخصذذذية والمذذذدير ومذذذا اذذذ ن عوامذذذل 

 المتوفر  لديه.  الحاضر والماتقبل التي ااارتاا المع وما  التي ت قاها والمع وما 
فذذي دعذذا ماتمذذ  هظذذا اهتمذذد الور ذذة بذذالاروف المحيطذذة بمؤساذذا  المع ومذذا  مذذن ح ذذث اسذذتخدال مع ومذذا   مثثن

المعرفة في اتخاع القرار وارتي   ع ي توضذيح لاذال إدار  المع ومذا  وقيمذة المع ومذا ، وى رهذا فذي اتخذاع القذرار، 
وخصاوصذاا ، واخ ذرا تحذديا  لاذا   ا مع ومذا  فذي اتخذاع القذرار الوتعري  القرار، واها تصظيفا  القذرار، واهميذة 

 خاع القرارا  .المع وما  الت
 المع وما _ 1

 تعتبر المع وما  احد العظصر و الاواهر ال يمكن االستيظاء عظاا في ماتمعظا الحديث .
دا فذي لفذ  الو ذد لاا من الصع  اا لض  تعريفا شام  و محددا لاا من الصع  اا لض  تعريفا شام  و محد

تعريذذ  ل مع ومذذا   ذذال  400اال الذذه هظذذاك ا تذذر مذذن   Youzwaلمصذذط ح المع ومذذا  و اشذذار الفاحذذث يذذوووا  
 اوضعاا الع ماء و الفاحثوا من مخت ه التخصصا  و الثقافا  .

يتصل بذالع ا  فالمعظي ال يوي ل مع وما  ماتت من ع ا و تتاا المع وما  اثراء مفرداتاا و تظوع معال اا فمظاا ما
  1و المعرفه و التع يا و التع ا و الدراية و االحاطه و االدراك . 

امذذا مذذن الظاحيذذة االصذذط حيه هذذي ك مذذة  امضذذه مذذن الصذذع  تعريفاذذا السذذفاب عديذذد  ، و  ذذد تيذذوا ىي معرفذذه 
بماذاعره تيا  من خذ ل االتصذال ، الفحذث ، التع ذيا ، و  ذد تيذوا كذل مذا ياذري فذي تفي ذر االلاذاا او يخطذره 

 2  
المع وما  : تعظي البيالا  المصو ه بطريقذة هادفذة لتيذوا اسذاس التخذاد القذرار فذي حذ ن اا البيالذا  هذي المذاد  
الخال التي ال تودي  الفا الي اتخاد  رار ما ، ال تماد لعم ية اتخاع القذرار و ياذت  ل وجذود وعذاء فيذري يحوياذا و 

  3ا  و البيالا   هو ما يامي بالو يقه كوسع يحمل المع وم
 م المعلومات:انظ -2

تا تعريذ  لاذال المع ومذا  مذن  بذل اليث ذر مذن المذؤلف ن ع ذي ىلاذا لاذال مذن الفاذر والتاا ذ ا  واتجذراءا       
والو اوت واالتصاال  التي تامذ  وت خذع وتعذال، وتخذ ا البيالذا  السذتخداماا فذي التخطذيع والمواولذة والحاذابا  

 اتدارية األخرم ". والايطر  والعم يا 
ىا لاذذذال المع ومذذا  عفذذذار  عذذن ماموعذذة مذذذن األلاذذطة واتجذذذراءا  واألعمذذال والعم يذذذا  يذذذري الذذفعف فذذي حذذ ن 

والمظذاه، والوسذاول التقظيذة التذي تطبذت ع ذي مع ومذا  ىو مصذادر المع ومذا  ىو ىشذياء ماديذة ىخذري ل وصذول إلذذي 
 ىهداف محدد  . ويوضح التعري  ىا: 

جذذ اء والعظاصذذر هذذي: الت ويذذد بمصذذادر المع ومذذا  والخذذدما   اتعذذار ، والخذذدما  االستاذذارية  ،  ماموعذذة األ -ى
 والعم يا  الفظية   التو  ت ...الخ  

 تفاعل هاه األج اء والعظاصر من خ ل ماموعة اتجراءا  الفظية والمالية واتدارية . -ب
 الادف هو خدمة الماتف د باكل يرضي الماتف د.  -ح 
 فاعل ىج اء الظاال المع وماتي يوضحه الاكل التالي:ت  
 

 



 مم

 

 م2021ديسمرب  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج مبسط لنظام معلومات( 1هكل )
 _ اجزاء نظام المعلومات : 3

المدخالت : و تتعلق بتحصيل و تجميع العناصر التي دخل النظام لكي تعالج ، متل البيانات و الطاقثه و تثنظم 
 الغراض المعالجة . 

ي عمليات تحويلية  تم خاللها تحويل المدخالت الي مخرجثات ، مثن امثلتهثا علميثات التكشثيف المعالجة : و ه
 و التنصيف و عمليات الفهرسة . 

المخرجثثات : و تتعلثثق بنقثثل العناصثثر التثثي انتجثثت خثثالا عمليثثات التحويثثل الثثي الجهثثات التثثي تحتاجهثثا متثثل : 
االنتقثائي و االحاطثة الجاريثة و غيرهثا مثن العمليثات  المنتجات النهائية كالفهار  و الكشافات و عمليات البث

 الفنية و التقنية .
 _ اهداف نظام المعلومات 4

جمع و تنظيم البيانات و المعلومات المتخصصه في مجاا علم الوزارة و الموسسة او الهيئه المعنيثة  .1
مطبوعثثثة بنظثثثام المعلومثثثات ، مثثثن مختلثثثف مصثثثادر و اوعيثثثة المعلومثثثات المطبوعثثثة منهثثثا و غيثثثر ال

كالوثثثثائق الجاريثثثة و التقثثثارير و النشثثثرات و الثثثدوريات و الكتثثثب المتخصصثثثه و المرجعيثثثة و المثثثواد 
 السمعية و البصرية و غيرها من اوعية مصادر المعلومات 

توفير المعلومات المالئمه و المناسبة للمخططين و الباحثين و متخدي القثرارات فثي الوقثت المطلثوب  .2
 ار و بدرجه عالية من الدقه ، و بالشكل و الكمية المطلوبة و المناسب التخاد القر 

توثيثثق المعلومثثات و معالجتهثثا بواسثثطه الحاسثثب االلثثي و تقنيثثات المعلومثثات االخثثري و وضثثع نظثثام  .3
 مناسب لتخزين و المعالجة و االسترجاب 

سسثة المعنيثة تهيئة و تقدتم احدت المعلومات التي تساعد في تطوير البنيثة االساسثيه للثوزارة و المو  .4
 و تشجيع البحوت و الدراسات في هدى المجاالت 

تنسيق الجهود و التعاون مع الموسسثات المحليثة و االقليميثه دات االهثداف المشثتركه بغثرض تبثادا  .5
 المعلومات المفيدة لكفاء االطراف و بناء هبكة تعاونية للمعلومات 

 قرارات

 تجميع بيانات

 بيانات

 معالجة بيانات

 مخرجا ت

 معلومات

 المستخدم
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 (4تدريب و توعية المستفيد ن من خدمه نظام المعلومات ) .6
 قيمة المعلومات: -2

تتو ه قيمة المع وما  ع ذي  ذدر ىهم تاذا وحذدا تاا بالظاذفة ل ماذتف دين فذاألما تاذتخدل المع ومذا  والمعرفذة       
ع ذذذي اعتفارهذذذا مصذذذادر الاذذذد مظاذذذا لاميذذذ  المذذذواطظ ن، والوصذذذول الحذذذر ل مع ومذذذا  مذذذن اسذذذال   حفذذذظ واسذذذترجاع 

ااعد  في تطوير األفذراد والماتمعذا ، وتق ذيا قيمذة المع ومذا  يتط ذ  المعرفة، فالمع وما  والمعرفة تااا في الم
الذذربع اذذ ن تيذذالي  العذذرم وم ايذذا الط ذذ . ول حصذذول ع ذذي ىفضذذل اسذذتخدال ل مع ومذذا  ياذذ  المقارلذذة اذذ ن قيمذذة 

  5 المع وما  وتي فتاا 
، ومذذذا تضذذذيفه قيمذذذة والاذذذدف مذذذن إلتذذذاح المع ومذذذا  هذذذو خدمذذذة صذذذال  ومتخذذذا القذذذرار، باسذذذتخدال ىسذذذال   تقريبيذذذة

المع وما  إلي الماتخدل بح ث يؤدي إلي تحا ن القرار وبالتذالي ويذاد  العاوذد او تخيذيف التيذالي ،وترج  ىهميذة 
المع ومذذذا  ل مظامذذذا  والمؤساذذذا  كولاذذذا القاعذذذد  األساسذذذية التذذذي تعتمذذذد ع  اذذذا لممارسذذذة ىعمالاذذذا فذذذي اذذذل ا ىذذذة 

والفقاء واالستمرار بالظاذفة ل مظامذا ، وتمثذل األسذاس لعم يذة اتخذذاع  األعمال، وتدفت المع وما  هو الاب ل ل حيا 
القراراتوياذذذتمد لاذذذال المع ومذذذا  ىهم تذذذه وقيمتذذذه مذذذن تق  ذذذل حذذذاال  عذذذدل الت  ذذذد التذذذي تواجذذذه المظامذذذة ويخذذذدل لاذذذال 

  الو ذذوع المع ومذا  مخت ذه الماذتويا  اتداريذة فذي المظامذة ويذ ود صذالعي القذرارا  بالمع ومذا  المظاسذفة وتاظذ
فذذي ىخطذذاء التخطذذيع وتظاذذيا وتخصذذيع األعمذذال وتحق ذذت ىفضذذل اسذذتثمار ل بيالذذا  ممذذا يترتذذ  ع يذذه كفذذاء  لاذذال 

وويذاد  المع ومذا  والمعذارف يذؤدي إلذي ويذاد   ،المع وما  اتدارية في المظامة وهي لتاح القرارا  اتدارية الفعالذة
وتظميذذة وتطذذور الطذذر  واألسذذال   اتداريذذة يذذؤدي إلذذي التخصذذع فذذي ىعمذذال المظامذذا  وتضذذاعه حذذد  المظافاذذة، 

 فذذاء  لاذذال المع ومذذا ، واوديذذاد درجذذة التعقذذد التيظولذذوجي يتط ذذ  تذذوافر  ذذدرا  وماذذارا  باذذرية وتظميذذة االتااهذذا  
اتيااايذذذذة لحذذذذذو اسذذذذتخدال هذذذذذاه التقظيذذذذا  فذذذذذي االعمذذذذال اتداريذذذذذة وتذذذذوافر سذذذذذبل تاذذذذي  اا لخدمذذذذذة ى ذذذذرام التظميذذذذذة 

  6 اتدارية.
 :قيمة المعلومات في اتخاذ القرار -3
 في:  
 ال الت  د: لفترم ىا لدي متخا القرار مع وما  تامة وكام ة عن الظتاو، الخاصة بالقرار. -1
اذل عذدل الت  ذد: فتعظذذي ىا متخذا القذرار يع ذذا بكذل الظتذاو، المحتم ذذة وليظذه ال يع ذا احتمذذاال  حذدوث كذً  مذذن  -2

 هاه الظتاو،.
 ظي متخا القرار يع ا احتماال  حدوث الظتاو،.ال الخطر: تع -3

ويمكن القول ىا قيمة المع وما  يمكن ىا تتحذدد فذي اذل هذاه الظاريذة، ىي لاريذة القذرارا  فذ ا قيمذة المع ومذا  
  7 تمثل قيمة التي ر في القرار والاي يكوا سبفه المع وما  مطروحًا مظاا تي فة الحصول ع ي هاه المع وما . 

مي بالميمذذذة المتفادلذذذة والميمذذذة الماذذذتفاد  بالظاذذذفة ل مع ومذذذا  ويكذذذوا التفذذذادل ع ذذذي ىسذذذاس المقايضذذذة وهظذذذاك مذذذا ياذذذ
والميمة التفادلية ال تعبر عن الميمة الماتفاد  ال تخت ه عظاا وإا كالد تتدخل في تحديدها ألا الميمة الماذتفاد  

د  الاي ير   الماتف د فذي اسذتثماره مذن ىجذل تظاث شرو  تفادل الاث بمخر والميمة المتفادلة تامل الو د والاا
والميمذة المضذافة هذي تذ   ر .  الحصول ع ي العاود مذن عم يذة المع ومذا  وهذاه تاذمي الميمذة الاذاهر  ل مع ومذا 

 : استخدال المع وما  ع ي س وك الماتف د او ت   ر المع وما  ع ي األداء التظايمي ويرتفع مظاورها بما ي ي
 القرار ذذذذذ  المضاها  باألهداف ، والوصول إلي ح ول وسطي ، واالختيار  _ عم يا  اتخاع 1
 _ عم يا  الحكذذذا ذذذذذ    تقديا االختيارا  والم ايا والع وب  2
 _ عم يا  التح  ذذل ذذذذذ   التووي  ، التق يا ، إ فا  الصحة ، المكالة ، التفا ر ، التخ  ت  3
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  8   ، التصظي  ، وض  االرتفاطا  ، التاك ل ، وض  االشارا  ، العرم   ._ عم  ذذذذذذا  ذذذذذ   التامي4
 أثر المعلومات في اتخاذ القرار : -4

اتخذذذاع القرارهذذذو عم يذذذة االختيذذذار اذذذ ن ماموعذذذة مذذذن البذذذداول لتحق ذذذت هذذذدف ىو عذذذد  ىهذذذداف . ويذذذري الصذذذفا ،    
القذذرارا  اتداريذذة تمثذذل ىهذذا الواذذاوه التذذي تقذذدماا والاذذالمي ا دور لاذذا المع ومذذا  اتداريذذة فذذي اتخذذاع  ، والاذذرااي

المع ومذذا  لذذإلدار  لوصذذه الموا ذذه واألحذذداث المذذؤ ر  ع ذذي اتدار  وتح   اذذا وتفاذذ رها و معاولذذة اتدار  فذذي اتخذذاع 
القذذذذرارا  و تذذذذوف ر المع ومذذذذا  عذذذذن األحذذذذداث والاذذذذواهر الماذذذذتقب ية   التظبذذذذؤا    والتخطذذذذيع لمواجاتاذذذذا و تق ذذذذيا 

  والقرارا  اتدارية لبياا مدي فعال تاا وكفاءتاا وتذوفر المع ومذا  التذي تيطذي المظامذة ككذل وياذاا فذي الاياسا
التعذرف ع ذذي الماذذك   وفاماذذا ، لذذاا تعتبذذر لاذذا المع ومذا  اتداريذذة األسذذاس لذذظاا المع ومذذا  األ ثذذر رقيذذًا مثذذل 

القذذرار فذذي ىلامذذة المع ومذذا  هذذو الاذذدف مذذن  لاذذا دعذذا القذذرارا  والذذظاا الخب ذذر  و  رهذذا ،وىا التوسذذ  فذذي اتخذذاع
المع وما  وتطذوير لوعيذة القذرارا  وحذل الماذا ل الظاتاذة عظاذا، وسذا د ىلامذة المع ومذا  لاذا  كذل خطذو  مذن 

الخطذذوا  الخمذذ  الموجذذود  فذذي الاذذذدول ، وتبظذذي لمطذذ ن مذذن األلمذذذا   العق ليذذة المحذذدد   و  الظتذذاو، الماذذذتقة   
  9 مظاورين مخت ف ن  لظف  العم ية ح ث ىا الظمط ن يقدماا 

 . ىلامة المع وما  في اتخاع القرار بالعق لية المحدد  -1
 ويعتبر هو الدور الروياي أللامة المع وما  وهو توسي  التحديد ووياد  العق لية في عم ية القرار .

 ىلامة المع وما  في اتخاع القرار بالظتاو، الماتقة : -2
وا واحدًا من عدد الح ذول المقبولذة  ذا ياذتقوا بعذد علذ  عم يذة اتخذاع القذرار تلتذاح ىحذد هذاه فصالعي القرار يحدد

 الظتاو، .
 

 * وضح خطوات المشكلة( 1)جدوا 
 جم  المع وما 

 حول الماك ة
وضذذذذذذذذذذذذ  فرضذذذذذذذذذذذذيا  

 وبداول
 اختيار ىحد
 هاه البداول

 تطب ت وتظف ا الحل
م حاذذذذذذذذذذة الوضذذذذذذذذذذ  

 والظتاو،
 
 :تعريف القرار -5

القذرار هذو اختيذار اذذ ن اذديل مذن البذذداول وعلذ  بعذد الميذال بعم يذذة صذظ  القذرارا  عذذن طريذت جمذ  المع ومذذا       
تظاس  القرار والبداول  ا الميال بمحاولة استقراء لتاو، كل تظف ذا البذداول بمذا يذؤدي الذي اختيذار البذديل االفضذل مذن 

لقرار فاألمر هو الاي يتا اصداره من ماذتوي اع ذي الذي ا ن البداول الممكظة ، وهظا يا  عدل الخ ع ا ن االمر وا
ماذذتوي ادلذذي ىي مذذن فذذرد الذذي اخذذر وال يذذتا فيذذه دراسذذة البذذداول ومقارلتاذذا وصذذوال الذذي القذذرار االفضذذل كمذذا ال ياذذ  
الخ ع ا ن اتخذاع القذرار وحذل الماذك ة واا احذدي طذر  التم  ذ  فيمذا ا ظامذا هذو فحذع مراحذل عم يذة القذرار وهذي 

التصذذميا واالختيذذار والتظف ذذا وهذذاه المراحذذل ك اذذا حذذ  ل ماذذك ة واا مرح ذذة االختيذذار هذذي اتخذذاع القذذرار امذذا الذذاكاء و 
عم يذذة صذذظ  القذذرار تظطذذوي ع ذذي مراحذذل اتخذذاع القذذرار والتذذي تبذذدى اتحديذذد الماذذك ة وتظتاذذي باختيذذار البذذديل االفضذذل 
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ختيذار والتظف ذا ىي اتخذاع القذرار لحذل الماذك ة لحل الماك ة اما مرح ة حل الماك ة فتا ر الي كذل مذن مرح تذي اال
  10 وتظف ا الحل ومتابعة الظتاو، .

عرف هارياوا اتخذاع القذرار ب لذه " لحاذة اختيذار اذديل معذ ن بعذد تق ذيا اذداول مخت فذة ع ذي اسذاس تو عذا  مع ظذة 
 لمتخا القرار "

ديل االفضذذذل المتاحذذذة ىي اختيذذذار البذذذوعرفاذذذا شذذذاويش " عفذذذار  عذذذن اختيذذذار يذذذتا اذذذ ن اذذذدي  ن او ا تذذذر مذذذن البذذذداول 
 ل وصول الي االهداف "

   :تصنيفات القرارات -6
تصذذظه القذذرارا  وفقذذا لماذذتخدل القذذرار ول تخصذذع الذذاي يظاذذر ااذذا فذذي مؤساذذا  ومرا ذذ  تح  ذذل المع ومذذا       

قذذرارا  اال اا لذذدعا ماتمذذ  المعرفذذة ودعذذا اتخذذاع القذذرار واعا مذذن المتفذذت ع يذذه ضذذرور  تذذوفر المع ومذذا  التخذذاع ال
متخا القرارا  يواجه صعوبة في معرفة ما هي المع ومة التي يحتا جاا م وكي  يتا اياادها م وبكا يتا الحصول 

  11 ع  اا م وما هو ال من ال ول ل حتياح ال اا م ومن هظا كالد هاه التصظيفا  كالتالي 
  :قرارات وفقا لمعيار الزمن -1

ط اا القرار:  رارا  طوي ذة االجذل والتذي يكذوا ت   رهذا طويذل ، و ذرارا  متوسذطة تقاا حا  الفترا  التي يي     
 االجل و مداها متوسع من عال الي عام ن ، و رارا   ص ر  االجل وهي التي يكوا مداها ى ل من عال .

  :قرارات تبعا لمستويات الرئاسية -2
 وتعام اا م  الب ىة وتقاا الي : ويقصد ااا مدي ا رها ع ي المؤساة او المرك  وتحديد عم اا     

 ذذرارا  اسذذتراتياية : هذذي  ذذرارا  طوي ذذة المذذدي و  ذذر مكذذرر  مرك يذذة وتتع ذذت بماذذتقبل وكيذذاا المظامذذة  -
 وتحدد ل مظامة عم اا وكييية تعام اا م  الب ىة المحيطة لتحق ت الت   ا والتيي  م  المحيع .

 التظايمية : لوعاا :  رارا  ادارية : ت   القرارا  التي تتع ت باألمور -
 االول : يتع ت بالايكل وتحديد الا طة والماىولية    ظوا  االتصال ، التفويف  

 الثالي : القرارا  التي تتع ت ات   د توف ر الموارد ال ومة لتحق ت االهداف   مالية ، بارية  
  :قرارات علي اسا  هيكلية القرار -3

 ارا  وتقاا الي :ويقصد ااا مدي روت ظية وتيرر القر      
  رارا  مايك ة ياال التظبؤ ااا وتتخا بفترا   ريفة وباكل متيرر

  رارا    ر مايك ة وهي  رارا  يصع  التظبؤ ااا  وتتخا لمر  واحد  او في فترا  متفاعد  جدا 
  12  صوم وحميقة تصظي  القرارا  الي روت ظية و  ر روت ظية هو امر لابي اع يمثل هاين الظوع ن الحدود الق

  :اتخاذ قرارات علي اسا  الوهائف االدارية -4
 ويقصد ااا اتخاع  رارا  المتع قة بالوااوه االدارية ل مدير من تخطيع وتظايا وتوجيه وقياد  ور ابة      
 :علي اسا  وهائف المنظمة -5

 دوااللتاح واالفرا تتع ت بكافة القرارا  المتص ة اوااوه المظامة مثل  رارا  خاصة بالتمويل والتاويت     
   :حسب درجة متخذ القرار -6

 وتقاا الي :     
 رارا  الت  د : هي  رارا  التي تتخا في اروف في اذل اذروف  ااتذة ومؤكذد  الحذدوث ولتاوااذا معروفذة ماذفقا 

 وف اا يتا معرفة كافة الاروف والعوامل المحيطة بالقرار .
 ظي ى صي درجا  عدل المعرفة وعدل الدراية من متخا القرار . رارا  في حالة عدل الت  د : هي  رارا  التي تع
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 ذذرارا  المخذذذاطر  : هذذي تتخذذذا فذذي اذذذل اذذذروف تذذ داد درجذذذة المخذذاطر  ك مذذذا واد  العوامذذل والاذذذروف االحتماليذذذة 
 المؤ ر  .

ع  رارا  في ال اروف االخت ف : هي التي تتخا عظدما يكوا امال متخا القار مظافا ن آخرين ماذتعدين التخذا
  رارا  مااااة ويفحثوا عن فرصة وبداول التي تتصه بكولاا محدود  ل ياية .

  :حسب القرارات الفردتة والشخصية والتنظيمية -7
 وتقاا الي :     

  رارا  فردية : وهي متع قة بالفرد وتظعك  لتاوااا ع يه وال يت  ر التظايا اظتاوااا 
 خا في المظامة او المرك  او المؤساة  رارا  تظايمية : المتع قة بالقرارا  التي تت

 :حسب زاوية توفير انواب الحلوا لمتخذ القرار -8
 وتقاا الي :     

القرار الممكن : هو القرار الاي يؤدي الذي لتياذة او حذل ممكذن وعذاد  يكذوا سذال التحضذ ر لذه ويذتا اختيذاره مذن 
 العديد من البداول المتوفر  

لتياة او حل افضذل مذن القذرار الممكذن ويبذال جاذد ا بذر فذي التحضذ ر لذه  القرار االفضل : وهو الاي يؤدي الي
 وتا ىته ويتا اختياره من اداول القرار الممكن 

القذذرار االمثذذل : وهذذو  ذذرار احاذذن ممذذا هذذو ع يذذه مذذن الممكذذن او االفضذذل ويتط ذذ  جاذذد وو ذذد فذذي التحضذذ ر لذذه 
  13 ح دويختار من ا ن البداول القرار االفضل ويكوا هو البديل الو 

  :أهمية المعلومات في اتخاذ القرار -7
تيتا  المع وما  اهم تاا من وا   الدور الذاي تمث ذه فذي ت ويذد االلاذاا بمذا يحتذاح اليذه مذن معذارف ياذتمد      

مظه تقديراته وتصوراته لما يتط   مظه الميال به ، وت ايد  ىهمية المع وما  بصور  مطرد  ارتفاطذا بمذا تحد ذه مذن 
عميقة فذي توسذي  المعرفذة االلاذالية وتظميذة وعذي الفذرد وادرا ذه لمذا يحذيع بذه مذن اذواهر ومتي ذرا  مخت فذة ، ا ار 

فالمع ومذذا  التذذي يتط ذذ  االعتمذذاد ع  اذذا فذذي عم يذذة صذذظ  القذذرار ويكذذوا بمقذذدورها االسذذتاابة اليام ذذة الحتياجذذا  
ي اس  ع ميذة وياذري تحضذ رها عذن طريذت متخا القرار هي ت   التي تتحقت من خ ل لاال مع وماتي مبظي ع 

استخدال هاا الظاال والتعامل م  مخرجاته من  بذل ىلذاس مختصذ ن ، وليذي تاذكل مثذل هذاه المع ومذا  المرجييذة 
واالسظاد اليامل لصال  القرار الاد اا تيوا ماتوفية ليافة المتط فذا  المع وماتيذة ال ومذة لدراسذة الموضذوع محذل 

  14 ع القرار. الفحث والتحض ر التخا
ح ذذذث تبذذذدى عم يذذذة صذذذظ  القذذذرار واتخذذذاعه اتاميذذذ  البيالذذذا  ومعالاتاذذذا واسذذذتخ ص المع ومذذذا  وك مذذذا واد   فاوذذذد  

 المع وما  واد  اهم تاا التي اظاء ع  اا يتا اتخاع القرار . 
 : وهناك صفات اساسية للمعلومات وهي

 :المالئمة - أ
ظولوجيذا الماذتخدمة بالمؤساذة واد  قيمتاذا واهم تاذا وهظذاك ماذك ت ن ك ما كالد المع ومذا  ا ثذر م ومذة ل تي     

 اساس ت ن فيما يتع ت بالم ومة وهما :
  .تحديد ماتية المع وما  الب ىية الم ومة -1
  .لمن تيوا هاه المع وما  م ومة داخل المؤساة -2

وع ذذذي سذذذذب ل المثذذذذال فذذذذ ا إدار   وتحذذذدد المؤساذذذذة او المظامذذذذة عذذذذاد  المع ومذذذا  الب ىيذذذذة الم ومذذذذة لظاذذذذاطاتاا     
المواف ن تحتاح لمعرفة حاا االيدي العام ة المتوفر  بالاو  وادار  الماتريا  بحاجة لمعرفذة اسذعار المذواد الخذال 
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وا ثذر مذذا تحتذذاح المؤساذذة لم ومذذة المع ومذذا  هذذو القذذرارا  االسذذتراتياية ، والقذذرارا  االسذذتراتياية التذذي تتخذذا دوا 
مع ومذذذا  الم ومذذذة لاذذذا ال يمكذذذن اا تذذذؤدي بالمظامذذذة الذذذي كار ذذذة وتحذذذدد عذذذاد  امذذذا ن التقذذذا  االخذذذا بالحاذذذفاا ال

  15 المع وما  وتربطاا بمرا   اتخاع القرارا  وعل  لتوف ر المع وما  الم ومة 
 :نوعية المعلومات  - ب

د   قذذذة المظامذذذة او تعظذذذي لوعيذذذة المع ومذذذا  د تاذذذا وك مذذذا واد  د ذذذة المع ومذذذا  واد  لوع تاذذذا واهم تاذذذا ووا     
المؤساة عظد استخداماا في اتخاع القرارا  ، وت داد تي فة الحصول ع ي المع وما  ك ما واد  الظوعيذة المط وبذة 

  16 ويا  هظا المواولة ا ن تي فة الحصول ع ي المع وما  وتي فة استخدال المع وما  الي ر صحيح
 :كمية المعلومات -ج         

  تيوا ضرورية التخاع القرارا  ولين يحدث احيالا وجذود كميذة كب ذر  مذن المع ومذا  يتاذب  كمية المع وما     
في حدوث فاوف وعظدما يحدث عل  ف ا مرا   اتخاع القرارا  تتااهذل جميذ  المع ومذا  المتذوافر  لاذا لعذدل تذوفر 

 الو د اليافي لتح  ل هاه المع وما .
ادار  جمذ  المع ومذا  وبذ ن مرا ذ  اتخذاع القذرارا  وعلذ  ل ت  ذد مذن اا لاا فع ذي المؤساذة ىا ترا ذ  الع  ذة اذ ن  

  17 اليمية المظاسفة من المع وما  متوافر  .
  :توقيت المعلومات -د

 هو الحاجة الي الحصول ع ي هاه المع وما  بصور  مفكر  يمكن معاا اتخاع  رار مع ن او عدل اتخاعه 
  :سهولة الحصوا علي معلومات -ه

اولة الحصول ع ي المع وما  تعد عام  ماما ال تخاع القرار فاا ع ذي صذظاع القذرار اختيذار  المع ومذا  س     
 من المصادر التي توفر اع ي قيمة من ح ث الم ومة والقة واليمية والتو  د 

 :خصائص المعلومات في اتخاذ القرار -8
 ا ي ي :تتمثل الخصاوع في المع وما  التي تاتخدل في اتخاع القرار فيم

 التو  د المظاس   -1
 التي فة  -2
 الامولية  -3
 الد ة  -4
 الوضو   -5
 الم ومة  -6
 المرولة  -7
 القاا ية ل مياس اليمي  -8
 الموضوعية  -9

 الوا يية  -10
 الاكل  -11
  18 امكالية استرجاع المع وما   -12
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 :التحدتات اإلدارية لنظم المعلومات في اتخاذ القرار -9
اظاء لاذا المع ومذا  فذي المؤساذا ، والتذي يمكذن ىيااوهذا باذالب ن هظاك العديد من التحديا  اتدارية التي تواجه 

 ىساس  ن هما:
 التيامل ا ن لاا المع وما : والتي تتمثل في جوال  عد  يمكن ىا لحددها بالظقا  الث  ة اآلتية: -1

 .هظال  لاا متعدد  تخدل شتي ىلواع الوااوه 
 . صعوبة الربع ا ن الماتويا  المتعدد  ل مؤساة 
 المالية التي تتحم اا المظامة ، في اظاء لاا المع وما .التيالي   

 توسي  آفا  التفي ر اتداري  -2
ح ث إله من الظادر ىا تقول المظامة اتدري  المديرين ع ذي جعذل ىداء المظامذة ككذل، ليكذوا ى ذرب مذا يكذوا إلذي 

  والاذفكا  الصذظاعية تتط ذ  مذن اليمال و الفًا ما ال يم يوا الوساول ل تحذرك ااذاا االتاذاه ، وليذن لاذا الماذاري
 المديرين ىا يوسعوا من لارتاا ومن س وكياتاا ، بالظافة إلي التفي ر في خدما  ىخري ، اخاين باالعتفار:

 .استثمارا  هاو ة لظاا المااري  في المظامة 
  و ذد طويذذل ياذتير ه التطذذوير ، يظفيذي ىا يكذذوا محذددًا اواسذذطة ىهذداف ماذذتركة وواضذحة الر يذذا

 ف.والاد
ومثن ناحيثثة أخثري  ثثري الثبعض أن هنثثاك العد ثد مثثن التحثدتات األساسثثية التثي تواجثثه المةسسثات ومراكثثز دعثثم 

 القرار في بناء واستخدام نظم المعلومات وهي:
اسذذتثمارا  كب ذذر  ، وتي ذذرا  فذذي مراحذذل العمذذل، وسذذ وكية المظامذذة، واالسذذتيظاء عذذن الايا ذذل   ذذر اليفذذؤ   -1

  19 في المظامة.
 ا   والبرمايا  في ىلامة المع وما  في المؤساة ، ليي توا   المعاي ر العالمية تطوير االج -2
التحذذذدي االسذذذتراتياي تدار  االعمذذذال والذذذتفاا الواضذذذح ل اذذذركة الر ميذذذة ، وكيذذذ  تاذذذتطي  إدار  األعمذذذال  -3

 استخدال تيظولوجيا المع وما  لتصفح تظافاية ومؤ ر  ومتمكظة في اتااهاتاا المحوسفة الر مية .
تحذذدي العولمذذة وكيذذ  تاذذتطي  المظامذذة فاذذا متط فذذا  األعمذذال والظاذذال ال ذذااا تتط بامذذا ا ىذذة اال تصذذاد  -4

العذذذالمي ، فذذذالظمو المتاذذذارع فذذذي التاذذذار  الدوليذذذة ، وبذذذروو اال تصذذذاد اليذذذولي ياذذذتدعياا لاذذذا ل مع ومذذذا  
  20 لعالا المخت فة.تتمكن من إلتاح وبي  الفضاو  والمظتاا  ، في آا واحد ، وفي العديد من دول ا

تحذذذدي معماريذذذة المع ومذذذا  وبظ تاذذذا التحتيذذذة وكيذذذ  يكذذذوا باسذذذتطاعة المظامذذذا  مذذذن تطذذذوير معماريذذذة  -5
وتيك ية مع وماتية مظاسذفة إضذافة إلذي اظيذة تحتيذة لتيظولوجيذا المع ومذا  تاذتطي  دعذا ىهذدافاا ، خاصذة 

واجاذذة التحذذديا  التيظولوجيذذة  ذذد عظذذدما تيذذوا اذذروف األعمذذال وتيظولوجياتاذذا متي ذذر  باذذكل متاذذارع فم
 تتط   إعاد  تصميا المظامة ، وبظاء معمارية مع وماتية وبظية تحتية جديد  لتيظولوجيا المع وما .

تحذدي اسذتثمار لاذا المع ومذا  وكيذ  يكذوا باسذذتطاعة المظامذة مذن تحديذد قيمذة األعمذال التذي تقذذدماا  -6
لمظامة في تطوير حواس   عا   درا  عاليذة ، و  ذر لاا المع وما  ، فالماك ة الروياية التي تواجه ا

مك فذة ، ال يذذرتفع بالتيظولوجيذذا لفاذاا بقذذدر مذذا يذرتفع بذذاتدار  والمظامذذة والمظامذا ، فاسذذتخدال تيظولوجيذذا 
المع وما  ليرم تصميا وإلتاح وتووي  وإدامة المظت، هو شذيء ، وليذن الاذيء األهذا هذو كيييذة تذ م ن 

عم اذذا وبيفذذار  ىوضذذح كيذذ  تاذذتطي  المؤساذذة ىا تحصذذل ع ذذي مذذردودا   وتحق ذذت مذذردودا  ج ذذد  مذذن
 ج د  من استثماراتاا في لاا المع وما .
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التحذذدي الذذاي تواجاذذه المظامذذة فذذي ماذذال الماذذؤولية والاذذيطر  وكيذذ  ل مؤساذذة مذذن ىا تت  ذذد بذذ ا لاذذا  -7
فذذذار  اخذذذري كيذذذ  مع وماتاذذذا هذذذي ماذذذتخدمة بطريقذذذة ماذذذؤولة مذذذن الظذذذواحي األخ قيذذذة واالجتماعيذذذة ، وع

 تصما وتؤمن لاا المع وما  بالطريقة التي ياتطي  األفراد فاماا والايطر  ع  اا.
ويذذري آخذذروا ىا هظذذاك العديذذد مذذن المعو ذذا  التذذي تقذذه ىمذذال تطب ذذت ولاذذا  لاذذال مع ومذذا  فذذي اتخذذاع القذذرارا  ، 

ي الماديذذة والماديذة ، باتضذذافة إلذذي بعذف هذذاه المعو ذذا  والعوامذل يرجذذ  لعوامذذل إداريذة ، ومظاذذا مذذا يتع ذت بذذالظواح
  21  صور الظواحي الفظية والتيظولوجية ، هاا إلي جال  ما يتع ت بالظواحي االجتماعية والفارية.

 
  :الخالصة

ؤساذة ويرجذ  علذ  الذي اهميذة هذاه العم يذة ، فالمؤساذة تعتبذر ل متعتبر عم يذة اتخذاع القذرار المحذور الروياذي      
را  حتذذي تذذتمكن مذذن ا ذذوغ اهذذدافاا واسذذتمرارية بقاواذذا ومذذن تذذا هذذي تحتذذاح الذذي المع ومذذا  التذذي مركذذ ا التخذذاع القذذرا

لاال مع ومذا  يمذدها بمع ومذا  دقيقذة  اااتعتبر سظدا ودعامة التخاع القرارا  ولااا كاا من الضروري اا تتوفر 
هذاا ،و ا تاذاااا لاذال المع ومذا  ولافعة وفي الو د المظاس  التي تعك  صور  القرارا  التي تؤخا في المؤساة و 

ما يااعدها ع ي معرفة محيطاا الخارجي وتيوا  ادر  ع ذي مواجاذة كذل التي ذرا  التذي مذن شذ لاا اا تحذدث فذي 
 اخت ال  تؤدي الي ووالاا من جراء عدل ا تااااا المو   التظافاي .

مذذ   ل ذذت ءلل القذرار تطذذور ايضذا و مفاذذ جمعاذذا واسذذتي لاا فذ ا وىسذال  ولتياذة لتطذذور المع ومذا  ومفاتيماذذا      
لاامذا مفتوحذا يتعامذل مذ  الب ىذة الخارجيذة ف ذؤ ر  ىصذفحدالتي  األخ ر  افة الماك   التي تواجه المؤساة وهاه 

ف اا ويت  ر ااا مما ي يد في تعقد لتتطور اال  اشكال مخت فة من القرارا  وهاه يا  اا تبظي ع ذي اسذ  و واعذد 
كذذاا الومذذا ع ذذي المؤساذذة اا تصذذما لاامذذا ل مع ومذذا  ياذذتطي  اسذذتيعاب القذذدر اليب ذذر مذذن وحتذذي يتاذذظب هذذاا ، 

المعطيذذذا  والمع ومذذذا  التذذذي تتعامذذذل ااذذذا وياذذذال عم يذذذة التخذذذ ين والمعالاذذذة كذذذال  ايصذذذال ت ذذذ  المع ومذذذا  الذذذي 
 المعظ ن باألمر.  

 :قائمة المصادر والمراجع 
 اوال: الكتب

 2002-2001مصر: المكتفة العصرية ،  -. احمد محمد  ظيا .ادار  االعمال -1
عماا : الورا  ،  -ىلعال ع ب توف ت الاار ا ي . تقويا لاا المع وما  اتدارية باستخدال بحوث العم يا  . -2

2009  
 79مصدر سبت عكره ، ص - ااد عبدالرحمن ادري  . لاا المع وما  اتدارية في المظاما  المعاصر  . -3
   2002عماا : الورا  ،  -الول الماليي . المع وما  والماتم  .وكي حا ن الوردي ، ومابل  -4
المظصذذذذور  : المكتفذذذذة  -عبدالحم ذذذذد عبذذذذدالفتا  الميربذذذذي . لاذذذذا المع ومذذذذا  اتداريذذذذة   االسذذذذ  والمفذذذذاد    . -5

  2002العصرية ، 
 2003؛ عماا : دار المظاه، ، 1  -سعد التيريتي . لاا ماالد  القرارا  . -6
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؛االسذذذكظدرية : الذذذدار 2  - مذذذال الذذذدين الذذذدهراوي . مذذذدخل معاصذذذر فذذذي لاذذذا المع ومذذذا  المحاسذذذبية . -11
 1002-2001الااميية ، 
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القذذذذاهر  : الذذذذدار الاامييذذذذة -معذذذذالي ح ذذذذدر. لاذذذذا مع ومذذذذا  االداريذذذذة: مذذذذدخل لتحق ذذذذت الميذذذذة التظافاذذذذية . -13

،2002 
 2005عماا: دار ال هراا، -محمد عبدالحا ن آل فرح الطاوي. لاا المع وما  اتدارية والحاسوبية. -14
 1993: دار الفر اا ، عماا  -مصطفي لا   الااويش .االدار  الحديثة . -15
لاا عبذدهللا الحم ذدي ،وعبذدالرحمن األحمذد العب ذد ،وسذ وي األمذ ن الاذامراوي . لاذا المع ومذا  اتداريذة  -16

 .  2009؛ عماا : دار واول ،  2   -مدخل معاصر .
 ثانيا: الدوريات 

ة دراسذة م داليذة احمد صالح الا ايمة . دور لاال المع وما  في اتخاع القرارا  فذي المؤساذا  الحكوميذ -1
     2009جامعة جرش  1ع 25في المؤساا  العامة محافاة اربد . م، 
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ال  الور. تطبيقا  الحاسفا  االليترولية في المااال  اال تصادية واالجتماعية اآلمذال المعقذود  وامكاليذة  -1
مذذذايو  31-28يويذذذد : جامعذذذة اليويذذذد ال  -التطب ذذذت العربذذذي بحذذذث مقذذذدل الذذذي مذذذؤتمر لاذذذا المع ومذذذا  .

1997. 
 :رابعا: الرسائل الجامعية

اسماع ل مظاصريه . دور لاذال المع ومذا  االداريذة فذي الرفذ  مذن فعاليذة عم يذة اتخذاع القذرارا  االداريذة  -1
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 تأثير النزاعات المسلحة على المجتمع الليبي واالسرة الليبية
 

 دكتورة . فهيمة محمد علي الرقيق 
 دكتورة . غادة محمد سالمة                                                                

  / كلية التربية . قصر بن غشيرجامعة طرابلس               
 

 :ملخص
هذذو التعذرف ع ذذي تذ   ر الظ اعذا  الماذذ حة ع ذي الماتمذذ  ال  بذي و االسذر  ال  بيذذة م ويظبثذت مذذن  هثدف هثثذا البحثث

 الادف الروي  ماموعة من األهداف الفرعية تتمثل في : 
 .تم  ال  بيمحاولة التعرف ع ي اال ار المرتفطة بالظ اعا  الما حة ع ي االسر  و الما -1
التعذذرف ع ذذي االسذذااما  التذذي يمكذذن اا تقذذدل الذذي االسذذر  ال  بيذذة ل ذذتا ع جاذذا ممذذا عاشذذته مذذن ويذذ     -2

 الظ اعا  الما حة . 
 .محاولة التعرف ع ي اال ار االجتماعية والظفاية التي و عد ع ي االسر  ال  بية من الظ اعا  الما حة -3

ي  هذو : مذا هذو تذ   ر الظ اعذا  الماذ حة ع ذي الماتمذ  ال  بذي و الحاليذة فذي تاذا ل روذ و تحددت مشكلة البحث
 االسر  ال  بية م 

ما هو ت   ر الظ اعا  الما حة ع ي الماتم  ال  بي و االسذر   تحاوا البحث اإلجابة علي التساؤا الرئيس وهو :
 ال  بية م 

 من التاا ل الروياي ماموعة من التاا ال  الفرعية التالية :  تويظبث
 هي اآل ار المرتفطة بالظ اعا  الما حة ع ب الماتم  و االسر  ال  بية م  ما -1
 ما هي االسااما  التي من الممكن اا تقدل ل ماتم  و االسر  ال  بية م   -2
 مما هي اال ار االجتماعية و الظفاية التي و عد ع ي االسر  ال  بية من الظ اعا  الما حة -3
 بالظ اعا  الما حة م  ل مت  رينالظفاي و االجتماعي  الت ه لي ما هي اسااما  الخدمة االجتماعية ف  -4

 و توصل البحث الي مجموعة من النتائج و التوصيات نعرضها فيما  لي : 
 أوال : النتائج : 

 ى بد الفحث ىا الحرب هي عدو  الماتمعا  األولي ح ث إلاا الاب  الروياي في دمار الماتم  ككل .  -1
لفاذذية و اجتماعيذذة سذ ىة ع ذذي االسذذر جميعاذذا ممذذا سذ ؤ ر حتمذذا ع ذذي ماذذتقب اا و بالتذذالي تركذد الحذذرب آ ذذار  -2

 ماتقبل األمة . 
 ثانيا : التوصيات : 

 الت   د ع ي تع ي  االتفاقيا  الخاصذة بمظذ  التاذار األسذ حة الييمياويذة و الب ولوجيذة و الظوويذة و فذرم  -1
 الحار ع ي إمدادا  الا   . 

تلااا و مظاما  الماتم  المدلي تو  ت جميذ  الاذراوا التذي تمذد فذي الماتمذ  ع ي مظاما  حقو  ا  -2
 ا اتخاع اتجراءا  الو اوية في الماتقبل . تو تقديماا لما   األمن حتب ي

 االسرة الليبية . -المجتمع الليبي  -النزاعات المسلحة   ما  مفتاحية : 
 



 مم
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Abstract 
The impact of armed conflicts on the Libyan society and the Libyan  
The objective of this research is to identify the impact of armed conflicts on the 
Libyan 
society and the. The main objective stems from a set of sub-objectives : 

1-  Attempt to identify the effects associated with armed conflicts on the family 
and Libyan society. 

2-  To identify the contributions that can be provided to the Libyan family to be 
cured of what they have experienced from the scourge of armed conflict. 

3-  Attempt to identify the social and psychological effects that occurred on the 
Libyan family of armed conflicts . 
The problem of the current research in the question of the president is: What is the 
impact 
of armed conflicts on the Libyan society and the Libyan family in the period from 
2014 so The research attempts to answer the main question: What is the impact of 
armed conflicts on the Libyan society and the? 
The main question arises from the following sub-questions : 

1. What are the effects associated with armed conflicts on Libyan society and 
family? 

2. What contributions can be made to the Libyan community and family? 
3. What are the social and psychological effects on the Libyan family of armed 

conflicts? 
4. What are the contributions of social service to the psychological and social 

rehabilitation of those affected by armed conflict? 
The research leads to a set of results and recommendations that we present as 
follows: 
First : Results: 

1-  Research has shown that war is the primary enemy of societies as it is the 
main cause of the destruction of society as a whole. 

2-  The war has left bad psychological and social effects on all families, which 
will inevitably affect their future and thus the future of the nation. 
Second: Recommendations: 

1.  Emphasize the strengthening of the conventions on the non-proliferation of 
chemical, biological and nuclear weapons and the ban on arms supplies. 
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2.  Human rights organizations and civil society organizations must document all 
crimes committed in the society and submit them to the Security Council in 
order to take preventive measures in the future. 
Keywords : Armed conflict - Libyan society - Libyan family. 
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 اوال: اإلطار النظري للبحث 
  . مقدمة:1

 يعتبذذذر الماتمذذذ  ال  بذذذي مذذذن ضذذذذمن  الماتمعذذذا  التذذذي تم ذذذ   بالتاذذذار االسذذذ حة خذذذ ل الاذذذذظوا  االخ ذذذر  لتياذذذة 
 ل  بذذي ، و ىصذذفح ل امذذا التذذدخل ع ذذب ل حذذت ل األمظذذي الاياسذذي الذذاي تيياذذه الذذف د ممذذا ى ذذر سذذ فا ع ذذب الماتمذذ  ا

 ىس  ع مية لتااعد في حل هاه الماك   ، وباعتفار ىا ماظة الخدمة االجتماعية هي ماظة إلاالية تاعب إلذب 
ح ذث  الوصول إلي رفاتية اتلااا وتييفه م  الب ىة التي يييش ف اا ، سواء كالد هاه الميياة س ىة ىو متوافقذة 

الماذذ حة ،  ماذك   لفاذية ىو ميياذة يتخ  اذا كث ذر مذن ماذك   لتياذة آ ذار الظ اعذا  يعذالي بعذف األفذراد مذن 
 فااا يتط   تدخل مفاشر من خ ل اعاد  الت ه ل الظفاي واالجتماعي . 

 و ال تقتصذذذر الظ اعذذذا  الماذذذ حة ع ذذذب األخطذذذار األمظيذذذة فقذذذع ، اذذذل تذذذظعك  ىخطارهذذذا ع ذذذب العديذذذد مذذذن الاوالذذذ  
ممذا  التربوية التي تترك ى ار عميقة  ذد يصذع  معالاتاذا فذي حذال اسذتمرار هذاه الظ اعذا  ، الظفاية واالجتماعية و 

ى ذذار  يمثذل مصذدر خطذر ع ذب االسذر  ولموهذا لمذوا سذ يما ، ولاذذرا لمعالذا  الماتمذ  ال  بذي فذي اآلولذة االخ ذر  مذن 
ب مذا ن جديذد  ،   واسذتقرارهاالحروب والظ اعا  ، التي ى ر  باكل م حوظ ع ب ل و  األسذر مذن امذا ن الظ اعذا  

الماذذك    ت ذذ  األمذذا ن التذذي  الفذذا مذذا تفتقذذر ل عديذذد مذذن الخذذدما  وبالتذذالي يتعذذرم ف اذذا الظذذاوح ن إلذذب ل عديذذد 
الم يذذ ن مذذن  الصذذحية ، الظفاذذية ، االجتماعيذذة واال تصذذادية ، فذذ  تذذ ال الظ اعذذا  الماذذ حة ت حذذت الذذدمار بحيذذا  

  1. الخراب في لاا التع يا وتوصد ىاواب االلتفاع به  سكاا العالا الماتضعف ن وتاي 
 مظطقة الفحث :  -

    25 -9  شذذماال و خذذع طذذول    33 - 18تقذذ  ل بيذذا ع ذذب الاذذاحل شذذمال  ذذار  ىفريميذذا ، اذذ ن خطذذي عذذرم   
 جماذوريتي ك  ذو متذرا ، ويحذدها مذن الاذر   1900رف ع ب الفحر المتوسع مذن الاذمال باذاحل طولذه اوتشر ا 
والا اوذذذر ،  ول  تذذذ جماذذذوريتيالعربيذذذة والاذذذوداا ، ومذذذن الاظذذذوب جماذذذوريتي تاذذذاد والظياذذذر ومذذذن اليذذذرب  مصذذذر

الحذذذدود  ك  ذذذو متذذذر مذذذن الفحذذذر المتوسذذذع حتذذذب  1900وي حذذذظ ىا ل بيذذذا تتو ذذذل فذذذي ىفريميذذذا ماذذذافة تقذذذدر بحذذذوالي 
 350بحذوالي  بعذف الموا ذ  الامالية لتاا  والظياذر والاذوداا وبعذف الذدول األوروبيذة تقتذرب مذن سذواح اا فذي 

اظاء ع ب الظتذاو،  ل ووفقا لمعدل ال ياد  الاظوية المتو عة  2014   و مترا ، و يقدر عدد سكاا ل بيا خ ل العال 
  2 ب ا عدد سكاا ل بيا  2006الظااوية لتعداد العال ل اكاا الاي تا خ ل العال 

 :  التاليع ي الظحو 
 2014ن العدد التقد ري للسكان الليبيي

 العدد الفئة
 3.111.000 عكور
 3.025.000 الاث

 6.136.000 االجمالي
 

( من عمل الباحثة اعتمادا علي التقرير االحصائي السنوي لوزارة الصحة في ليبيا للعام  1جدوا رقم ) 
2014 

                                                 
1
 ، للجميع التعليم لرصد العالمي ،التقرير والتعليم المسلحة النزاعات -الخفية األزمة:  والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة 

 . 5،ص م2011
2
 . بعدها وما 6ص ، 2014 للعام ليبيا في الصحة لوزارة السنوي االحصائي التقرير 
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 :  البحث اهمية. 2
  بصذذفة الذذدولي الماتمذذ  تاذذا التذذي ليةااللاذذا القضذذايا إطذذار فذذي هامذذة  ضذذية يتظذذاول  ولذذه فذذي الفحذذث ىهميذذة تتمثذذل
 ى ذر    ب ذر  وىمظيذة سياسذية ألومذة الو ذد هذاا فذي يتعذرم ال  بذي الماتمذ  وألا ، خاصذة االلااا حقو   و عامة

 مذن عصذ فة  بمرح ذة ل بيذا تمذر   2011   فبراير مظتصه فمظا استثظاء دوا  ال  بي الماتم  مكولا  في بالا  
 ال  بذي الاذع   ىاظذاء ع ذي  اسذية  الذد والتذي  ب ر  واجتماعية ا تصادية وىوما  مظيواال الاياسي االستقرار عدل

 ف اا. الحكا  لاال تي ر إلي ىدي والاي"  العربي بالربي "  يعرف ما ااا مر التي العربية الدول من ف  بيا ،
 ،  ال  بية االسر  و ال  بي الماتم  ع ي الما حة الظ اعا  ت   ر ع ي الضوء س  قي اله في الفحث اهمية تتمثل و

 :  في الفحث ىهمية تظحصر لال 
  فىذذا   ذذل ااذذا يتذذ  ر والتذذي ال  بذذي الماتمذذ  مظاذذا يعذذالي التذذي و الماذذ حة الظ اعذذا  تذذ   ر ع ذذي التعذذرف  -1

 .  الماتم 
 .  ال  بية لألسر  الميياية االحوال تحا ن ل تا الماتم  جال  من القصور مواطن ع ب التعرف  -2
 . األمة بماتقبل اهتمال هو ب حوالاا االهتمال  ا ومن ، الماتقبل صالعة سر األ تعتبر -3

 
 :  البحث مشكلة. 3
  بحذذوث ولتذذاو، وبيالذذا  دوليذذة تقذذارير معذذه تامعذذد  ذذد الحذذروب ويذذ   مذذن عالذذد التذذي الماتمعذذا  عذذدد ت ايذذد ىا

 مذن  فااللتقذال ، الحروب بااعة من يعالوله ومما ، االسر  و الماتم  ع ب ل حروب الصدمية الخبرا  ت   ر عن
 و  رهذذا  المفاشذذر  ل عذذدواليا  ضذذحالا ووجذذود  األسذذ حة وحمذل العظذذه ىعمذذال وماذذاهد  ، التاا ذذر ىو الحذذرب مكذاا

 تتعذذذرم  التذذذي الذذذف د ت ذذذ  فذذذي االسذذذر  تواجذذذه التذذذي الصذذذدمية الخبذذذرا  مذذذن بعضذذذا تمثذذذل ، الحذذذروب مترتفذذذا  مذذذن
 .  عدواا او لحروب
  الماذك   مذن العديذد خاصذة بصذفه ال  بيذة االسذر  و عامذة بصذفه يواجذه ال  بذي الماتمذ  اا في المشكلة وتتحدد

  األومذذا  اذذل فذذي ييياذذوها التذذي الصذذيفة األوضذذاع باذذب  واالجتماعيذذة الظفاذذية والضذذيو  واآل ذذار واالضذذطرابا 
 .  ىمظا و استقرارا ا ثر اما ن الي ل اوء واضطرارها والحروب

  مظاذذا يعذذالي التذذي والظفاذذية االجتماعيذذة واآل ذذار الماذذك   ىهذذا ع ذذب الضذذوء إلقذذاء الذذي هنالذذرا  الفحذذث هذذدف و ذذد
  مذا:  هذو روذي  تاذا ل فذي الحاليذة الفحذث ماذك ة تتحذدد علذ  إطذار وفذي ، ال  بيذة االسذر   ال  و ال  بي الماتم 

  م ال  بية االسر  و ال  بي الماتم  ع ي الما حة الظ اعا  ت   ر هو
 :  البحث تتساؤال. 4

 الليبي المجتمع علي المسلحة النزاعات تأثير هو ما:  ما هو الروياي وهو: التاا ل ع ي اتجابة الفحث يحاول
  ؟ الليبية االسرة  و

 :  التالية الفرعية التاا ال  من ماموعة الروياي التاا ل من ويظبثت
  م ال  بية ر االس و الماتم  ع ب الما حة بالظ اعا  المرتفطة اآل ار هي ما -1
  م ال  بية االسر  و ل ماتم  تقدل اا الممكن من التي االسااما  هي ما -2
  م الما حة الظ اعا  من ال  بية االسر  ع ي و عد التي الظفاية و االجتماعية اال ار هي ما -3
  مالما حة بالظ اعا  ل مت  رين االجتماعي و الظفاي الت ه ل في االجتماعية الخدمة اسااما  هي ما -4

 



 

 
169 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

 اهداف البحث :  .5
الروي  هو التعرف ع ي ت   ر الظ اعا  الما حة ع ي الماتم  ال  بي و االسذر  ال  بيذة م ويظبثذت مذن  هدف البحث

 الادف الروي  ماموعة من األهداف الفرعية تتمثل في : 
 محاولة التعرف ع ي اال ار المرتفطة بالظ اعا  الما حة ع ي االسر  والماتم  ال  بي .   -1
التعذذرف ع ذذي االسذذااما  التذذي يمكذذن اا تقذذدل الذذي االسذذر  ال  بيذذة ل ذذتا ع جاذذا ممذذا عاشذذته مذذن ويذذر    -2

 الظ اعا  الما حة . 
 .محاولة التعرف ع ي اال ار االجتماعية و الظفاية التي و عد ع ي االسر  ال  بية من الظ اعا  الما حة -3
فاذذذي و االجتمذذذاعي ل متذذذ  رين بالظ اعذذذا  الظ الت ه ذذذلالتعذذذرف ع ذذذي اسذذذااما  الخدمذذذة االجتماعيذذذة فذذذي   -4

 الما حة. 
 مفاهيم و مصطلحات البحث  .6

  :أث النزاب
 ، ىي قيذذذال مصذذذ حة  مذذذو ف نوالمقصذذذود بذذذالظ اع وفقذذذا لمعاذذذا مصذذذط حا  الع ذذذول االجتماعيذذذة ، هذذذو التعذذذارم اذذذ ن 

ىو مذدم  ذاوا ال حذت جال  تضر بمص حة الاال  األخر، ىو تمظ  لاوواا ، ومثذل هذاا الخذ ف يقذ  ع ذب اسذتعم
  1. هاا الحت 

 ويقصذذذد بذذذالظ اع فذذذي الفحذذذث الذذذراهن ، علذذذ  الخذذذ ف وتضذذذارب المصذذذالح واألهذذذداف اذذذ ن فذذذريف ن مذذذن عا  الذذذوطن 
 ل ايطر  ع ب الحكا وتصري  ىمور الف د . 

  :بث النزاعات المسلحة
سواء   عظدوا والمصال ، ويعرف ع ب ىله وض  يعتبر الظ اع حالة التعارم الموجود  ا ن األطراف في األهداف 

ا تصذادية ىو  تيذوا فيذه ماموعذة مع ظذة مذن األفذراد   ب  ة ىو ماموعذة عرقيذة ىو ليويذة ىو ديظيذة ىو اجتماعيذة آو 
ألا كذذذل هذذذاه  تظخذذذر  فذذذي تعذذذارم واع مذذذ  ماموعذذذة ، او ماموعذذذا  ىخذذذرم مع ظذذذه  -سياسذذذة ىو اي شذذذيء اخذذذر

  2  .تبدو كال  الماموعا  تاعي لتحق ت اهداف متظا ضة ىو 
ىو  و الظذذ اع الماذذ ح هذذو مفاذذول عذذال يط ذذت ع ذذب المواجاذذا  الماذذ حة المظامذذة التذذي يمكذذن ىا تحذذدث اذذ ن دولتذذ ن 

دولذة  ى ثر ىو ا ن دولة وكياا ما ح ال ياكل دولة بذالمعظب القذالولي ل قذالوا الذدولي ، كمذا يمكذن ىا يحذدث اذ ن 
واحذد   ضذمن دولذة  طاوفت ن ىو ماموعذا  ىيديولوجيذة مخت فذة  ىووب ن جماعة مظاقة كما ا ن جماعت ن عر  ت ن 

حد وصفاا  ىو عد  دول ، ويخرح عن هاا التعري  الظ اعا  القالولية   ر الما حة والظ اعا  التي ال تصل إلب 
مذذذة الاريمذذذة المظا بذذذالظ اع الماذذذ ح كاالضذذذطرابا  والتذذذوترا  واألعمذذذال العداويذذذة المظفذذذرد  التذذذي ترتيباذذذا جماعذذذا  

  3. والاماعا  اترهااية 
إلذب القذول بذ ا الظذ اع الماذ ح هذو تذدخل القذو  الماذ حة لدولذة ضذد دولذة ىخذرم وبصذرف  الثدولي هالفق ال  عه  

  4. الظار عما إعا كاا هاا الااول الما ح ماروعا ىو   ر ماروع 

                                                 
1
 ( 1999مكتبة العصرية ، مختار الصحاح ، معجم اللغة العربية ، ) بيروت: ال محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : 
2
بالستغراف روبرت : النظريات المتضاربة في العالقات الدولية " فلسفة ونظريات " ، ترجمة وليد عبد الحي ،  دورتي جيمس : 

 .  140م ، ص 1985كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ، الكويت ، ديسمبر ، 
3
نص والحاجة الى التعديل ، كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، ) األردن: جامعة تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية ال احمد اشراقية : 

 5،ص2014العلوم التطبيقية الخاصة ، ورقة بحثية منشوره ( 
4
 274( ص 2002المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني ، ) دار النهضة العربية ، القاهرة ،  سعيد سالم جويلي : 
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وياذ   لدولذة وبذ ن جماعذة مظاذقة ويقصد بالظ اع الما ح في الفحذث الذراهن علذ  الظذ اع الماذ ح الذاي يحذدث اذ ن ا
صذذذذور  واخطذذذرىا لفذذذر  اذذذ ن العذذذدواا الماذذذذ ح المفاشذذذر و  ذذذر المفاشذذذذر، فالعذذذدواا المفاشذذذر، والذذذاي يعتبذذذذر ى ذذذدل 

الذذذدول  االسذذتخدال   ذذر الماذذرع ل قذذو  فذذذي الع  ذذا  الدوليذذة ، يتمثذذل فذذي قيذذذال القذذوا  الماذذ حة الظااميذذة تحذذدم 
اسذذتخدال  خذرم ، وعلذذ  فذذي حذذ ن يتخذذا العذدواا الماذذ ح   ذذر المفاشذذر صذذور باسذتخدال القذذو  العاذذكرية ضذذد دولذذة ى

ولذي   الدولة ل قو  الما حة تااه دولة ىخرم من خ ل وسيع ،  د يكوا عصابا  ىو مرت  ة ىو جماعذا  إرهاايذة
 ح   ذر ىهذا صذور العذدواا الماذ احذدمن خ ل القوا  الماذ حة الظااميذة التابعذة لاذا ، ويعتبذر اترهذاب الذدولي ، 

  1. المفاشر 
  :المجتمع -ج

 الماتمذذ  فذذي ال يذذة هذذو مصذذط ح ماذذتت مذذن الفعذذل جمذذ  ، وهذذي عكذذ  ك مذذة فذذر  ، كمذذا ىلاذذا ماذذتقة ع ذذب ووا 
 مفتعذذل، وتعظذذي مكذذاا االجتمذذاع ، والمعظذذب الذذام يقصذذد ااذذاه الي مذذة هذذو جماعذذة مذذن الظذذاس ، وهذذاا رد ع ذذب مذذن 

 سذذذتخدال ك مذذذة جماعذذذة اذذذدال مظاذذذا، وياذذذمب الع ذذذا الذذذاي يعظذذذب ادراسذذذة يعتقذذذد ىلاذذذا ك مذذذة خاطىذذذة ويقذذذول إلذذذه يظفيذذذي ا
، والماتمذ  ليذة كمذا جذاء فذي معاذا المعذالي الاذام  هذو عفذار  عذن  2 الماتم  من جمي  لواحيذه بع ذا االجتمذاع 

فىذذة مذذن الظذذاس تاذذكل ماموعذذة تعتمذذد ع ذذب بعضذذاا الذذفعف ، ييياذذوا مذذ  بعضذذاا وتذذربطاا روابذذع و مصذذالح 
  3. اا عادا  وتقال د و وال ن واحد  ماتركة وتحكم

 التذيوهذو الماتمذ  الذاي اخذد لصذ فه مذن التي ذرا   "و تقصد بثالمجتمع فثي هثذا البحثث الثراهن" المجتمثع الليبثي
طرى  ع يه من جراء ما يط ت ع يه  ورا  الربي  العربي و ما احد ته من خراب ودمار في كل البظذب التحتيذة فذي 

 الماتم  ككل . 
 ة : دث االسر 

إا األسر  عفار  عذن لاذال اجتمذاعي وضذرور  حتميذة لفقذاء الاذظ  الفاذري ودوال الوجذود االجتمذاعي ، ولقذد ىودع 
هللا ع  وجل في اتلااا هاه الضرور  بطفقة فطرية ، ويتحقت عل  بفضذل اجتمذاع كذاوظ ن ال  ظذب الحذدهما عذن 

  4".)خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  " ومن ختاته أناآلخر وهما الرجل والمرى   ال هللا تعالب: 
 و االسذذر  لمذذع شذذاو  فذذي الماتمعذذا  البداويذذة و  ذذر الصذذظاعية وهذذي عفذذار  عذذن جماعذذة متضذذامظة ، والم ييذذة ف اذذا 
عامذذة والاذذ طة ف اذذا لذذروي  األسذذر  ىو الاذذد األ بذذر، وبمعظذذب اخذذر هذذي الاماعذذة التذذي تتيذذوا مذذن عذذدد مذذن األسذذر 

ا الظاذذ  إلذذب الرجذذل ىو المذذرى  ، ويميمذذوا فذذي ماذذكن واحذذد فاذذي ال تخت ذذه كث ذذرا عذذن األسذذر  المرتفطذذة سذذواء كذذا
  5.  المركفة ىو العاو ة

يقصد باألسر  في هاا الفحث الراهن " االسر  ال  بية " و التي مث اا مثل جمي  االسر و التي تقول ارعاية اطفالاا و 
الوح ذذد تشذذفاع الحاجذذا  الظفاذذية والعاطييذذة ووسذذ  ة  والمرفذذ ي و ااظاواذذا ، فاألسذذر  هذذي مصذذدر االسذذتقرار العذذاطف

  6.  العاطفيلتخيي  التوتر الاي يعاليه الفرد خارح ىسرته لتحق ت التواوا 
 
 

                                                 
 
وعية لجوء الدول الى التدابير العسكرية لمكافحةة اإلرهةاب الةدولي ، القةاهرة : دار النهضةة العربيةة ، :مدى مشر محمد صافي يوسف1

  . 29م ،ص2005
2
 ، بتصرف187 2013، عمان ، االردن : أمواج للنشر والتوزيع ،  2: بناء اإلنسان ، ط  حسن عبد الرازق منصور 
3
 بتصرف. .www.almaany.com' 5-3تعريف ومعنى مجتمع في معجم المعاني الجامع"،   
4
 . 21سورة الروم : اآلية  
5
 10، ص 2002األسرة والمجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  السيد عبد العاطي : 
6
 .197قاموس علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، دون سنه ، ص محمد عاطف غيث : 
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 الدراسات السابقة  .7
  اوال : الدراسات العربية

 ذب األسذر  العربيذة بعظواا " الحروب و الصراعا  وىخطارها ع(  2010اجريت دراسة أحمد عبد الناهر : )  -أ 
 " :1  

األسذفاب المييقذة ل تظميذة وخاصذة فذي المظطقذة  ك حذدهدفد هاه الدراسة إلذب التعذرف ع ذب العذدال األمذن اتلاذالي 
العربية، وتعد هاه الدراسة مذن الدراسذا  الوصذيية والتذي اسذتعالد بذالمظا، الوصذفي التح   ذي، وكالذد ىهذا الظتذاو، 

االتذذي :   ا ذذور  مفاذذول ى ثذذر اتاذذاعا وتظوعذذا لألمذذن ياذذتظد إلذذب مرجييذذة ىساسذذاا التذذي توصذذ د ال اذذا الدراسذذة فذذي 
التحذذذديا  العالميذذذة وات  يميذذذة والوطظيذذذة الداخ يذذذة، فيمذذذي  عوامذذذل هامذذذة مثذذذل الت ذذذوث الب ىذذذي واترهذذذاب والتحركذذذا  

لمخذدرا  واألوبىذة واالتاذار الاكالية القارية والظاا اال تصادية والماليذة والتيايذة والفقذر والاذ وكيا  الخطذر  مثذل ا
 -فذذي الفاذذر، لذذاا فذذ من اتلاذذاا يتمثذذل فذذي تحذذرره مذذن التاديذذدا  واسذذعة الظطذذا  التذذي تتعذذرم لاذذا حياتذذه وحريتذذه 

يؤ ر العدال األمن داخل األسر  لتياة الحروب والصذراعا  فذي ويذاد  حذد  التذوترا  ح ذث تيذيش األسذر  فذي الق ذت 
ث را ما تترجا في س وكيا    ر طبييية لدم الوالذدين يطيذب ع  اذا اليضذ  والض ت واتحااس بالعا  والقار وك

والعظذذه وااللفعذذال والتاذذا ل وهذذي ىوضذذاع تذذظعك  بالت   ذذد ع ذذب األطفذذال داخذذل االسذذر  وهذذو يولذذد حذذاال  اال تىذذاب 
سذذ وكا  والرغفذة فذي االلعذ ال وعديذد مذذن االعذرام الظفاذية ، كمذا ىا هذاه األوضذذاع تفاذر لذدم األطفذال و الاذفاب

 عدواليا آو الحرافي يصل إلب الاريمة ىحيالا   . 
  2": بعظواا الظ اعا  الما حة وى ارها ع ب األسر  ( 2010كما تم اجراء دراسة مهنا كامل )عام  -ب 

هذذدفد الدراسذذة إلذذب التعذذرف ع ذذب آ ذذر الظ اعذذا  الماذذ حة ع ذذب األسذذر  العربيذذة باعتفارهذذا الضذذحية األولذذب ل حذذروب 
وكالذذد  التح   ذي الوصذفيالماذ حة، وتعذد هذذاه الدراسذة مذن الدراسذذا  الوصذيية والتذي اسذتعالد بذذالمظا، والظ اعذا  

:   إا هذذاه الحذذروب الخارجيذذة والداخ يذذة تظطذذوي ع ذذب مخذذاطر  االتذذيىهذذا الظتذذاو، التذذي توصذذ د ال اذذا الدراسذذة فذذي 
ع ذب الماتمذ  باذكل عذال وع ذب األسذر   اتاذبا ما ب ر  كالقتل والتدم ر والتاا ذر وتذدم ر البظذب التحتيذة التذي ت قذي 

إا العاو ذذة العربيذذة ال تذذ ال متماسذذكة بذذالمي  بحالتاذذا فذذي الب ذذداا اليربيذذة، ليظاذذا تواجذذه تحذذديا   -باذذكل خذذاص 
إا الظ اعذا   -متعدد  االشكال ومظاا تحوال  اجتماعية و قافية صاحبد التحوال  اال تصادية ل عولمذة المعاصذر  

فقذذر والتاذذار الفطالذذة ، وتذذدلي لوعيذذة القذذدرا  الفاذذرية ، و ت ايذذد حذذد  الظفذذاو  الطفقذذي، وتعذذرم تذذؤدي إلذذب ت ايذذد ال
األسذر  لتبذدل المذيا فذي الب ىذة الماتمييذة لتياذة لاذياد  المذيا الماديذة وتي  ذ  المصذالح الفرديذة واضذطراب المعذاي ر 

 ذذع ىو ذذا  التفاعذذل الاذذري، وويذذاد  التذذي يقذذاس ع ذذب ىساسذذاا الاذذ وك، وتعذذرم الع  ذذا  األسذذرية ل تفيذذ  ، وتق
ع ذب تظاذىة  وتذ   رهمااهر العظه الاري المادي والمعظوي وخاصة ضد اتلاث واألطفذال ، وسذياد  الظاذال االاذوي 

األاظاء ع ب الطاعة دوا الحوار والظقد، مما يفقدها القدر  ع ب التو اصل والمااركة اتياااية في الحيا  الاياسية 
واذاوه االسذر  التق  ديذة ح ظمذا تفقذد  وتتذ  رية التي تصذفح بذ  مريذدين فذي الماتمعذا  العربيذة، وممارسة الديمقراط

ا تفقذد التمذاءها إل اذا ألا االلتمذاء عم يذة لفاذية تتحقذت  ذ درتاا ع ب إشفاع حاجا  ىاظاواا المادية والمعظوية ومن 
 ا ن الفرد والاماعة التي تحقت له اتشفاع  . 

 
 

                                                 
1
ب و الصراعات وأخطارها على األسرة العربية ، المجلد الثالث ، العدد الثامن ) القاهرة : جامعة الدول الحرو أحمد عبد الناظر : 

 (2010العربية ، دراسة منشورة بالدورية الخاصة بالمشروع العربي لصحة األسرة ، 
2
و التنمية ، ) لبنان: مؤتمر تمكين االسرة النزاعات المسلحة وأثارها على األسرة، معهد الدوحة الدولي لدراسات األسرة  مهنا كامل : 

 (.2010في العالم المعاصر تحديات وأفاق مستقبلية ، ورقة بحثية منشورة ، 
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بعظذواا " اآل ذار االجتماعيذة والظفاذذية  (2014ء دراسثة ربثثى نجثيح عثادا أبثو طربثثوش )عثام اتضثا تثم اجثرا -ج 
  1": الاورية ع ب األطفال الاوري ن ال جى ن في األردا  ألومة

هدفد الدراسة إلب التعرف ع ب ىها اآل ار االجتماعية والظفاية لألومذة الاذورية ع ذب األطفذال ال جىذ ن الاذوري ن 
 ة هاه اآل ار بمتي ذري الاذظ  والعمذر، والفتذر  ال مظيذة التذي مضذد ع ذب وجذود الطفذل فذي األردا في األردا وع 

ومدم ارتفاطاا بالماك   التي تواجاه في ا د ال اوء، وتعد هاه الدراسذة مذن الدراسذا  الوصذيية والتذي اسذتعالد 
 100الذذا  الم داليذذة ع ذذب ع ظذذة  واماذذا بذذالمظا، الوصذذفي واسذذتخدمد االسذذتفالة والمقاا ذذة المقظظذذة كذذ دا  لامذذ  البي

مفرد  من األطفال ال جى ن . وكالد ىها الظتاو، التي توص د إل اا الدراسة في االتي وجود آ ار لفاية اجتماعية 
ك ما واد العمر ك مذا  ذل  -سطة متو  -ع ب األطفال ادرجا  متفاوتة  متدا، متوسع، مرتف    لين اليالبية كالد 

جتماعيذذة الظفاذذية، وال توجذذد فذذرو  فذذي اال ذذار االجتماعيذذة الظفاذذية وفذذت متي ذذر الاذذظ ، و ك مذذا ماذذتوم اال ذذار اال
واد  الفتذذر  التذذي مضذذد ع ذذب  ذذدول الطفذذل إلذذب األردا ك مذذا   ذذد فذذي المقااذذل اال ذذار االجتماعيذذة والظفاذذية، وك مذذا 

 -ة والظفاذذية التذذي يعذذالي مظاذذا واد  الماذذك   التذذي يتعذذرم لاذذا الطفذذل فذذي األردا واد  حذذد  اال ذذار االجتماعيذذ
االجتمذذذذاعي ك مذذذذا واد   درتذذذذه ع ذذذذب التعب ذذذذر عذذذذن  -  مذذذذا واد  اسذذذذتفاد  الطفذذذذل والتحا ذذذذه ابذذذذرام، الذذذذدعا الظفاذذذذي

ىو ويذذارتاا هذذا  -الماذذك   االجتماعيذذة والظفاذذية لديذذه الحقذذا، ا ظمذذا ىشذذار األهذذل ىلاذذا ال يذذروا بذذ ا ويذذار  الطفذذل 
 يعالوا مظاا  . التيساهمد في تخيي  حد  الماك ة  لت   البرام،  د -ىمور   ولياء

  اليا : الدراسا  االجظبية : 
 (Radhika Commara Swamy2 :((2012قدمت دراسة رادتكا كومارا سوامي ) -أ

حماية األطفال في حاال  الظ اع الما ح مقاا ة م  راديكا و مارا سوامي ، وتا ر ت ذ  الدراسذة إلذب ىا  بعنوان : "
تمرار لا ا ة من األفيار من  بل الممارس ن لحقذو  اتلاذاا فذي عم اذا ، وتعكذ  " راديكذا و اظذاء ع ذب هظاك اس

  األم ن العذال لاذىوا األطفذال والظ اعذا  الماذ حة مذارا سذوامي UNتول اا مظص  الممثل الخاص لألما المتحد   
التقذذارير  2005عذذال  1612المتحذذد   لألمذذا، ح ذذث تظذذا ش تذذ   ر الرصذذد والااذذود بعذذد اعتمذذاد  ذذرار ما ذذ  األمذذن 

باذذذ ا االلتاا ذذذا  المرتيفذذذة ضذذذد األطفذذذال فذذذي سذذذيا  الظذذذ اع الماذذذ ح ، ىلاذذذا تعكذذذ  ىيضذذذا ع ذذذب بعذذذف التحذذذديا  
الخاصذذذة بالتعامذذذل بصذذذور  مفاشذذذر  مذذذ  الاماعذذذا  الماذذذ حة التذذذي تاظذذذد األطفذذذال التذذذي تتع ذذذت ااذذذا مثذذذل ماذذذاول " 

 ماح األطفال الماظدين سابقا " . المااءلة والعدالة وردع الضرر وإعاد  إد
 (3) :(Eric Awich): ( 2012اتضا اجريت دراسة أريك أويش ) -ب 

والعكاسذذا  خاصذذة بالعمذذل لذذث ث سذذظوا  مذذ  الاذذكاا  -حمايذذة ومقاا ذذة حقذذو  األطفذذال ى ظذذاء الصذذراع  بعنثثوان : "
اسذة جذاء  باذب  حالذة الطذوار  األص   ن في شمال ىو ظدا من خ ل مؤساا  الخدمذة االجتماعيذة "، وهذاه الدر 

اتلاالية المعقد  في شمال ىو ظدا لمد  عقدين من الصراع ، ولتياة لال  ورد  عد  مظاما  ل تظميذة سذواء ع ذب 
الماتوم المح ي ىو الدولي ، لدعا احتياجا  األطفال والماتمعا  المح ية المتضرر  من الظ اع في شمال ىو ظدا، 

بية االحتياجا  الظيياة واالجتماعية لألطفال في مرا   االستمفال والت ه ل ، و ذد و د وضعد بعف التدخ   لت 
واألطفذذذال العاوذذذذدين لحمذذذذايتاا وتطذذذوير كيييذذذذة مقاا ذذذذة  لألسذذذذرجمعذذذد االسذذذذتاابة ل تحذذذذديا  التظفاذذذية واالجتماعيذذذذة 

                                                 
1
اآلثار االجتماعية و النفسية لالزمة السورية على األطفال السوريين الالجئين في األردن، جامعة  ربى نجيح عادل أبو طربوش : 

 ( . 2014ت العليا، رسالة ماجستير منشورة ، االردن ) األردن: كلية الدراسا
2
 Radika Coomara Swamy Protecting Children Situations in of Armed Conflict interview with : 

Radhika Coomara Swamy ", Journal of Human Rights Practice No .(4) , Vol (2) ,2012,PP.155-163 
3
 Eric Awichochen :"Protecting and meeting Rights of children During Conflict ? Reflection on the 

Activities of three Indigenous social work agencies in northern Uganda ",British journal of social work 

,16 August 2012.  
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لاذطة  ذ ث مظامذذا  احتياجذا  اعذاد  التذوط ن إعذاد  إدمذاح األطفذال ، وفذي هذاا الفحذث تذا تقذديا تح  ذل لقذدي أل
وهذذذي   كارتيذذذا سذذذاولو ، جولذذذو لذذذدعا األطفذذذال ، ومؤساذذذة دعذذذا األاظذذذاء   وهذذذا يظفذذذاوا ىلاذذذطة الذذذدعا لألطفذذذذال 
المذذذرتفط ن بذذذالقوا  المقات ذذذة ، وياذذذ ر الفاحذذذث إلذذذب ىلذذذه اسذذذتعاا بالخطذذذاب الخذذذاص بحقذذذو  األطفذذذال فذذذي تح  ذذذل 

ي إطار معقد ، كما يا ر الفاحث ىا هذاه التذدخ   عا  التدخ   وى ارها الاام ة لممارسة الخدمة االجتماعية ف
الص ة باروف األطفال والافاب ، لا تصل إلب حد تمك ظاا تماما ليي يتا الخراطاا مذ  ماذتمعاا فذي كث ذر مذن 

 الحاال  . 
 التعليق العام على الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي من الدراسات السابقة : 

الدراسا  الاالقة عا  الص ة بموضوع الفحث الحالي " ت   ر الظ اعذا  الماذ حة ع ذي  بعد استعرام ماموعة من
الماتمذذ  ال  بذذي و االسذذر  ال  بيذذة " ، فقذذد حاولذذد الفاحثذذة عذذرم ماموعذذة مذذن الدراسذذا  العربيذذة واألجظبيذذة التذذي 

المظاايذة ، وتحديذد  تظاولد موضوع الفحذث ح ذث اسذتفاد الفحذث الذراهن فذي تحديذد اتطذار الظاذري لذه واتجذراءا 
الموجاذا  الظاريذة الخاصذذة بموضذوع الفحذذث والماذاعد  فذذي تحديذد ماذذك ة الفحذث واالهميذذة ، وبعذف االهذذداف ، 
والمفاتيا والمصط حا  الخاصة بالحث ، وىيضذا ىفذاد  الفاحثذة فذي تحديذد ىلذواع الظ اعذا  الماذ حة ، كمذا اسذتفاد 

لتي سفقتاا لمعرفة مدم اتفا اا ىو اخت فاا معه من ح ث الظتذاو، الفحث الراهن من تح  ل لتاوااا في ضوء ت   ا
، كذال  اتضذذح ممذذا سذذبت ىا معاذا الدراسذذا  اسذذتخدمد المذذظا، الوصذذفي ، وح ذث ىا الفحذذث الحذذالي ياذذدف إلذذب 
تحديد ا ار الظ اعا  الما حة ع ي الماتم  ال  بي و االسر  ال  بية ، فيعتبذر المذظا، الوصذفي مظاسذ  لطبيعذة هذاا 

 الفحث . 
 الموجهات النظرية للبحث :  .8

وت سياا ع ب ما سبت ستقول الفاحثة باستخدال لاريت ن وتوايفاما " بما يمكن من فاذا الاذاهر  موضذوع الفحذث ، 
ح ث اا استخدال لاريا  متعدد  في دراسذة الاذاهر  لفاذاا ياذمح بم يذد مذن الفاذا لاذا ، كمذا ياذاعد ع ذب الظاذر 

ة ، ويااها كال  في جعل الدراسة والتح  ذل ى ثذر عمقذا ، كمذا يمكذن مذن رسذا صذور  متعذدد  إل اا من ووايا مخت ف
  1. الماتويا  لحميقة الااهر  المدروسة ، ح ث اا الحميقة في وا   ىمرها  د يكوا لاا ماتويا  وىوجه مخت فة

 ى ذ لارية األلاا  : 
لمتفذادل مذن العظاصذر المخت فذة ل ماتمذ  ، كمذا تعتمذد وتدور فيرتاا حذول تيامذل األجذ اء فذي كذل واحذد واالعتمذاد ا

  ت   الظارية ع ب فير  التظا ت العضوي والتي مؤداها ىا كل شيء يمكن الظار إليه باعتفاره لاقا ىو ك  متيام
  2. يتيوا من ىج اء مثل الياون الحب

 وتعتمد هذى النظرية على مسلمات محورية تتمثل في :  
يء سذواء كذاا حيذا ىو اجتماعيذا وسذواء كذاا فذردا ىو ماموعذة صذي ر  ىو تظايمذا يمكن الظار إلذب ىي شذ -1

وهاا الظاذت يتذ له مذن عذدد مذن األجذ اء  Systemسميا ىل ماتمعا ىو حتب العالا ب سر  ع ب ىله لات 
 لا المترابطة. 

ىج اوذه وليذي يتحقذت علذ  فذ  اذد ىا ت بذي  EquiIibriumال اد ىا يكوا الظات داوما فذي حالذة تذواوا   -2
 .  DisequiIibrium التواوا احتياجاته وإال يصفح في حالة من 

 ليل لات احتياجا  ىساسية ال اد مظاا من الوفاء لاا وإال ف ا الظات يفظب ىو يتي ر تي را جوهريا.   -3
                                                 

1
ائص المتعرضين له ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود : إيذاء األطفال أنواعه وأسبابه وخص 

 111،ص2005الرياض ، ،
2
إبراهيم عبد الرحمن واخرون : نماذج ونظريات تنظيم المجتمع ، سلسلة كتب في تنظيم المجتمع ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للطبع  

 .73، ص 1983والنشر، القاهرة،  
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ىي يق ذذل مذذن تذذواوا الظاذذت و ذذد يكذذوا   ذذر  Functionalوكذذل جذذ ء مذذن ىجذذ اء الظاذذت  ذذد يكذذوا وايييذذا  -4
 عديا الميمة بالظافة ل ظات.  ىي NonFunctionalوايفي 

  1. يمكن تحق ت كل حاجة من حاجا  الظات اواسطة عد  متي را  ىو اداول   -5
وقثثد قثثدم كثثل مثثن " تومثثا  كيثثف " و " دونالثثد مثثا  بثثل نمثثوذج لتحليثثل المةسسثثات تعتمثثد علثثى فكثثرة النسثثق 

 االجتماعي المفتوح  تكون هذا النموذج من أربعة عناصر هي : 
وتتضمن المذدخ   العظاصذر اآلتيذة : القذو  الفاذرية والمفذالي واألجاذ   والمعذدا  والذدعا المذادي  المدخالت : -أ 

 والمعظوي والعم ء ىو الماتف دين من خدماتاا والدعا الاياسي والخبراء والفظ وا و  رها من الموارد األخرم. 
ا  التذي تقذدماا المؤساذة ل ماذتف د سذواء كالذد اذرام، والتذي تتمثذل فذي البذرام، والخذدم العمليات التحويلية : -ب 

 ع جية ىو خدما  ل ماتف دين. 
وهذذذو العاوذذذد الظاذذذاوي ل مؤساذذذة ىو األهذذذداف واليايذذذا  التذذذي تحققذذذد بفضذذذل العم يذذذا  التحوليذذذة  المخرجثثثات : -ج

لماتمذذذ  لمذذذدخ تاا والتذذذي تخذذذرح فذذذي صذذذور  اذذذرام، وخذذذدما  لاذذذا تذذذ   ر م مذذذوس ع ذذذب ماتمذذذ  المؤساذذذة ىو ع ذذذب ا
 الخارجي الاي تخدمه. 

وهذذي المع ومذذا  التذذي ت خذذاها المؤساذذة مذذن الب ىذذة بيذذرم تحوي اذذا  الرجثثع أو التغذتثثة العكسثثية أو المرتثثدة : -د 
 مر  ىخرم إلب مدخ   وهكاا. 

هذذذا القذذذو  الفاذذذرية الموجذذذود  بذذذالماتم  و التذذذي تتمثذذذل فذذذي  " المثثثدخالت "وبذذذالتطب ت ع ذذذب الفحذذذث الذذذراهن لاذذذد اا 
دما  التي تقدماا و ال يمكن ع ل االسر  التي سوف تقدل لاا الخدما  وهذا العمذ ء الذاي ياذتف دوا مذن هذاه الخ

هي العم ية التي تعمل ع ب تحويل مدخ   " العمليات التحويلية " المدخ   عن بعضاا بالفعف ، كال  تعتبر
  الماذ حة بصذفة خاصذة ، ايضذا تعتبذذر الماتمذ  مذن االسذر واالجتمذاعي لذدعا االسذر بصذفة عامذذة واسذر الظ اعذا

هي العاود الظااوي واألهداف واليايا  التي تحققد بفضذل العم يذا  التحوليذة لمذدخ تاا والتذي تخذرح  المخرجات ""
" في صور  اذرام، وخذدما  لاذا تذ   ر م مذوس ع ذب الماتمذ  بصذفه عامذة و االسذر  بصذفة خاصذة ، كذال  يعتبذر 

فذذي المع ومذذا  الخاصذذة والتذذي لحصذذل ع  اذذا مذذن خذذ ل تق يماذذا ل بذذرام،  المرتثثدة " الرجثثع أو التغذتثثة العكسثثية أو
 .هاه البرام، والخدما  حتب تعود بصور  إياااية ع ب الماتف دين تقوياوالخدما  التي تقدماا ل عم ء بيرم 

 اذ لارية الدور : 
اء االجتماعي ع ب وضذ  اجتمذاعي ياتخدل مصط ح الدور في ع ا االجتماع بمعالي مخت فة ف ظط ت كماار ل بظ

معذذ ن يتم ذذ  بماموعذذة مذذن الصذذفا  الاخصذذية واأللاذذطة ، تخضذذ  لتق ذذيا مييذذاري إلذذب حذذد مذذا  بذذل ىولىذذ  الذذاين 
يكولذذوا فذذي المو ذذه ومذذن  بذذل االخذذرين، وهذذاا التعريذذ  ال ي خذذا فذذي اعتفذذاره التفر ذذة التذذي ى اماذذا رالذذه ل ظتذذوا اذذ ن 

حيذة ىخذرم كعظصذر فذي التفاعذل االجتمذاعي، وهذو هظذا ياذ ر إلذب لمذع متيذرر المكالة والدور ويعرف الذدور مذن لا
 2من األفعال المكتافة التي يؤدياا شخع مع ن في مو ه تفاعل. 

ويعتقد رالذه ل ظتذوا ىا المكالذة هذي ماموعذة الحقذو  والواجفذا  وىا الذدور هذو المااذر الذديظامي ل مكالذة ، ح ذث 
ا  مع ظذه تذظعك  ع ذب تو عذا  األشذخاص لاذ وك   ذرها ىو سذ وكاا اوضذ  يقول البظاء االجتماعي اتحديد متط فذ

مع ن ل مكالة   وض  األب الخاص في ىوضاع مع ظة ، ع ب آا هظاك فرو ا اذ ن التو عذا  المتصذ ة ىو الطب ذ  
ىو الذذ وح ىو ال وجذذة   ومذذ  علذذ  فاظذذاك ماذذتوم معذذ ن يظفيذذي ىا تتحذذرك فيذذه هذذاه الفذذرو  وهذذو طفقذذا لذذال  يعذذرف 

                                                 
1
 197-196م ،ص 1979ي علم االجتماع ، دار المعارف ، القاهرة ، سمير نعيم أحمد : النظرية ف 
2
،  2005جامعةةة اإلسةةكندرية ، اإلسةةكندرية : دار المعرفةةة الجامعيةةة ،  -قةةاموس علةةم االجتمةةاع ، كليةةة اآلداب  محمددد عدداطف غيددث : 
 391-390ص
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ر ب لذذذه الاذذذ وك واالتااهذذذا  والمذذذيا الم  مذذذة ماذذذتوم الاذذذ وك المتفذذذت ع يذذذه  قافيذذذا ، و باتضذذذافة إلذذذب الحقذذذو  الذذذدو 
  1 .اجتماعيالمرتفطة بمكالة وهو ماموعة من المعاي ر والتو عا  المرتفطة بمرك  

 وتوجد متطلبات للدور وفقا لهذى النظرية تتمثل في : 
الع  ذذا  االجتماعيذذة و  ودهذذا مذذن جالذذ  الماتمذذ  يذذؤدي إلذذب االعتذذراف بالذذدور وىهم تذذه ع ذذب ماذذتوم  -

 وض  الدور. 
 دور مع ن.  وت ديةمقوما  الفرد الختيار  -
االعتذراف اوجذذود ىدوار اذذاهر  تمذذارس ع ذذب ماذذتوم الاذعور، وىدوار ضذذمظية ال يع اذذا الفذذرد و ذذد ال يظتفذذه  -

 لمتط فاتاا. 
 فرد دوا معو ا  يؤدي إلب التيامل في االدوار.   من التو الت قاوية في ىداء االدوار حا  ما هو م -

 وتتضمن النظرية عدة مفاهيم متمثلة في : 
وهي المقومذا  ال ومذة ألداء دور معذ ن، وهذي تظاذا مذن المعذاي ر الثقافيذة وهذي التذي توجذه الفذرد  متطلبات الدور:

 عظد اختياره ل ميال ادور مع ن. 
داء الدور ع ب ماموعة من المعذاي ر تصذور اتصذاال رم يذا اذ ن األفذراد يقول الا وك الام يتط فه ى توقعات الدور:

الااود  وترتفع بالظات  التفافة هييتخا صور  تو عا  كل مظاا س وك االخرين، ويؤكد بارسول  ىا تو عا  الدور 
  2.  ةاالجتماعياالجتماعي والمعاي ر 

تم  تااه ىاظاوه ال اد ىا يقول به من خ ل مؤسااته وبالتطب ت ع ب الفحث الراهن لاد اا هظاك دورا ىساسيا ل ما
عظذدما يتخ ذب عذن  أللذهدوا تفريت ا ن ىاظاوه ، وال يا  ع ب الماتم  من خ ل مؤسااته التخ ي عن ماىولياته 

الميال ب حد ىدواره تااه ىفراده تحدث ماك ة ، وفي هاا الفحث يتا الترك   ع ذب دور الدولذة تاذاه االسذر فذي تذوف ر 
 اجا  األساسية لاا وتوف ر األمن والحماية االجتماعية . الح
 منهج البحث :  -

إا هذذاا الظذذوع مذذن االبحذذاث ياذذت  ل إتفذذاع ماموعذذة مذذن المظذذاه، كولذذه ياذذدف إلذذب اتلمذذال باميذذ  جوالذذ  الماذذك ة 
ه س عتمد فذي ل وصول إلب حقاوت يمكن تح   اا وإيااد من خ لاا لارية شام ة لتحق ت األهداف المظاود  ، وع ي

بحثي الراهن ع ب المظا، الوصفي ح ث ىله سوف يتا وصه وتحديد األطر العامة ل ظ اعا  الما حة ، كال  تذا 
 االستعالة بالمظا، التاريخي ح ث س س ع الضوء ع ب ماموعة من الظ اعا  الما حة وخ يياتاا. 

 لقد جاء هذا البحث في مبحثين هما : 
 عا  الما حة وتعريفاا . مفاول الظ ا  المبحث االوا :

 اال ار الظفاية واالجتماعية ل حرب والظ اعا  الما حة.  : الثانيالمبحث 
 التي توص د ال اا الفاحثة .  النتائج و التوصياتل فحث و يعقباا  الخاتمةي ي عل  

 
 
 
 

                                                 
1
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 المبحث االوا: مفهوم النزاعات المسلحة وتعريفها
 مقدمة : 

 حذذت الذذدمار بحيذذا  الم يذذ ن مذذن سذذكاا العذذالا الماتضذذعف ن وتاذذي  الخذذراب فذذي لاذذا ال تذذ ال الظ اعذذا  الماذذ حة ت
% مذذذن األطفذذذال   ذذذر 40التع ذذذيا وتوصذذذد ىاذذذواب االلتفذذذاع بذذذه ، فالب ذذذداا المتذذذ  ر  بالظ اعذذذا  تضذذذا مذذذا يربذذذو ع ذذذب 

ولاذذاا ييذذيش  الماذذتويا  فذذي القذذراء  وادلذذبالم تحقذذ ن بالمذذدارس ، ولذذدياا ىع ذذب ماذذتويا  التفذذاو  اذذ ن الاظاذذ ن 
  1. في ال الظ اعا  الما حة  حميميةالتع يا في ىومة 

مظذا سذظة  الاياسذيففي الو د الاي ياتمر فيه الظ اع والعظه فذي ل بيذا ، فقذد ىدم الظذ اع الماذ ح وغيذاب االسذتقرار 
 2.4يحتذاح إلب تعرم االسر ال  بية ل عديد من ىشكال العظه واالستي ل ، ففحا  تقرير األما المتحد   2011

% مذذظاا مذذن األطفذذال إلذذب ىشذذكال الماذذاعد  لتذذ م ن الحمايذذة ، ففذذي طذذراا   وبظيذذاوي 40م  ذذوا شذذخع فذذي ل بيذذا 
  2. ىله طفل ل دعا الظفاي االجتماعي باب  تعرضاا ل عظه المرتفع بالظ اع الما ح  270وحدهما يحتاح 

  :مفاول الظ اعا  الما حة وتعريفاا  -1
الظ اع يعظي ل ع الايء من مكاله جمذ   ال يويةعب ر األ ثر ش وعا ل حرب ، فمن الظاحية الظ اعا  الما حة هي الت

، ماذذ حة ، يعظذذي  تخاصذذمواماذذالح ، موضذذ  الاذذ   ، ىعا الظ اعذذا  الماذذ حة ، مذذن بذذ ب ضذذرب ، ىو اخذذت ف ، 
جديذذد ، ويعذذرف  اصذذطدال األطذذراف المتظاوعذذة واسذذتخدال الاذذ   لحذذل ل اعذذاتاا ، ومصذذط ح الظذذ اع الماذذ ح يعتبذذر

الذفعف الظ اعذذا  الماذذ حة ب لاذا ت ذذ  العم يذذا  التذي تاذذتخدل ف اذذا االسذتخدال فذذي القذذوال ن الدوليذة القذذوا  الماذذ حة 
  3  القالوا. ا ن الدول اادف تي   بعضاا ع ب بعف ىو إلاا تحكيا القو  ادل 

ل والوساول وب  ل الخااور ىو التيذالي  فالظ اع الما ح الادف مظه هو تحق ت الظصر والظاا  العاكري ب سرع الاب
الممكظة ، بيف الظار عما تحد ه ت   الظ اعا  الما حة من ىضرار ت حت بالعذدو وبماذاال  ا ىتذه هظذا كذاا الاذد 

البريذذذة والفحريذذذة والاويذذذة ، ومذذذن ى ظذذذاء الظ اعذذذا  ب ن مذذذن وجذذذود تظاذذذيا  ذذذالولي بقواعذذذد تحكذذذا الع  ذذذة اذذذ ن المتحذذذار 
  4. الما حة 

، ويذذتا حذذدوث الظذذ اع  نثثوعين : سثثلمي ، وعنيثثفلذه فذذي وا ذذ  األمذر يذذتا تصذذظي  الظ اعذذا  وفقذا لطبيعتاذذا إلذذب إال ى
الاذذ مي اتحقذذت المصذذالح والمطالذذ  المتعارضذذة باسذذتخدال ىليذذا  مقظظذذة ومظضذذفطة، ومذذن هذذاه االليذذا  الدسذذات ر، 

ديظيذذذذة ، واالعذذذذراف والتقال ذذذذد ، والحذذذذوار، والقذذذذوال ن ، والتيذذذذوين األسذذذذري والعاذذذذاوري ، ولاذذذذا التحذذذذا ا ، واألحكذذذذال ال
والمذذؤتمرا  ، وتتذذراو  هذذاه اآلليذذا  اذذ ن كولاذذا   ذذر رسذذمية وكامظذذة فذذي العقذذل االجتمذذاعي والفذذردي ، وبذذ ن ىمث ذذة 
اآلليذا  الرسذذمية االلتخابذا  ومذذا يعطيذذه الدسذتور مذذن حقذو  لألفذذراد كولاذذا رسذمية ومدولذذة ، ومذن والاماعذذا  مذذن 

الفذة بذالحقو  العامذة والخاصذة ، وتاذمب هذاه الضذوابع ماتمعذة " لطا ذا  الاذ ل فتمظذ  ت ذ  وساول ل تعب ر والمط
وهذذو الظذذ اع العظيذذ  فيحذذدث عظذذدما تتخ ذذب  النثثوب الثثثانيالتظا ضذذا  مذذن آا تتحذذول إلذذب لذذ اع عظيذذ  ومذذدمر، ا ظمذذا 

حق ذت ىهذدافاا ومصذالحاا األطراف عن الوساول الا مية ، وتحاول الاذيطر  ىو تذدم ر  ذدرا  المخذاله لاذا ألجذل ت
  5  .الخاصة 

                                                 
العةالمي لرصةد التعلةيم للجميةع،  النزاعةات المسةلحة والتعلةيم ، التقريةر -منظمة األمم المتحدة للتربيةة والعلةوم والثقافةة : األزمةة الخفيةة 1

  . 5م ، ص 2011
2
بسةيمار  سةةوانجين : اليونيسةةف تةدعم جهةةود تعزيةةز حمايةة األطفةةال المتةةأثرين بةالنزاع فةةي ليبيةةا ، مكتةب اليونيسةةيف اإلقليمةةي لمنطقةةة  

 .   2015الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، عمان ، األردن ، 
3
عةةةات المسةةةلحة الحصةةةانات واالمتيةةةازات الدبلوماسةةةية ، دار الكتةةةب القانونيةةةة ، القةةةاهرة ، إدريةةةس عبةةةدل كاكةةةه عبةةةد ا : أثةةةر النزا 

 26م،ص2016
4
 194م ،ص1996عبد الواحد محمد الفار : لجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  
5
 32( ،ص2003ر العربية ، يوسف صالح الدين : مقدمة في العالقات الدولية ، ) بيروت : الدا 
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وتتظوع الحروب ىو الظ اعا  الما حة في القالوا إلب لوع ن األول : دولي : يق  اذ ن دولتذ ن ىو ى ثذر ، واألخذر : 
  اذذ ن الدولذذة وماموعذذة مذذن الاذذكاا ىو ى ثذذر ، ىو اذذ ن مامذذوعت ن ىو ى ثذذر مذذن مكولذذا  الماتمذذ  فذذي قذذمح ذذي : ي

  1واحد  . ن او ى ثر م  حرص كل دولة دولة واحد  ا ن الدولت 
ع ذب إحذراو الظصذر ع ذب الدولذة األخذرم ، ااذدف ح فالظ اع الما ح الدولي : هذو االصذط   التق  ذدي ل ظذ اع الماذ 

 إم ء شروطاا ع  اا . 
ة مذذ  والظذذ اع الماذذ ح المح ذذي : الحذذرب األه يذذة هذذي االصذذط   التق  ذذدي ل ظذذ اع الماذذ ح المح ذذي وف اذذا تتظذذاوع الدولذذ

ماموعة ىو ماموعا  من الاكاا يربطاا رابع مع ن ،و د يحدث الظ اع ا ن ماموعت ن او ى ثر مذن الماموعذا  
  2. التي تييش في دولة مع ظة دوا تدخل س طاتاا في الظ اع لاب  ىو آلخر 

 ذ العوامل المؤدية لحدوث الظ اعا  الما حة  2
اذذ حة ح ذذث تاذذاعد باذذكل  ذذوي فذذي إياذذاد ح ذذول لمواجاذذة حذذدوث هظذذاك ىهميذذة كب ذذر  لتحديذذد ىسذذفاب الظ اعذذا  الم

دوافذذذ  الظ اعذذذا  باذذذكل عذذذال فذذذي العصذذذر الحذذذديث الذذذب األسذذذفاب  ىسذذذفابالظ اعذذذا  والصذذذراعا  ، ويمكذذذن تحديذذذد 
  3: اآلتية
 العوامل السياسية :   -1

عية الاياسذذذية هذذذي تذذذؤ ر العوامذذذل الاياسذذذية ع ذذذب احتمذذذال الظ اعذذذا  الماذذذ حة ىو الاذذذ ل وقيذذذال الظ اعذذذا  ، فالاذذذر 
الدولة المظاامة " ، ىي الدولة التي ياود ف اا االعتراف  Hegel ) الضامن لما ىسماه الف  اوف األلمالي تيال 

ف ا الارعية تمثل  ذو  الضذعفاء ، لذاا فذاا  (HaveI VacIav) بحت االخت ف ، فع ب حد تعب ر فا  ف هاف ل 
يذوا ى ثذر عرضذة ل ظ اعذا  ح ذث ىا الصذراع الذداور اذ ن الطذامح ن الماتمعا  التذي تحكماذا سذ طة اسذتبدادية ، ت

  4  .إلب الا طة يضعفاا باكل كب ر 
 وتتمثل األسفاب الاياسية لحدوث الظ اعا  في األتي : 

 حب السلطة والرئاسة :  .أ
ل تظذت، ف اذا ويعد ح  الايطر  ع ب الا طة من ى وم وىها األسفاب المؤدية إلذب الظ اعذا  ، فذالظ اع يحذدث فذي دو 

الظاا المتا طة في تيري  جااو الدولة ل تابث بالا طة ، وعر  ة وصول كل الاين ال يظتموا إلب جااو الا طة 
  5. وبالتالي تصفح الدولة  اومة ع ب االستي ل والظا  

 ب. تضارب المصالح : 
 ف الظاذذذر عذذذن مصذذذالح تذذذؤدي اذذذدورها إلذذذب التظذذذاوع ل ذذذداف  كذذذل طذذذرف مذذذن األطذذذراف المتظاوعذذذة عذذذن مصذذذالحه بيذذذ

 اآلخرين : 
 ت. االختالف في األهداف : 

تخت ذذذه األهذذذداف وفقذذذا لطبيعذذذة األشذذذخاص والاماعذذذا  وتحديذذذدها ألهذذذدافاا التذذذي تخذذذدل مصذذذالحاا وتحذذذدد لقاءهذذذا 
 واستمراريتاا ال وتفو اا وتم  ها ع ب الاماعا  األخرم مما يؤكد المظافاة . 

                                                 
1
 32 ص ، م1999 ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الدائمة الدولية الجنائية المحكمة:  عطية الخير أبو 
2
  35ص ، م1985 ، تمس عين جامعة - الحقوق كلية ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، الدولي الجماعي األمن:  الهاللي عثمان نشأت 
3
 معهةد مةن الماجسةتير درجةة لنيةل مقةدم تكميلةي بحةث ،(  1995 —1950)  إلنهائه التفاوض وأليات ليبيريا في نزاعال:  أدما دياباتي 

 21،ص(  2000 ، العالمية أفريقيا جامعة:  الخرطوم) والالجئين الكوارث دراسات
4
 Hoffmann Stanley, contemporary theory in international relations(United States of America: prentice 

–hall,Inc.fifth edition ,june 1965)p211 
5
 ،( 2003 ، هومةةة دار: الجزائةةر)  ، وتحليليةةة نقديةةة دراسةةة الغربيةةة والممارسةةة الفكةةر فةةي النزاعةةات فةةض:  الغفةةار عبةةد أحمةةد محمةةد 
 202ص
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 العوامل الفردتة :  -2
   هذذذي لتياذذذة ل لفعذذذاال  اتلاذذذالية المتمث ذذذة ىساسذذذا فذذذي األحقذذذاد واألطمذذذاع ، والتذذذي تذذذؤدي فذذذي فذذذالحروب والظ اعذذذا

  1. الظااية إلب ل اع ما ح 
 العوامل االقتصادتة :   -3

ي عذذ  اال تصذذاد دورا مامذذا فذذي الحيذذا  الدوليذذة ح ذذث تذذؤدي الماذذك   اال تصذذادية المخت فذذة والتظذذاف  ع ذذب المذذوارد 
  2. جتماعية التي تا ث الاروف ل صراع إلب اروو التوترا  اال

 العوامل الثقافية :   -4
مذدركا   وتتمثل في التم   الثقافي ضد بعذف األ  يذا  ووضذ  الق ذود ع  اذا فذي ممارسذة حقو اذا الثقافيذة وتذاريخ 

 ي وهي الصراع الداخ الاماعا  تااه عاتاا وتااه االخرين ، ويرم اراوا ىهمية الترك   ع ب    ة اعتفارا  لفاا 
وم ح اذ ن الماذتوم الظخبذي  : م ح الاروف المافقة م  األسفاب المفاشر  لحدوث الظ اع في إطار شامل لفامه ، 

التطذورا  واألعمذال الخارجيذة ل ذدول  والماتوم الاعبي لتح  ل كييية ادء هاا الصراع ، وتح  ل الدور الاي ت يفذه 
  3  الداخ ي .المااور  في إشعال الصراع 

    الظ اعا  الما حة في الماتم  ال  بي وتطورها ذ لا 3
 الاي يمكن تاا  ه بعال ىو  را مع ن والما  بالتااريةالفارية ووجودها فاو لي   اظا  ارتفع تاريخ الظ اعا  

 فذذي األرم وهذذو  االسذذتح فيرجذذ  إلذذب ادايذذة الخ ذذت الفاذذري ااتذذداء بصذذراع اتلاذذاا مذذ  إراد  الاذذيطاا مذذن ىجذذل 
 ، ويعتبذذذر الماتمذذذ  ال  بذذذي مذذذن الماتمعذذذا    ولذذذي اذذذ ن الخ ذذذر والاذذذر والذذذاي ال يظتاذذذب إال بالتاذذذاء الحيذذذاالصذذذراع األ

 العربيذذة واتسذذ مية التذذي تعذذالي مذذن حالذذة الظذذ اع الماذذ ح اذذ ن ماموعذذا  ماذذ حة تمت ذذ  الاذذ   ويحذذاول الماتمذذ  
الظ اعذا   ه ااء الماتمذ  ال  بذي ىلفاذاا فاذالدفاع عن لفاه وفيره باستخدال القو  المفرطة والتذي يكذوا ضذح تاا ىاظذ

 الما حة الرابح ف اا خاسر . 
،   ذا التق ذد إلذي " سذر  " ومذن  ذا مظذاطت متفر ذة فذي اليذرب ال  بذي  "بنغثازي  ف قد ادى  الظ اعذا  الماذ حة فذي "

عظيفذة   ا  ، داخذل ىاظذاء الذوطن الواحذد لألسذه حذروب واشذتفا " داعثش "و  ر الصراع الما ح م  تظايا الدولة 
سقع ف اا القت ب والارحب المصاا ن ، وبدل ىا يكوا شفااظا ىساس البظاء في ل بيا ىصفحوا الماذاهم ن فذي حر اذا 
ودمارها فدوامة العظه لا تظتاي حتي االا ، فبذدل مذا تيذوا ل بيذا مذن الذدول الماذتقر  والم دهذر  ا تصذاديا وسياسذيا 

حد ل بيذذا تعذالي ماذك   اجتماعيذة كب ذذر  فظتياذة الظ اعذا  الماذذ حة واد وىمظيذا ، وىيضذا لتياذة ل ظذذ اع الماذ ح ىصذف
 عدد األرامل واأليتال لتياة لفقداا ال وح عاول األسر  . 

و كاا من ىفد  الماسذي التذي تخ فاذا الحذروب التذي ييياذاا اتلاذاا فذي ىعمذا    فذه عظذدما يتعذرم ىفذراد العاو ذة 
ول مصذذ ر ىفذذراد العاو ذذة التذذي فذذر تاا الحذذرب وبذذاألخع األطفذذال الذذاين الواحذذد  ل لفصذذال والتذذي تث ذذر الاذذكوك حذذ

الفص وا عن عوياا ، والقالوا الدولي اتلاالي يعترف ب همية األسر  وياعب جاهدا لصذيالة الوحذد  العاو يذة خذ ل 
مصذ ر "حذت كذل ىسذر  فذي معرفذة   نص على انه : 1977البروتوكوا األوا لعام الظ اعا  ، وتصديقا لال  فاا 

                                                 
1
         " والسةةالم المسةةلحة بالنزاعةةات الجدليةة عالقتهةةاو القةةوى تةوازن لنظريةةة شةةاملة دراسةة"  القةةوى وتةةوازن الحةروب:  إبةةراهيم خةةزام أبةو 
  253:  245 ص(  1999 ، األهلية منشورات:  لبنان) 
2
                  القةةةاهرة جامعةةةة منشةةةورة ماجسةةةتير رسةةةالة ، السياسةةةي والتكامةةةل اليمنيةةةة األهليةةةة المسةةةلحة النزاعةةةات:  الحلةةةيم عبةةةد حسةةةن محمةةةد 
 28ص(  2006 ، ريةاإلسكند مكتبة:  االسكندرية) 
3
 29 ص ، نفسه السابق المرجع:  الحليم عبد حسن محمد 
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ىفرادها هو الحاف  اتلاالي لظاا  كل من األطراف الاامية المتعا د  وىطراف الظ اع والمظاما  اتلاذالية الدوليذة 
  1. الوارد عكرها في االتفاقيا  وفب هاا البروتوكول

  :ذ اسال   تاوية الظ اعا  الما حة 4
عظذه ، التعذاوا ، الماذاوا   اع وتتمثل فذي   الذ حدد بعف المفيرين المفاد  الموجاة في مقاربة كافة حاال  الظ  

  2 ، التدعيا ، االتصال   
 مفهوم التسوية السلمية في القانون الدولي : 

و يقصد بالتاوية الا مية ل ظ اعا  " التعامل م  الظ اعا  والصراعا  دوا الظاوء إلب العظذه والظ اعذا  الماذ حة 
مفاوضذذا  والمفاحثذذا  والوسذذاطة والتحكذذيا والمحذذا ا الدوليذذة ومذذن خذذ ل وعلذذ  بالوسذذاول الاياسذذية ىو القضذذاوية كال

  3. المظاما  الدولية كاألما المتحد  
ويمكذذن ت خذذيع ىسذذال   تاذذوية الظ اعذذا  فذذي االتذذي : المفاوضذذا  والوسذذاطة والمعاهذذدا  و التحكذذيا ، الماذذاعي 

  .الحم د  ، التحق ت ، التوف ت ىو المصالحة 
 المفاوضات :  -

د بالمفاوضا  تفادل الرىي ا ن طرفي الظ اع بفصد الوصول إلب تاوية ل ظ اع القاوا ا ظاما و ذد يكذوا تفذادل و يقص
  4. اآلراء ا ن المفاوض ن شفاهة ىو في ماكرا  مكتوبة ىو بالطريقت ن معا 

ة التذذي تذذؤدي  ذال  تعتبذذر المفاوضذذا  مذن ىفضذذل الطذذر  لتاذذوية الظ اعذا  وى ثرهذذا شذذ وعا وتمتذذاو بالمرولذة والاذذري
إلب تض  ت شقة الخ ف وهاه الم    حال تيافو القوم ا ن ىطراف التفاوم، ىمذا فذي حالذة عذدل تيافؤهذا فيخضذ  
الطرف الضيي  ل طرف القوي، وتاري المفاوضا  ا ن األطراف ىو ممث  اا و د تع ن ىطذراف الصذراع خبذراء ىو 

  5 فاوم  فظ  ن تعداد تقارير تف د المفاوض ن ى ظاء عم ية الت
 الوساطة:  -

 ويقصذذذد ااذذذا عم يذذذة إدار  الظذذذ اع مذذذن خذذذ ل طذذذرف خذذذارجي يحاذذذب بقبذذذول و قذذذة األطذذذراف المتظاوعذذذة ويقذذذدل جاذذذود 
الوساطة حال ط   ىطراف الظ اع ىو ممث  اا ىو حال  بولاا عرم المااعد  من شخع ىو دولذة ىو مظامذة مذن 

 قذذو  ، و ك مذذا واد  فذذرص لاذذا  ت ذذ  الوسذذاطة " الع  ذذا  ىجذذل محاولذذة تاذذوية الظذذ اع دوا ال اذذوء الذذب اسذذتخدال ال
  6. مدم تمتعه المصداقية لدم األطراف المتظاوعة 

 المعاهدات :  -
التذي يحكماذا القذالوا  ويقصد ااا اتفاقيا  ىطرافاا شخصذاا آو ى ثذر مذن ىشذخاص القذالوا الذدولي لتظاذيا ع  ذة 

  7 افاا  . الدولي وتتضمن حقو ا والت اما  تق  ع ب عاتت ىطر 
 
 

                                                 
1
 . الرابعة جنيف اتفاقية من( 26) المادة 
2
 ، اإلنمائيةة للدراسةات خلةدون ابةن مركةز:  القةاهرة)  ، العربةي الةوطن فةي الةديمقراطي والتحةول المدني المجتمع:  إبراهيم الدين سعد 

 .6ص(  1993
3
 .731 ص ،( 1985 والنشر، للدراسات العربية المؤسسة:  بيروت)  ، السياسية الموسوعة:  ياليالك الوهاب عبد 
4
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5
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 - Tabias Bohamle , international mediation interaction ,(Heidelberg: Springer Fechmedien Wiesbaden 

GMBH,First Edition ,2011)P15:16. 
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 التحكيم :  -
ويعتبذر التحكذيا كوسذذ  ة ل تاذوية الاذ مية ل مظاوعذذا  و يعذرف ب لذه " هذذو علذ  اتجذراء الذذاي يمكذن اواسذطته تاذذوية 
الظ اع بحكا م  ل تصدره ه ىة تحكيا خاصة يقول ىطراف الظ اع ىلفاذاا باختيذار ىعضذاواا، ووضذ   واعذد إجراءاتاذا 

  1. بيقه في شاا هاا الظ اع وتحديد القالوا الاي تتولب تط
و عذذن ىشذذكال التحكذذيا فاذذو يتع ذذت بذذالمحكا سذذواء ى ذذاا فذذردا ىل ه ىذذة تحكذذيا   مؤساذذة   ، فذذالتحكيا يكذذوا فرديذذا 
عظدما ت ا  الدولتاا المتظاوعتاا إلب االحتيال إلب محكا فرد يقول اختياره ع ب ىساس ما اشتار به من ع ا ول اهة 

  هذذاا الفذذرد  ذذد يذذؤدي اظتذذاو، ضذذار  ب حذذد ىطذذراف الظذذ اع، كمذذا يمكذذن تاذذك ل لاظذذة مذذن والاذذمعة الط فذذة إع ىا تح ذذ
المحكم ن بميال كل دولة اتع  ن عذدد متاذاو مذن المحكمذ ن ع ذب ىا يقذول هذؤالء المحكمذ ن باختيذار عضذو محايذد 

يذة مثذل محكمذة ىما التحكيا الاماعي ىو المؤساي فيكوا مثل التحكيا عن طريت االحتيال إلب محكمذة تحكذيا دول
  2.  التحكيا الدولية في الهاي ىو التحكيا من خ ل الا ىة الدولية لتاوية ل اعا  االستثمار

 التحقيق :  -
يعتبذذذذر التحق ذذذذت عفذذذذار  عذذذذن تحديذذذذد الو ذذذذاو  الماديذذذذة والظقذذذذا  المخت ذذذذه ع  اذذذذا اذذذذ ن الفر ذذذذاء المتظذذذذاوع ن تاركذذذذا لاذذذذا 

 ر  ، ويكذذوا علذذ  عذذن طريذذت المفاوضذذة ، وإمذذا بصذذور    ذذر اسذذتخ ص الظتذذاو، التذذي تظاذذا عظذذه امذذا بصذذور  مفاشذذ
  3.  مفاشر  ، ويكوا عل  عن طريت التحكيا

 التوفيق أو المصالحة :   -
يعتبذذر ىسذذ وب التوف ذذت ىو المصذذالحة حذذديث العاذذد ، إع الذذه دخذذل التعامذذل الذذدولي فذذي ىعقذذاب الظ اعذذا  الماذذ حة 

  4. العالمية األولب 
 لنفسية واالجتماعية للنزاعات المسلحة: اآلثار ا الثانيالمبحث 
  مقدمة :

تب ن ل فاحثة اا اآل ار الظفاية تا ر إلب الخبرا  التي تؤ ر ع ب  در  العواطه والا وك واألفيذار والذاا ر  والذتع ا 
، وهذذي طذذر  يمكذذن الظاذذر إل اذذا مذذن ىجذذل الفاذذا ، كذذال  تاذذ ر اآل ذذار االجتماعيذذة الذذي الصذذراع الماذذ ح مذذا اذذ ن 

خذذرم ، مثذذل االلاذذ خ مذذن األسذذر  والماتمذذذ  والعذذوو اال تصذذادي المحتمذذل وفقذذداا المكالذذة االجتماعيذذذة عظاصذذر ى
المتضذذررين مذذن  ألطفذذالوالماذذاعد  الظفاذذية لألطفذذال المحتذذاج ن ىمذذر ضذذروري ، وليذذن الظمذذو الظفاذذي االجتمذذاعي 

 الحرب هو مفاول ىوس  من عل  بكث ر . 
تي تخ فاا الظ اعا  الدمار المادي الاي ىحد ته فذي العمذراا واال تصذاد و ذد  ال  يتضح اا تفو  اآل ار الظفاية ال

يااذر علذذ  ع ذب شذذكل ىمذذرام لفاذية وعصذذابا  وماذاهر سذذوء تييذذ  والحرافذا  وإعا ذذا  لفاذية وجاذذدية ودمذذار 
ب الفصذذال والذذاهاا و لذذمعظذذوي والحطذذا  سذذ وكي وحذذاال  ليذذوص وفقذذداا ل ذذاا ر  ورهذذاب وشذذاوع وا تىذذاب وصذذوال إ

  مذذن األفذذراد الذذاين تب ذذغ ىعمذذارها  7.1.5خذذت ال  العق يذذة ، و ذذد ىوضذذحد لتذذاو، الماذذح الصذذحي ال  بذذي ىا   اال
  5  .فقع مظاا عهبوا لت قي االستاار  الطبية  ( 43.8)%  سظة ف  ثر يعالوا من مرم لفاي وىا  15

                                                 
1
 النةزاعين لتسةوية مقارنةة دراسةة الةدولي التحكةيم إطةار فةي أفريقيةا فةي الحةدود لنزاعةات السةلمية التسةوية:  عشةماوي الفتاح عبد نادية 

 12ص( 2007 ، األفريقية والدراسات لبحوثا معهد:  القاهرة)  األثيوبي واالريتري اليمني االريتري
2
 
2
 J.G Merrills , International Dispute Settlement ,(Cambridge : Cambridge university pree 4

th
 Edition 

,2005,p2. 
3
 ( 2007 ، العربي الفكر دار:  عمان)  ، العام الدولي القانون إلى المدخل:  الضبعان علي 
4
 6ص(  2000 ، الحقوق كلية ، أسيوص جامعة:  أسيوط)  ، العام القانون مبادئ:  نجم فارالغ عبد المعز عبد 
5
 2014 ، الليبةي والتعةداد اإلحصةاء مصلحة:  ليبيا)  ، األول التقرير ، األسرة لصحة الليبي المسح : الليبي والتعداد اإلحصاء مصلحة 
 .  15—13 ص ،( 
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 اآل ار الظفاية الظاتاة عن الظ اعا  الما حة :   -1
ا مذذا تيذذوا اال ذذار الظفاذذية كب ذذر  جذذدا بح ذذث يصذذفح الاذذ ل وهمذذا واألمذذن ىمظيذذة بع ذذد  عذذن وجذذد  الفاحثذذة الذذه  الفذذ

الوا   ، ومن اضطرابا  لفاية ى ظاء الحروب العصرية التي لا تفقب كما كالد من  بل مواجاة اتلاذاا لإللاذاا 
هر االمذرام الظفاذية التذي صار  ىلية ، و د عكر رليالفبر " معطيا  عديد  متع قة باتصابا  الظفاذية ومذن ماذا

 رصد  في المراحل وهي : 
وهو الحالة األساسية والمحورية التي ت تي ت قاويا ، وهو العظصذر التيذويظي األساسذي ليذل ردود األفعذال  القلق : -

 اظوبا  الحصر البدلي المعروف م  االضطراب في الوايفة.  فا  الظفاية المرضية ل يوارث ويحدث 
ىو هي حاال  تترجا تحطا الاعور في ماتويا  مخت فة ومن ا ظاا الذاهول الذاهظي  الهذتان :حاالت الذهوا و  -

 وسوء التوجه ال مظي والمكالي واليه واالرتفاك واألح ل المرعفة . 
 ، و د التار ااورها في ت   المرح ة .  هستيريةحاالت  -

فر  التي تاه  ل راحة في شكل إلاذاك وىر  ولذدل وتاار عاد  بعد فتر  المعركة وت حظ عظد ال حاالت االكتاب :
  1. باب  فقداا رفقاء المعركة 

و تفذذو  اآل ذذار الظفاذذية التذذي تخ فاذذا الظ اعذذا  الماذذ حة و الذذدمار المذذادي الذذاي ىحد تذذه فذذي العمذذراا واال تصذذاد و 
ر افذذذا  لفاذذذية وعصذذذابا  وماذذذاهر سذذذوء تييذذذ  والحذذذ ىمذذذرامالماتمذذذ  و االسذذذر  ، و ذذذد يااذذذر علذذذ  ع ذذذب شذذذكل 

وا تىذاب  وشذاوعوالحطذا  سذ وكي وحذاال  ليذوص وفقذداا ل ذاا ر  ورهذاب  مذدعوي واعا ا  لفاذية وجاذدية ودمذار 
كل ما احتوي ع يه ع ا االضطرابا  الا وكية مذن ىعذرام  ىيوصوال إلب الفصال والاهاا واالخت ال  العق ية ، 

 ع لافة حاال  االلتحار . مرضية ، كال  التاار عادا  إدماا اليحول والمخدرا  وارتفا
ىا لتياة اآل ار الظفاية ل ظ اعا  الما حة ع ب األطفال عذن فقذداا المقومذا  األساسذية لييياذه  وقد تبين للباحثة

فذذي ماتمعذذه فذذي اذذروف تضذذمن لذذه التوافذذت الظفاذذي وماذذتوم الصذذحة الظفاذذية ، وعلذذ  باذذب  التاديذذد فقذذداا معذذالا 
اتلااا لتاديد عاته وتحديذد هويتذه ، فذاا اآل ذار الظفاذية الظاتاذة عذن الظ اعذا  الحيا  االجتماعية التي يتابث ااا 

 الما حة هي االضطرابا  الظفاية التي تص فه مثل :حاال  الق ت واال تىاب وااللفعالية . 
ب مذن ، واآل ار الظفاية ترتفع بطبيعة ودرجة اتشفاع واعدل اتشفاع لااه الحاجا  الظفاذية ، فظقذول إا الفذرد يعذال

اعا عالب من عدل اتشذفاع لاذاه الحاجذا  ىو إا حاجتذه الظفاذية ا ذ ر لفاذية سذ بية    ذت ، تذوتر، خذوف   اهتذ   
، ىا اآل ذذار الظفاذذية تظقاذذا إلذذب لذذوع ن تفعذذا لظذذوع درجذذة اتشذذفاع  1993لدرجذذة لذذا تعذذرف االسذذتقرار يذذاكر سذذال : 

واحتذرال الذاا  وخفذف التذوتر  الطم ل ظذةية ايااايذة مثذل الاي يحصل ع يذة الفذرد لحاجتذه الظفاذية ، مظاذا آ ذار لفاذ
ولمو لفاي س يا ، وا ار لفاية س بية تتمثل في الق ت والمخذاوف المرضذية واألحذ ل الم عاذة وااللع اليذة والعذدواا 

  2  الاديد  .والصراع الظفاي وااور االلفعاال  
ة اذذداف  مذذن ل عذذا  حربيذذة تظطذذوي ع ذذب حالذذة  ذذال  يذذري الذذفعف إا الاماعذذا  الفاذذرية تظفعذذل فذذي لحاذذا  مع ظذذ

لفاذذذية جمييذذذة، تذذذدف  ل يالبيذذذة مذذذن ىعضذذذاء الاماعذذذة الذذذب الرغفذذذة فذذذي الحذذذرب ىو ع ذذذب األ ذذذل  بذذذول فيرتاذذذا و مذذذن 
خصذذاوع الماتمعذذا  الفاذذرية ىلاذذا كالذذد تيذذيش داومذذا فذذي تو ذذ  الحذذرب وليذذن علذذ  ال يعظذذب ىلاذذا تر ذذ  ف اذذا فذذي 

ىا تيذوا جماعذة عا  م ذول حربيذة بذاألم  وتفضذل الاذ ا ال ذول وال ع  اذا ىا  جمي  األو ا  ، إع إا مذن الممكذن
  3. تاد فيما بعد عدوال تاا التي ىشفعد مؤ تا 

                                                 
1
 53ص ، ت ب ، العربية النهضة دار ، األطفال في والتربوية النفسية آثارها الحرب صدمة :فواز طلعت جوريه 
2
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3
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ففذذذي الحذذذروب تظتاذذذر  قافذذذة الق ذذذت والخذذذوف والفذذذرار ممذذذا يضذذذطر إلذذذب تعط ذذذل األجيذذذال التذذذي تعاصذذذر الحذذذرب عذذذن 
يذذة حيذذاتاا ، ح ذذث تتفذذت الفاحثذذة مذذ  الذذرىي القاوذذل بذذ ا التواصذذل مذذ  الحيذذا  باذذكل ج ذذد ، و ذذد يمتذذد التذذ   ر ع ذذي بم

الحذذواج  الظفاذذية التذذي تتركاذذا الصذذراعا  القب يذذة  ذذد تفذذو  آ ارهذذا كافذذة اتفذذراوا  األخذذرم ، وعلذذ  الا مذذن الاذذال 
محصذول تذا حر ذة ، ليذن مذن الصذع  اوالذة  اتعذويفإعاد  اظاء ما خ فته الحرب من مؤساة ىو مرك  صذحي و 

الظفذذوس خاصذذة ألولىذذ  الذذاين فقذذدوا عوياذذا فذذي ت ذذ  الحذذروب ، واا ت ذذ  الترا مذذا  الظفاذذية مثذذل  حقذذد وكراتيذذة فذذي
الحقد واليراتية وعدل الثقة ا ن األطراف المتصارعة والمتضرر  من الصع  اوالتاذا مامذا اذالد مذن المااذودا  ، 

يذذال طالمذذا هظالذذ  عذذدل  قذذة اذذ ن الا هذذاه الترا مذذا  تظمذذو وتظظقذذل عبذذر األجيذذال ، والاذذد ىا تظفاذذر فذذي يذذول مذذن اال
الظاس وعدل توفر مظاخ ل تعايش الا مي طالما بقب الاعور ب فض ية الفعف ع ذب االخذرين ، ىيضذا مذن األمذرام 

  1. الظفاية الظاتاة عن الحرب اال تىاب واضطرابا  ما بعد الصدمة والفصال الاخصية واتدماا 
فقذد اليث ذر مذن الطا ذا  الفاذرية فذي و ذد الاذ ا ىمذا فذي و ذد  فمن المعذروف إا االضذطرابا  الظفاذية تذودي إلذب

تؤدم ع و  ع ب عل  الب وياد  الخااور وفقد األروا  ومن هظا كالد الحاجة إلب االهتمال بالظواحي  ف لااالحرب 
ب وهذاا الظفاية وكل ما يتع ت بالو اية من آ ار الحروب وتقديا الرعايذة الظفاذية وعذ ح وت ه ذل الحذاال  بعذد الحذر 

ا ظذذا الحذذروب لذذي  كماليذذا ىو ترفذذا كمذذا  الظفاذذيالعاذذكري ودور الطذذ   الظفاذذيهذذو ماذذال طبذذي ماذذتقل هذذو الطذذ  
  2. يتصور الفعف 

 اآلثار االجتماعية الناتجة عن النزاعات المسلحة :  -2
دوار األاذو  لتياة ل ظ اعا  الما حة ت داد معدال  التفي  األسرم بالط   ىو الاار والاي يؤدي إلذب اضذطراب ى

واألمومذذة ، واضذذطراب ىدوار الاذذ طة وتي ذذر الموا ذذ  والعكذذاس علذذ  ع ذذب المرجييذذة األسذذرية بضذذعفاا ىو الايارهذذا ، 
 ذذال  اضذذطراب المخططذذا  الحياتيذذة واليذذيش يومذذا ا ذذول ، وتذذؤ ر الظ اعذذا  والحذذروب األه يذذة تذذ   را عميقذذا ع ذذب 

واألطفذال ، والماذذظ ن ، واتلذاث وتفتقذذد هذاه الفىذذا  و  رهذذا  الفىذا  األشذذد ضذعفا اذذ ن الاذكاا كالمصذذاا ن باتعا ذذة
األمذذذن وتتعذذذرم ل مخذذذاطر والضذذذرر لذذذي  فذذذي مكالاذذذا األصذذذ ي ى ظذذذاء الصذذذراعا  والحذذذروب فقذذذع ، كذذذال  تتاذذذب  
الظ اعا  والحروب الداخ ية في حدوث خااور فادحة في صذفوف المذدل  ن وىعذداد ضذحايا ى ثذر مذن الحذروب اذ ن 

  3  .الدول 
ضافة إلب ارتفاع معدال  الاريمة وعل  لتياة الظذ و  والاذروب مذن ىمذا ن الظ اعذا  مذ  تعطذل حركذة اتلتذاح بات

والتاذذار الفطالذذة والخفذذام معذذدال  االلتحذذا  بذذالتع يا وت ايذذد معذذدال  الفقذذر واوديذذاد ىعذذداد القت ذذب وفقذذداا األسذذر 
امذذذذل لمذذذذو  األب والعاوذذذذل وكذذذذال  المعذذذذا  ن لتياذذذذة لعاو اذذذذا، وبالتذذذذالي اوديذذذذاد الاذذذذراوح الضذذذذييفة مذذذذن األيتذذذذال واألر 

وتفاذذي اذذاهر  العظذذه والتاذذ ح وسذذع الاذذفاب ، وعذذدل وحذذد  الصذذه باتضذذافة إلذذب الايذذار الظاذذي، 4اتصذذابا  ، 
  5.  ح ث تظقاا ىفرادها ا ن مؤيد ومعارم لوجود حالة الظ اع ت   لدسرهاالجتماعي 

طرى ع ذب الماتمعذا  لتياذة لعوامذل مع ظذة سذواء كذاا علذ  سذ فا ىل يقصد به التي را  التي ت و األثر االجتماعي :
اباالا ، فالحاجا  االجتماعية ال تقل ىهمية عن الحاجا  الظفاية في الحفاظ ع ب شخصذية سذوية مت لذة الفعاليذة 

                                                 
1
 . 210ص( م 2005 ، القاهرة ، الكتب عالم)  ، النفسي واإلرشاد لتوجيه:  زهران حامد السالم عبد 
2
 . 105،ص 2007 ، والحرب المسلح للصراع نفسية رؤية : الشربيني لطفي 
3
 الجامعةةةة:  العةةةراق)  ، 67 العةةةدد ، األساسةةةية التربيةةةة كليةةةة مجلةةةة ، المسةةةلحة النزاعةةةات فةةةي األطفةةةال حمايةةةة : احمدددد حسدددن مصددلح 

 5 ص ،( 2011 ، المستنصرية
4
 فةي التنميةة علةى وأثرهةا المتماديةة النزاعةات النةزاع أثناء وتداعيات اتجاهات ، اإلسكوا ، آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة 

(  2015(  اإلسةكوا)  آسةيا الغربةي واالجتماعيةة االقتصةادية المتحةدة األمةم لجنة:  بيروت)  ، المتحدة األمم ، 4 العدد ، العربية المنطقة
 40ص

5
 .16 ص ،( سابق مرجع)  ، األسرة على وآثارها المسلحة النزاعات : كامل مهنا 
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 وطبيعذذة اآل ذذار االجتماعيذذة التذذي تااذذر ع ذذب الفذذرد تذذرتفع اظذذوع اتشذذفاع ودرجتذذه ل حاجذذا  االجتماعيذذة ، ويقصذذد
باأل ار االجتماعية ايضا التي را  التي تطرى ع ب الماتمعا  لتياة لعوامذل مع ظذة سذواء كذاا علذ  سذ فا ىو اياابذا 
، فالحاجذذذا  االجتماعيذذذة ال تقذذذل ىهميذذذة عذذذن الحاجذذذا  الظفاذذذية فذذذي الحفذذذاظ ع ذذذب شخصذذذية سذذذوية مت لذذذة الفعاليذذذة 

اتشذفاع ودرجتذه ل حاجذا  االجتماعيذة التذي تااذر وطبييية اآل ار االجتماعية التي تااذر ع ذب الفذرد تذرتفع اظذوع 
ع ذذذب الفذذذرد ولعذذذل مذذذن المظاسذذذ  ىا تذذذاكر الذذذه يوجذذذد تذذذداخل اذذذ ن الحاجذذذا  االجتماعيذذذة والحاجذذذا  الظفاذذذية إعا ىا 
اليث ذروا مذذن الماذتي  ن فذذي ماذذال الدراسذا  الظفاذذية واالجتماعيذة يذذروا ال يوجذذد فاصذل اذذ ن هذاه الحاجذذا    ذذر 

فا  عم ية إشفاع الحاجا  الظفاية ااا  الاخع ا ظما عم ية اتشفاع الحاجا  االجتماعية العضوية ولتياة الرت
  ومن أهم االثار االجتماعية :ترتفع ب طراف ىخرم ، 

 اللجوء والنزوح :  -
هذذو التحذذرك الظفاذذي ألسذذفاب وليظذذه حركذذة داخذذل الذذوطن الواحذذد ويكذذوا ال جىذذوا والظذذاوحوا فذذي ماتمعذذا  جديذذد  

  1. خت فة من المفترم ف اا ىلاا تيوا مؤ تة وليظاا تتف  ل مدم ال مظي ل حرب عا  سما  م
 اإلعاقات :  -

 ذذل األسذذ حة خط ذذر  جذذدا ع ذذب حيذذا  األطفذذال وتاذذب  لاذذا ىضذذرار كث ذذر  ممذذا يتط ذذ  اذذرام، عاليذذة التي فذذة تعذذاد  
 ت ه  اا وتييفاا م  ىوضاع اتعا ة الظفاية . 

 الخلل الدتمغرافي : 
في التووي  الاكالي ح ث يظ   الاكاا لحو المدا اآلمظة التي تتوفر ف اا حاجاتاا األساسذية وياذدوا يحدث خ ل 

يعذذي اذذ ن ىعذذداد ف اذذا الخذذدما  فيحذذدث خ ذذل لاذذكاا الريذذ  ومظذذاطت الظ اعذذا  ، كمذذا يحذذدث خ ذذل فذذي التذذواوا الطب
 الرجال والظااء . 

 انتشار الفوضى :  -
اعي وتفقذذذد حتذذذب األسذذذر ت ذذذ  القذذذدرا  ومذذذن  ذذذا الايذذذار البظذذذاء الميمذذذب تفقذذذد الماتمعذذذا  ممارسذذذة الضذذذفع االجتمذذذ

 ل ماتمعا  وتفقد م  ال تاا ىو خصاوصاا خاصة الماتمعا  الما ومة . 
وتذذذذرم الفاحثذذذذة ىا اآل ذذذذار االجتماعيذذذذة والظ اعذذذذا  الماذذذذ حة  ذذذذد تخفذذذذي اليث ذذذذر مذذذذن األلاذذذذطة اتلاذذذذالية والثقافيذذذذة 

كذه الحذرب مذن آ ذار سذ ىة ع ذب االسذر  مذن تاديذد بالتفييذ  وضذياع ىفرادهذا والحضارية جراء الحروب ، ف ا ما تتر 
 إلما يظعك  ادرجة كب ر  ع ب حال األطفال مما يؤدي إلب االلحراف االجتماعي . 

االسر  تصارع االماا وىح الاا وتفحث عن التعذايش مذ  وا ذ  الحذرب بصذور   ذد ال تمت ذ  مقوماتاذا ، ويفقذب  وتفقب
ا الاميذذ  صذذيارا وكفذذارا وىمظيذذة كب ذذر   ذذد ال تاذذد سذذبفا لتحميقاذذا فذذي هذذاا الذذ من الذذاي كثذذر  فيذذه األمذذن واألمذذاا ح ذذ

 الحروب والاارا  . 
 انهيار القيم :  -

و ذذذذد الحذذذروب والعذذذذدال األمذذذن والع  ذذذذا  الطبيييذذذذة اذذذ ن ىفذذذذراد الماتمذذذ  تفقذذذذد الماتمعذذذا  ممارسذذذذة الضذذذذفع  ففذذذي
ومذذذن تذذذا الايذذذار البظذذذاء الميمذذذب ل ماتمعذذذا  ، وتفقذذذد مم  اتاذذذا ىو  ، وتفقذذذد حتذذذب االسذذذر ت ذذذ  القذذذدرا  ، االجتمذذذاعي

خصاوصذاا خاصذة الماتمعذا  الما ومذذة ، ح ذث ىشذار إلذب علذذ  ىاذن خ ذدوا فذي لاريتذذه لتفييذة الماذ ول ل طذذرف 
  2.  واجتماعياليال  وتفع ته الحضارية والثقافية له ألا االلا ال في م داا المعركة يتفعه الا ال لفاي 

   الخدمة االجتماعية في الت ه ل الظفاي و االجتماعي ل مت  رين بالظ اعا  الما حة : اسااما
                                                 

1
 . 136 ص ، ذكره سبق مرجع ، األطفال على والتربوية النفسية وآثارها الحرب صدمة : فواز طلعت جوريه 
2
 10،ص 2011 ، سابق مرجع:  احمد حسن مصلح 
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 الذذد الخدمذذة االجتماعيذذة مظذذا تطورهذذا كماظذذة فذذي ادايذذة القذذرا العاذذرين بعذذف األهذذداف التذذي كالذذد تتطذذور مذذ  
عدتاا ع ذذب إشذذفاع تطذذور الماظذذة ، فالمامذذة األساسذذية لماظذذة الخدمذذة االجتماعيذذة هذذي تع يذذ  رفاتيذذة الظذذاس وماذذا

االحتياجذذا  اتلاذذالية األساسذذية ، وتعتبذذر خدمذذة الاماعذذة مذذن آهذذا طذذر  الخدمذذة االجتماعيذذة التذذي تاذذتا ب شذذفاع 
الحاجذذذذا  اتلاذذذذالية ب لواعاذذذذا المخت فذذذذة ، كمذذذذا تعمذذذذل طريقذذذذة تظاذذذذيا الماتمذذذذ  ع ذذذذب تحق ذذذذت العدالذذذذة االجتماعيذذذذة 

حتياجذذذا  افذذذراده والتذذذي تااذذذر لتياذذذة الاذذذروف والعذذذو امذذذل واال تصذذذادية فطريقذذذة تظاذذذيا الماتمذذذ  تاذذذدف تشذذذفاع ا
  1. االجتماعية الموجود  في الب ىة 

 ذذذال  يعذذذد مذذذذدخل التذذذدخل فذذذذي األومذذذا  ىحذذذذد ىشذذذكال اسذذذااما  الخدمذذذذة االجتماعيذذذة ل ت ه ذذذذل و العذذذ ح الظفاذذذذي 
حذذذدوث األومذذذة ىو االجتمذذاعي الذذذاي يعتمذذذد ع ذذذب تحديذذذد األهذذذداف الع جيذذذة والتخطذذذيع الا ذذذد لاذذذا، وياذذذتخدل عظذذذد 

المو ذذه والخبذذرا    ذذر الم لوفذذة التذذي يتعذذرم لاذذا العمذذ ء والتذذي تااذذر ع ذذب شذذكل كذذوارث ىو ليفذذا  طبيييذذة ىو 
تي ذذرا  مرتفطذذة بمراحذذل الظمذذو اتلاذذالي، وهذذو مذذن األسذذال   الع جيذذة  صذذ ر  المذذدم والتذذي تركذذ  ع ذذب حاضذذر 

جه المو ه المفاجث ، وهو مدخل يتعامذل مذ  ىلاذا  العم ل ى ثر من الماضي وتاتادف تقديا خدما  سريعة توا
  2. متعدد  من العم ء سواء فرد ، ىو ىسر  ، ىو جماعة 

وعلثثي هثثذا تثثري الباحثثثة انثثه تمكثثن تحد ثثد اسثثهامات الخدمثثة االجتماعيثثة فثثي التأهيثثل النفسثثي و االجتمثثاعي 
 للمتأثرين بالنزاعات المسلحة فيما  لي : 

اذذذذك تاا ولتياذذذذة لذذذذال  ااذذذذر  طراوذذذذت وىسذذذذال   جديذذذذد  ل تعامذذذذل مذذذذ  ماذذذذاعد  الظذذذذاس ل تي ذذذذ  ع ذذذذب م  -1
 الماك   الظفاية واالجتماعية من ىهماا ىس وب التدخل في األوما  . 

استخدال ىس وب التدخل فذي االومذا  ااذدف تذوف ر خذدما  لفاذية واجتماعيذة متخصصذة سذريعة ألفذراد   -2
 الماتم  . 

فذذراد الماتمذذ  تاذذاعدها ع ذذب مواجاذذة الماذذك   والتعامذذل إياذذاد اذذرام، وخذذدما  لفاذذية واجتماعيذذة أل  -3
 معاا بطريقة ماظية س يمة . 

 حاا الطا ة المظتاة في الماتم  في ضوء اال ار الظاتاة عن الظ اع الما ح .  وياد  -4
 محاولة تاظ   الماتم  ى ار ا تصادية واجتماعية ماتقب ية ومحاولة التق  ل مظاا كظتاح ل ظ اع الما ح .  -5
 عيا قيا التيافل االجتماعي ا ن ىفراد الماتم  في ضوء اآل ار الظاتاة عن الظ اع الما ح . تد  -6
  3الما حة . اال تااف المفكر ألمرام الماتم  ومااهر التفي  فيه والظاتاة عن الظ اع   -7
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 الخاتمة و النتائج و التوصيات
 الخاتمة : 

اذذ حة وتعريفاذذا مذذن الظاحيذذة ال يويذذة و فذذي بعذذف المعاهذذدا  الدوليذذة تظاولظذذا فذذي هذذاا الفحذذث مفاذذول الظ اعذذا  الم
وعرضذذذظا ل فذذذر  اذذذ ن الظذذذ اع الماذذذ ح الذذذدولي و الظذذذ اع الماذذذ ح المح ذذذي ، كمذذذا تظاولظذذذا اآل ذذذار الظفاذذذية و االجتماعيذذذة 

صذياا ل حرب و الظ اعا  الما حة ، ح ث كالد هاه الحروب الداخ ية تعرف تحد تاميا  مخت فة : كذالثور  والع
والتمرد والحرب األه ية وهي تعظي في ماموعاا ما يعذرف ال ذول فذي القذالوا الذدولي المعاصذر بالظ اعذا  الماذ حة 
  ذذر الدوليذذة ، ولذذا تذذتمكن اآلليذذا  الدوليذذة الخاصذذة اتطب ذذت القذذالوا الذذدولي اتلاذذالي فذذي معاماذذا ، التذذي كالذذد 

لظتاو، المرجو  في توف ر الحماية ال ومة لضذحايا الظ اعذا  خاصة بالظ اعا  الما حة الدولية ، من تحق ت ا ى  باا
 الما حة في ك تا الطاوفت ن ، مما ى ر عل  س فا ع ب العمل اتلاالي . 

ف  ت ال سياد  الدول تتاا بميمذة دوليذة مامذة ، ليذن االمتيذاوا  التذي تمظحاذا كالذد فذي الو ذد لفاذه محذدود  ، و 
القذالوا  فذياياد  الدولة يظطوي ع ب مفار ة تاريخية ، و الماذك ة  ذد ال تيذوا اال  اتصرار ع ب مفاول تق  دي ل

، إلمذا فذذي ماموعذذة عوامذل خارجذذة عذذن جذوهر القذذالوا مثذذل تعذذارم المصذالح الدوليذذة فذذي لذ اع معذذ ن ، فذذ ا وا ذذ  
تمتثذذل الذذب  الظ اعذذا  الماذذ حة   ذذر الدوليذذة يثبذذد افتقذذار معاذذا الاماعذذا  الماذذ حة التذذي تاذذظاا إلذذب اظيذذة قياديذذة

و ىحكذذال القذذالوا الذذدولي اتلاذذالي، اذذل األسذذوى مذذن علذذ  ، ىلاذذا ال تتعذذرف حتذذب ع ذذب مفادوذذه و واعذذده األساسذذية ، 
ىا مواص ة التفي ر في تطوير جوال  جوهرية لقالوا واحد ل ظ اعا  الما حة ىمر ىساسي ل حد من  خالصة القوا

الما حة المعاصر  ، التي     ع  اا الطاب  الداخ ي ، كما تفاي االلتاا ا  الاايمة التي طفعد جل الظ اعا  
إا هظذاك العديذد مذن األطذراف الفاع ذة والمتي ذرا  فيمذا يتع ذذت باألومذة ال  بيذة ، حتذب إلذه ال يمكذن ألحذد ىا يعذذرف 
مذذاعا سذذيحدث الحقذذا ، ع ذذب ىا المؤكذذد ، إلذذه ىي كذذاا مذذا ستاذذفر عظذذه األحذذداث ف لذذه سذذيكوا لذذه تذذداعيا  داخ يذذة 

   يمية ودولية ، ف  بيا ما بعد القاافي لن تيوا بحال هي ل بيا القاافي . وا
 أوال : النتائج : 

 ى بد الفحث ىا الحرب هي عدو  الماتمعا  األولي ح ث إلاا الاب  الروياي في دمار الماتم  ككل  -1
 تصذذذذادية و ىا لذذذذ و  االسذذذذر  مذذذذن موطظاذذذذا يحذذذذول دوا اا مظذذذذ  بكافذذذذة حقو اذذذذا اتلاذذذذالية المدليذذذذة ىو اال -2

 االجتماعية . 
 يؤكد الفحث ع ي ضرور  إساال ماظة الخدمة االجتماعية في تظمية الوعي ب بعاد الااهر    الحرب     -3
تركذذد الحذذرب آ ذذار لفاذذية و اجتماعيذذة سذذ ىة ع ذذي االسذذر جميعاذذا ممذذا سذذ ؤ ر حتمذذا ع ذذي ماذذتقب اا و   -4

 بالتالي ماتقبل األمة . 
 ثانيا : التوصيات : 

 ي تع ي  االتفاقيا  الخاصة بمظ  التاار األس حة الييمياوية و الب ولوجيذة و الظوويذة و فذرم الت   د ع  -1
 الحار ع ي إمدادا  الا   . 

ع ذذي الاذذع  جميعذذا اا يتضذذامن مذذ  بعضذذه لعم يذذة الت ه ذذل الظفاذذي و االجتمذذاعي مذذن جذذراء الحذذروب   -2
 التي عاصروها . 

المدلي توت ت جميذ  الاذراوا التذي تمذد فذي الماتمذ   ع ي مظاما  حقو  اتلااا و مظاما  الماتم   -3
 و تقديماا لما   األمن حتب يتا اتخاع اتجراءا  الو اوية في الماتقبل . 

 الحاا وفرم الخدمة ع ب طال  المااعد  إعا استدعب المو ه عل  من ىجل صالحة .  -4
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 المراجع 
 أوالا المراجع العربية :

 القرخن الكريم .  -
لمذذاعح ولاريذذا  تظاذذيا الماتمذذ  ، س اذذ ة كتذذ  فذذي تظاذذيا الماتمذذ  ،  الثثرحمن وخخثثرون : إبثثراهيم عبثثد -

 . 7، ص eI983اليتاب الثالي ، دار الثقافة ل طف  والظار، القاهر ، 
ل ، ص 1999المحكمذة الاظاويذة الدوليذة الداومذة ، دار الظاضذة العربيذة ، القذاهر  ،  أبو الخيثر عطيثة : -

191 . 
 الحروب وتواوا القوم " دراسة شام ة لظارية تواوا القوم وع  تاا الادلية  :أبو خزام إبراهيم  -
 .  253:  245  ص  1999بالظ اعا  الما حة والا ل"   لبظاا : مظاورا  األه ية ،  -
تصذذذظي  الظ اعذذذا  الماذذذ حة اذذذ ن كفايذذذة الذذذظع والحاجذذذة الذذذب التعذذذديل ، ك يذذذة الحقذذذو   احمثثثد اهثثثراقيه : -

 5، ص  2014  األردا: جامعة الع ول التطبيمية الخاصة ، ور ة بحثية مظاور    ، الاامعة ال بظالية، 
 ل   2005،  190حوليا  اآلداب والع ول االجتماعية ،   ما ة الرسالة المصرية ، عدد  احمد حلمي : -
الحذذروب و الصذذراعا  و ىخطارهذذا ع ذذب األسذذر  العربيذذة ، الما ذذد الثالذذث ، العذذدد  أحمثثد عبثثد النثثاهر : -

لثذذذامن   القذذذاهر  : جامعذذذة الذذذدول العربيذذذة ، دراسذذذة مظاذذذور  بالدوريذذذة الخاصذذذة بالماذذذروع العربذذذي لصذذذحة ا
  . 2010،  األسر 

ى ذر الظ اعذا  الماذ حة الحصذالا  واالمتيذاوا  الدا وماسذية ، دار اليتذ    إدريثس عبثدا كاكثه عبثد هللا : -
 26ل ، ص 2016القالولية ، القاهر  ، 

 ولياذذه تذذدعا جاذذود تع يذذ  حمايذذة األطفذذال المتذذ  رين بذذالظ اع فذذي ل بيذذا ، مكتذذ  ال بسثثيمارك سثثوانجين : -
 .  2015ال ولياي  ات  يمي لمظطقة الار  األوسع وشمال ىفريميا ، عماا ، األردا ، 

 . اتصرف. www.almaany.com ،5-3تعري  ومعظب مام  في معاا المعالي الاام ،  -
 وما بعدها .  6ل ، ص  2014ة في ل بيا ل عال التقرير االحصاوي الاظوي لووار  الصح -
  53صصدمة الحرب ا ارها الظفاية والتربوية في األطفال ، دار الظاضة العربية ، جورية طلعت فواز: -
  2013، عماا ، االردا : ىمواح ل ظار والتووي  ،  2اظاء اتلااا ،    حسن عبد الرازق منصور : -
 ، اتصرف 187 -
ف روبذذذر  : الظاريذذذا  المتضذذذاربة فذذذي الع  ذذذا  الدوليذذذة " ف اذذذفة ولاريذذذا  بالاذذذتيرا دورتثثثي جثثثيمس : -

 . 140، ص I985ترجمة ول د عبد الحي ، كاامة ل ظار والترجمة والتووي  ، اليويد ، ديامبر ، 
  ، بحذذث تيم  ذذي مقذذدل 1995 —1950الظذذ اع فذذي ل ب ريذذا وآليذذا  التفذذاوم تلااوذذه    دتابثثاتي أدمثثا : -

 ر مذذذن معاذذذد دراسذذذا  اليذذذوارث وال جىذذذ ن   الخرطذذذول : جامعذذذة ىفريميذذذا العالميذذذة ، لظ ذذذل درجذذذة الماجاذذذت
 .  21 ص 2000

اآل ار الظفاية واالجتماعية التي خ فاا الي و العرا ي ع ب اليويذد ،   ما ذة الحقذو  عذدد  راهد سهل : -
29  ،1993 .  

اذذورية ع ذذب األطفذذال الاذذوري ن : اآل ذذار االجتماعيذذة و الظفاذذية لألومذذة ال ربثثى نجثثيح عثثادا أبثثو طربثثوش -
  . 2014ال جى  ن في األردا، جامعة االردا   األردا: ك ية الدراسا  الع يا، رسالة ماجات ر مظاور ، 

اساسيا  تظايا الماتم  في الخدمة االجتماعية ،   القذاهر  : جامعذة ح ذواا  رهاد احمد عبد اللطيف : -
 247 ،ص 1996، 
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المذدلي والتحذذول الذديمقراطي فذي الذوطن العربذذي ،   القذاهر  : مركذ  ااذذن  الماتمذ  سثعد الثد ن إبثثراهيم : -
  6،ص 1993خ دوا ل دراسا  اتلماوية ، 

المذذذدخل لدراسذذذة القذذذالوا الذذذدولي اتلاذذذالي ،   دار الظاضذذذة العربيذذذة ، القذذذاهر  ،  سثثثعيد سثثثالم جثثثويلي : -
 274 ص 2002

  197: 196ص  ، 1979ارف ، القاهر  ، الظارية في ع ا االجتماع ، دار المع سمير نعيم أحمد : -
 .  21 اآليةسور  الرول :  -
 ،مقذاال  ولصذوص، دار الحامذد ، اتسذكظدرية -مفاول شذامل  -الخدمة االجتماعية  طاهر بن غالب : -

 . 21ل ، ص 2014
االتااهذا  الظاريذة فذي العمذل مذ  الاماعذا  ،   الفح ذر  : مطفعذة الفح ذر   السيد عبثد الحميثد عطيثة : -

  38ص  2007
 . 10، ص 2002األسر  والماتم  ، دار المعرفة الااميية، االسكظدرية ،  السيد عبد العاطي : -
 ل   .  2005لتوجيه واترشاد الظفاي ،   عالا اليت  ، القاهر  ،  عبد السالم حامد زهران : -
 2000الحقذو  ،  مفاد  القالوا العال ،   ىس و  : جامعة ىس و  ، ك يذة عبد المعز عبد الغفار نجم : -

   
لاذذذراوا الدوليذذذة وسذذذ طة العقذذذاب ع  اذذذا ، دار الظاضذذذة العربيذذذة ، القذذذاهر  ،  عبثثثد الواحثثثد محمثثثد الفثثثار : -

 . 194صل 1996
    1985الموسوعة الاياسية ،   ا رو  : المؤساة العربية ل دراسا  والظار،  عبد الوهاب الكيالي : -
 ،  731ص  -
  ، ص  2007الذذدولي العذذال ،   عمذذاا : دار الفيذذر العربذذي ، القذذالوا  لذذبالمذذدخل إ علثثي الضثثبعان : -

87 . 
 782  ص1992القالوا الدولي العال ،   اتسكظدرية : مظا   المعارف ،  علي صادق أبو هيف : -
الظاذال القذالولي لمفاذول الحذدود فذي القذالوا الذدولي ، الما ذة المصذرية ل قذالوا  عمر أبو بكثر باخشثب : -

 111:112،ص  1988القاهر  : الاميية المصرية ل قالوا الدولي ،    44الدولي ، الما د 
ال اظذذذذة اال تصذذذذادية واالجتماعيذذذذة ليربذذذذي آسذذذذيا ، اتسذذذذكوا ، اتااهذذذذا  وتذذذذداعيا  ى ظذذذذاء الظذذذذ اع الظ اعذذذذا   -

، األمذذا المتحذذد  ،   ا ذذرو  : لاظذذة األمذذا  4المتماديذذة وى رهذذا ع ذذب التظميذذة فذذي المظطقذذة العربيذذة ، العذذدد 
 40،ص  2015اال تصادية واالجتماعية ليربي اسيا   اتسكوا   ،  المتحد 

  2007ر ية لفاية ل صراع الما ح والحرب ،  لطفي الشربيني : -
   من اتفاقية جظي  الرابعة . 26الماد    -
: االتااهذذا  الحديثذذة فذذي التظميذذة الاذذام ة " معالاذذة مح يذذة ودوليذذة وعالميذذة  مثثاهر أبثثو المعثثاطي علثثي -

ميذذذذة ، س اذذذ ة ماذذذذاال  وطذذذذر  الخدمذذذة االجتماعيذذذذة "، اليتذذذذاب الثذذذامن   القذذذذاهر  : المكتذذذذ  لقضذذذايا التظ
 .  174:171  ص  1988الاامعي الحديث ، 

فف الظ اعا  في الفير والممارسذة اليربيذة دراسذة لقديذة وتح   يذة ،  الا اوذر:  محمد أحمد عبد الغفار : -
 .  202ص   2003دار هومة ، 

مختذار الصذحا  ، معاذا ال يذة العربيذة ،   ا ذرو : المكتفذة  بد القادر الثرازي :محمد بن أبي بكر بن ع -
   1999العصرية ، 
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الظ اعذذا  الماذذ حة األه يذذة اليمظيذذة والتيامذذل الاياسذذي ، ر سذذالة ماجاذذت ر  محمثثد حسثثن عبثثد الحلثثيم : -
 . 28  ص 2006مظاور  جامعة القاهر    االسكظدرية : مكتفة اتسكظدرية ، 

مذذدم ماذذروعية لاذذوء الذذدول إلذذب التذذداا ر العاذذكرية لمكافحذذة اترهذذاب الذذذدولي  : وسثثفمحمثثد صثثافي  -
 29،ص 2005القاهر  : دار الظاضة العربية ، 

:  ذذذاموس ع ذذذا االجتمذذذاع ، دار المعرفذذذة الاامييذذذة ، االسذذذكظدرية ، دوا سذذذظه ،  محمثثثد عثثثاطف غيثثثث -
 . 179ص

جامعذذة اتسذذكظدرية ، اتسذذكظدرية : دار  - ذذاموس ع ذذا االجتمذذاع ، ك يذذة اآلداب  محمثثد عثثاطف غيثثث : -
 .  391: 390، ص  2005المعرفة الااميية ، 

الاذذذامل :  ذذذاموس مصذذذط حا  الع ذذذول االجتماعيذذذة ،   الريذذذام . دار عذذذالا اليتذذذ   مصثثثلح الصثثثالح : -
 . 463  ص 1999ل طفاعة والظار والتووي  ، 

 67ك يذة التربيذة األساسذية ، العذدد حماية األطفذال فذي الظ اعذا  الماذ حة ، ما ذة  مصلح حسن احمد : -
    2011العرا  : الاامعة الماتظصرية ، ، 

الماذذح ال  بذذي لصذذحة األسذذر  ، التقريذذر األول ،   ل بيذذا : مصذذ حة  مصثثلحة اإلحصثثاء والتعثثداد الليبثثي : -
 .  . 1315ص  2014،  ال  بياتحصاء والتعداد 

الظ اعذذا  الماذذ حة والتع ذذيا ، التقريذذر  -ومذذة الخييذذةاأل منظمثثة األمثثم المتحثثدة للتربيثثة والعلثثوم والثقافثثة : -
 5ل ، ص 2011العالمي لرصد التع يا ل امي  ، 

ايذااء األطفذال ىلواعذه وىسذفابه وخصذاوع المتعرضذ ن لذه ، جامعذة  منيرة بنت عبثد الثرحمن اا سثعود : -
 111،صل 2005لاي  العربية ل ع ول األمظية ، الريام ، 

حة وى ارهذا ع ذب األسذر  ، معاذد الدوحذة الذدولي لدراسذا  األسذر  و التظميذة، الظ اعذا  الماذ  مهنثا كامثل : -
 لبظذذذذاا: مذذذذؤتمر تمكذذذذ ن االسذذذذر  فذذذذي العذذذذالا المعاصذذذذر تحذذذذديا  وآفذذذذا  ماذذذذتقب ية، ور ذذذذة بحثيذذذذة مظاذذذذور ، 

2010 .  
: التاذذوية الاذذ مية لظ اعذذا  الحذذدود فذذي ىفريميذذا فذذي إطذذار التحكذذيا الذذدولي  نادتثثة عبثثد الفتثثاح عشثثماوي  -

راسة مقارلة لتاوية الظ اع ن االريتري اليمظي و االريتري األ  ذوبي   القذاهر  : معاذد الفحذوث والدراسذا  د
 . 12  ، ص  2007األفريمية 

جامعذة  -يذة الحقذو   : األمن الاماعي الدولي ، رسالة دكتذوراه   ذر مظاذور  ، ك نشأت عثمان الهاللي -
 .  35م  ، ص شل ع ن 1985

 .32،ص   2003مقدمة في الع  ا  الدولية ،   ا رو  : الدار العربية ،   وسف صالح الد ن : -
- Eric Awichochen "Protecting and meeting Rights of children During Conflict? 

Reflection on the Activities of Three Indigenous Social Work Agencies in 
Northern Uganda ",British Journal of social work ,16 August 2012. 

- Hoffmann Stanley , contemporary theory in international relations (united 
states of America :prentice –hall , Inc ,fifth edition , june 1965) p211. 

- J.G Merrills ,international dispute settlement , (Cambridge: cambeidge 
university pree , 4th Edition ,2005),p92. 
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- J.G Merrills ,international dispute settlement , (Cambridge: cambeidge 
university pree , 4th Edition ,2005),p2. 

- Radika Coomara swamy "protecting children in situations of armed conflict : 
interview with radhika Coomara Swamy', Journal of human rights practice 

,No(4),Vol .(2),2012 ,PP.155-163. 
- Tabias Bohamle , international mediation interaction ,(Heidelberg: Springer 

Fechmedien Wiesbaden GMBH,First Edition ,2011)P15:16. 
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 يتحليل البيانات والمنهج العلم
 والمقوالت النظرية : ضرورة العالقة والحوار

 
 د.ضثو خليفة الترهوني      د. أبوعجيلة عثمار البوعيشي                                  

      أستثثثثاذ علثثثم االجتماب المشارك                                المساعدأستثثثاذ علم االجتماب  
 جامعة طرابلس/ كلية اآلداب               داب                     جامعة طرابلس / كلية اآل 
 
 

 المقدمذذذذذذذذة: 
من لاف ذذة القول ، إا الفحث الع مذي هذو بمثابذة المظاومذة المتيامذذذذذذذذ ة والمترابطذة ، وربمذا يمكذن القذول             

ور  استقذذذذذذذ ل كذل مرح ذة ىو خطذو  فيذه عذن ىا التعب ر عن خطوا  ومراحل الفحث باكل مظفصل ال يعك  ضذذذذر 
األخذذرم ، فذذاألمر فذذي  ايذذة التذذرابع والتيامذذل ، ع ذذب ىلذذه ياذذ  ىا لذذدرك مظذذذذذا ال حاذذة األولذذب ل فحذذث ىا خطذذوا  
ومراحل الفحث الع مي هي مراحل متص ة  الح قا  وو يقة الص ة ىو الع  ة ، ومتداخ ذة ع ذب لحذو ربمذا يصذع  

ل  األحياا.   ر ىله يمكن القذول ىا القفذ  ع ذب بعذف الخطذوا  فذي مراحذل الفحذث األخذرم الفصل ا ظاا في  ا
بالظار إلب متط فا  تت عت بالتد  ت لوض  ما ىو   ذره مذن األشذياء ىو األهذداف . ومذن اذ ن  -ىحيالا – د يحدث 

 ن تتذذذ امن مذذ  متط فذذذا  اتتيذذذاا هذذذذذذذذذذذذاه المتط فذذذا  ع ذذذب سبذذذذذذذذ ل المثذذذال متط فذذذا  تتع ذذت بامذذذ  ايالذذذا  بحذذث معذذذ
 اتفا را  ىولية تدخل في مرح ة تالية في خطو  جم  البيالا  . 

ع ذذب ىلذذذه مذذن األهم ذذذذذذذذذذذذذذة القذذذول ، ىا عم  ذذذذذذة البيالذذذا  فذذذي الفحذذث الع مذذذي ، ومذذا يذذذرتفع ااذذذا مذذن عم يذذذا  تح  ذذذل 
م  عم يا  و ضايا  –ىساسًا  –اا و اياتاا يرتفع وتفاذذذذذذ ر وت ويل سوس ولوجي الش  ىا لااحاا وتحميقاا ألهداف

ىخذرم تتيذذذذذذذذاي مظاذا ، وتاتذذذذذذذذذذذدي اتوج ااتاذا وتيتمذل فذذي ضذوء الحذوار الضذروري معاذذا . وتتذذذذذذمثل هذذذذذاه العم يذذا  
ذذذذيا ، والمقذوال  الظاريذة القذادر  ىو الموضوعذذذذذذذذا  األخرم في : س مذذذذذة المظاذذذذذذ، الع مي من ح ث االخت ذذذذذذار الا ذذذ

 يقذذذذذذذذة ع ب توجذذذذذذذذيه خطو  جمذ  البيالذذذذذذذذذا  وتح   اذا ، فضذذذذذذً  عذن الفحذذذذذذذوث والدراسذذذذذذا  الاابقذذذذذذذذة عا  الصذ ة الو 
ع ذذب تفاعذذل وتذذ   ر  بموضذذذذذذذذذذوع الفحذذث مذذ  الوضذذ  فذذي الحاذذفاا ، ىا العم يذذة الفحثيذذة هذذي عم يذذة ديظاميذذة تظطذذوي 

متفادل ا ن عظاصذرها ومراح اذا المخت فذة. والبيالذذذذذا  إجمذاال باعتفارهذا المفاذول الروياذي فذي هذاه الور ذة يقصذد ااذا 
الحقذذذاوت التذذذي تفاذذذذذذذذذر المو ذذذه اليذذذامف ، فضذذذً  عذذذن ، كولاذذذا تعب ذذذرا  عا  مضذذذموا تاذذذكل الحميقذذذة المرتفطذذذة 

ذه البيالذذا  ب لاذذا مؤشذذرا  تذذذدور حذذول الوا ذذ  فذذي صذذور  مع ومذذا  . ىمذذا بمو ذذه معذذ ن ، ع مذذًا بالذذه يمكذذن وصذذذذ
مفاذذذذذذول المذذظا، ف لذذه ال يخذذذذذذرح عذذن كولذذه طريذذت ىو ىسذذ وب يختذذاره الفاحذذث ال تاذذاف حميقذذذذذذذذذة مذذا اواسذذطة  واعذذذذذذذد 

 عامذذذذذة توجه س ر عق ه وتحدد عم يا  عل  العقل . 
ول تح  ذذذذذذذذذل البيالذذا  فذذتيمن ىساسذذًا فذذي معذذالي التصذذظي  لمكولذذا  وعظاصذذر ىمذذا فيمذذا يخذذع معذذالي ودالال  مفاذذ

اذاهر  لر ذذ  فذي تفاذذذذذذذ رها ، وربمذا يمكذذذذذذذذن القذول ، ىا التح  ذذل هذذو األسذ وب الذذاي تعذرم بذذه مذاد  عم يذذة مع ظذذة 
ذال  فاماذذذذذذذذا وت خيصذاا فذي شذكل يكاذه ج ءا ج ءًا بما في عل  تحقذذذذذذ ت ت ذ  المذاد  ، وإعذذذذذذذذاد  تظايماذا باذكل يا 

 عن وضوحاا ودالالتاا ومعال اا ومقاصدها . 
  ر ىا مفاول التفا ر يتضمن معظب الاذذذذذر  والتوضيح ل بيالا  ااذدف استياذاف معال اذا ودالالتاذا ومقاصذذذذذذذدها 

ذذذذذذذوع الفحذذث مذذن جاذذة ىخذذرم مذذن جاذذذذذذذذذة ، ويكاذذه عذذن سذذب  ىو ع ذذة حذذدوث الاذذاهر  ىو الوا عذذة ىو الحاد ذذة موض
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وفي ضوء وبادم من المعرفة ىو التراث الظاري المتا  . ىما مفاول الظارية ف تضمن معظب اتطذار الفيذري الذاي 
يفاذذر ماموعذذة مذذن الحقذذاوت الع ميذذة ويكاذذه عذذن حميقذذة الاواهذذذذر ، وعذذن معذذالي االرتفاطذذا  التذذي تحصذذل اذذ ن 

ريذذة مذذن ماموعذذة مفذذاتيا و ضذذايا تفاذذ رية تفاذذر اذذاهر  مع ظذذة ، وتتظفذذ  الاذذواهر .ومذذن جالذذ  ىخذذذذذذذر تتاذذكل الظا
 بحدو اا .

تاذذ يع الضذذوء حذذول ماذذ لة مظاايذذة هامذذة ، وخط ذذذذذذر  تذذذذذذذذذذذدور حذذذذذذذذذول  -ىساسذذا  -تاذذتادف هذذذذذذذذذذذذاه الور ذذة الفحثيذذة
ذاا ضذذذذرورية هامذذذذذذذذذذذذذذذذذة تحتاجاذذذذا عم يذذذذا  التح  ذذذذذذذذذذل والتفاذذذذذذذذذذذ ر ىهم ذذذذذذذذذذذذذة الربذذذذذذذذذذع الد  ذذذذذذذذذت والواضذذذذذذذذذذذح اذذذذ ن ىركذذذذذذذذذذ

الاوسذذذ ولوجي تظطذذذوي ىساسذذذًا ع ذذذب التظذذذا ا والتيامذذذل والتاذذذالد المتفذذذادل اذذذ ن ماذذذروع تح  ذذذل البيالذذذا  فذذذي الع ذذذول 
ع  ذذة الوط ذذد  بموضذذوع االجتماعيذذة ، واالختيذذار الا ذذد لمذذظا، الفحذذث ، واتلتقذذاء الذذد  ت ل مقذذوال  الظاريذذة عا  ال

 التح  ل .  
 واستظادًا ليل ماسبت عرضه ، ف ا هذذاه الور ة الفحثية سوف تا   عن التاا ال  الروياية التالية :

 ما طبيعة الع  ة ا ن ماروع تح  ل البيالا  والمظا، الع مي الماتخدل في الفحثم.-1
 ااي ل فحث م.ما الع  ة ا ن ماروع تح  ل البيالا  والتصميا المظ-2
 ما الع  ة ا ن لوع التح  ل والمظا، الع مي الماتخدل في الفحث م.-3
 ما دور المقوال  الظارية في إلااو عم ية تح  ل البيالا  م. -4
 

    راء  في المفاتيا الروياية وضرور  الضفع : 
لفحثيذذذذة حذذذذول مفاومذذذذا  ىساس ذذذذذذذذذذذة هذذذذي بمثابذذذذة تذذذذذذذذذذدور هذذذذذذذذذاه الذذذذذذذور ة ا                                         

الدعامذذذذذذذذذا  الرويا ذذذذذذذذة لاذذذاا العمذذذل الفحثذذذي . ع ذذذب ىلذذذه مذذذن الضذذذذذذذذروري مظا اذذذذذذذذذة دالال  ومعذذذالي ومقاصذذذد هذذذاه 
تتركذ  المفاوما  حتب يتاظب لااه الور ة الخوم في كاذذذذه الع  ة ، ىو االرتفاطا  ا ذذذذذذذذن هذاه المفاومذا  ، و 

مظاومذذذذذذة هاه المفاه ذذذذا من ماموعة من المفاه ذذذذذذذا تتمثذل فذي: البيالذا  ، والمذظا، ، والمقذوال  الظاريذة ، وتح  ذل 
 وتفا ر البيالا  . والتصميا المظااي ل فحث .

فاحذذث مذذن  ىوال : مفاذذول المذذظا، : يتضذذمن معظذذب مفاذذول المذذظا، األسذذ وب ىو الطريقذذة ىو التصذذميا الذذاي يختذذاره ال
 ا ن ماموعة تصميما ، وهو بصدد دراسة وبحث موضوع بحثي مع ن .        

والمظا، وفقًا ل فاحذث ىحمذد اذدر فذي كتابذه ىصذول الفحذث الع مذي ومظاهاذه هذو " الطريقذة التذي يتفعاذا الفاحذث فذي 
ذذذذذذذًا ل ف  اذذذوف عبذذذدالرحمن   . ىمذذا مفاذذذول المذذذظا، وفقذذذ35: 1986دراسذذته ل ماذذذك ة ال تاذذذاف الحميقذذذذذذذذذة "   اذذذدر ، 

ادوي فاو " الطريذذذذذت المؤدم إلب الياه عن الحميقة في الع ول ، اواسطذذذذذة طاوفة من القواعد العامة تام ن ع ذب 
   .5: 1977سذذذذذ ر العقل وتحذذذذذدد عم ياته حتب يصل إلب لتياة مع ومذذذذة  ادوي ، 

ا  ع ذب معظذب الحقذاوت المتع قذة باذاهر  مع ظذة ، ىو ماذك ة بحثيذة محذدد     اليذًا :البيالذا  : يظطذوي مفاذول البيالذ
الذاي يحتذاح إلذب تفاذ ر وكاذه المتي ذرا  التذي تقذه وراء  –المو ذه اليذامف –والبيالا  كحقاوت هي التي تفاذر

ث حدو ه كمو ه مباا . فضً  عن كاذه الييييذة التذي تتذداخل وتتاذاب  ف اذا ت ذ  المتي ذرا  الماذو لة عذن إحذدا
كتعبذذذذذذذذذ را   –المو ه اليامف ، ىو الاؤال المح  ر الاي لظذوي بحثذه وكاذه اتجابذة حولذه .   ذر ىا ، البيالذا  

تاذذذكل الحميقذذذذذذذة المرتفطذذذذذذذذذذة بمو ذذذه محذذذدد ، إال ىلاذذا لياذذذد الحميقذذذة عاتاذذذذذذذذذا  ا ذذذومي وآخذذذروا ،  –عا  مضذذموا 
ن الحميقذذذذذذذة المط قذذة وليظاذذا تعب ذذرا  س وك ذذذذذذذذذة عذذن الحميقذذذذذذذذذذة . ومامذذا   . والبيالذذذذذذذذذذا  ال تياذذه عذذ352: 1992

مذذن الوا ذذ  االجتمذذاعي فذذي صذذور  مع ومذذا   –المؤشذذرا  المظبثقذذذذذذة  –يكذذن مذذن ىمذذذذذذذر ، فذذ ا البيالذذا  تاذذكل ىساسذذًا 
الوايييذة   سذ فًا وإياابذًا / لييذًا لارية ىو كمية تياه عن حميقة الااهر  ، وعن هوية وطبيعة واتااه االرتفاطذا  
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ىو ا فاتذًا   ا ذذذذذن المتي ذرا  ، ع ذذب ىلذذه مذن األهميذذة القذول ، ىا البيالذذا  متي ذذر  ، وىا التعامذل الموضذذوعي باذذ لاا 
يرتفع تمامًا بفتر  ومظية محذذذذدد    فتر  جم  البيالا   ، ومن  ا لي  كل مذايا م  مذن ايالذا  يمثذل الحميقذذذذذذذة التذي 
لظاذذدها فذذي الفحذذث الع مذذي . في مذذا لاذذر الفاحذذث إلذذب البيالذذا  التذذي يامعاذذا ىدرك تمامذذًا ىلاذذا تث ذذر العديذذذذذذد مذذن 

  . ومذذذن  ذذذا، فذذذ ا المو ذذذذذذذه 353: 1992الماذذذا ل التذذذي تحتذذذذذذذذاح إلذذذب الم يذذذد مذذذن الفحذذذوث   ا ذذذومي وآخذذذروا ، 
مذذذذذذذذذذذًا ىا مذذا يعكذذذذذذذذ  الاذذذذذذدف األسذذمب لفحو اذذذذذذا وهذذو الحميقذذذذذذذة هذذو الموضذذوعي ل فاحثذذذذذذذ ن س توجذذذذذذذذذذذ  إدرا اذذذذذذذا تما

  353: 1992ىمذذر خذذذذذذذذارح لطذذذذذذذذذذذذا  البيالذذا  التذذي يتعذذام وا معاذذذذذذا وال يمذذذذذذذذذذين التوصذذل إليذذه  ا ذذومي وآخذذروا ،
لاذا حميقذة فقذع فذي لحاذة مع ظذة   لحاذة اتدالء ،ع ب ىله من الماا القول  والت   د ،ع ب ىا البيالذا  تتم ذ  بكو 

بالمع وما   . ومن  ا ، فالبيالا  لياد إال ومضذذذذذذذا  خاطفة من الحميقة المط قة وك ما جاء  البيالا  ىوليذة ، 
   ،353: 1992وىص ية ك ما صار  ى رب ل حميقة مقارلة بالبيالا  الثالوية   ا ومي وآخروا ، 

يالا  : التح  ذل كك مذة يولاليذة يتضذمن معظذب فذ  كذل مركذ  إلذب ىج اوذه ، ويقاا اذا فذي الف اذفة   الثًا / تح  ل الب
الترك ذذ  الذذاي يعظذذب اظذذاء كذذل مذذن ىج اوذذه . والتح  ذذل ا يذذة الع ذذا ياذذ ر إلذذب معذذالي التصذذظي  لمكولذذا  وعظاصذذر 

تصذظي  الذاي يظطذوي ع ذب ااهر  ما، ىو و او  تا جمعاذا حذول اذاهر  محذدد  .وربمذا يعبذر عذن التح  ذل بمعظذب ال
دالال  ومعذالي تقاذذيا الااهذذذذذذذذذر  فذذي شذذكل تصذذظيفا  ع ذذب ه ىذذذذذذذذة ىجذذذذذذذ اء تتيذذوا مظاذذا ت ذذ  الاذذاهر  ، وهذذب ىجذذ اء 
تحتذذاح إلذذب التعذذرف ع ذذب طبيعتاذذا وتوضذذيح م محاذذا ومعالماذذا وجوهرهذذا ، وعظاصذذرها الاوهذذذذذذذرية والعرضذذية ع ذذب 

الذذذاي يت ذذذذذذذذح إمكال ذذذذذذذذذذذذة كاذذذه االرتفاطذذذا  القاومذذذة اذذذ ن ت ذذذ  األجذذذ اء ىو العظاصذذذر المكولذذذة  الاذذذذذذذذواء إلذذذب الماذذذتوم 
   .  403: 1982ل ااهر    ىحمد ، 

ومن ا ن معالي التح  ل ىله األس وب الاي  تعرم به الماد  م  تحق ت ت ذ  المذاد  وإعذاد  تظايماذا الط  ذذذذذذذا مذن 
د  جذذ ءًا باذذذذذذ ء لتحديذذد اسذذتاابا  األفذذذذذذذذذراد ،  ذذا ضذذماا معذذًا مذذر  ىخذذرم لت خيصذذاا   ىاذذو عذذ ل تفي ذذذذذذذذذذذذذذ  ت ذذ  المذذا

ذذذذال فاماذذذذا   48: 2013،   .   ذذذذر ىا معذذذذالي ىخذذذذرم ل تح  ذذذذل تظطذذذذذذذذذوي ع ذذذذب تظاذذذذيا البيالذذذذا  الخذذذذال باذذذذكل يا 
   .229: 2003دلاكومبي ، 

ول ت خيع الم حاا  الي ية باكل يتيح التوصذل إلذب إجابذا  وب ن هاا وعاك ، ف ا التح  ل يظاد في المحل األ
   .361: 1983عن التاا ال  التب إلط ت مظاا الفحث   محمد، 

ات ىا الفاحذذث عبدالفاسذذع عبذذدالمعطب ىختصذذذذذذذذر معظذذب مفاذذذذذذذذذول التح  ذذذذذذذذذذذذذذل فذذي ىلذذه " عم يذذة ت خ ذذذذذذذذذذذع ل بيالذذا  
يح عم  ذذذذة وضوحاا، ويكاه عذن الذدالال  والمعذالي والمقاصذذذذذذذد ف اذذذذذذذذذا باذكل يعبذذذذذر وتظايماا في شكل مظات يت

 التي تحذذذذدث ف اذذذذذذذذذذذذا الااهذذذذذذذذر  ،والاروف التي تااذذذذذذذذذذر ف اا ىو تختفذذذذذذذي ادولاذذذذذذذذذذا، فضذً  عذن ، –اليييية  –عن 
  . ومن  ا ، 418: 1990والاوهرية والثالوية وارتفاطاتاذذذا كاواهذذذر   عبدالمعطب ،  إاذذذراو خصاوصاا األساسية

واسذذتظادا ليذذل ماسذذبت عرضذذه ولقاشذذه ، تاذذل عم يذذة لاذذا  عم يذذا  التح  ذذل ره ظذذة بغيذذاب األخطذذاء المقصذذود  ، 
 ذذل البيالذذا ، هذذاه العم يذذة واليذذذذذذذ ر مقصذذذذذذذود  مذذن  بذذل الفذذاحث ن ، ىو ماتمذذ  الفحذذث فيمذذا يخذذع عم يذذة جمذذ  وتح 

 التي إا الحرفد عن  اياتاا تركد ى ارًا س بية وخط ر  تطال الفحث  في جم ته .
 رابعذًا / التفاذذ ر : ال يخذذرح مفاذذول التفاذذ ر عذذن كولذذه لوعذذًا مذن الاذذر  والتوضذذيح الذذاي ي قذذي الضذذوء ع ذذب ح مذذة 

تخ ع مظاا إلب ال ماتوم الاي يكاه عن دالال  ومعالي تتضذمظاا البيالا  التي لظوم تح   اا ، وتوضيح ما اس 
المذذذاد  الع ميذذذة موضذذذوع التح  ذذذل . وإا استياذذذاف المعذذذالي والذذذدالال  بفعذذذذذذذذذذذل التفاذذذ ر هذذذو  الفذذذًا مذذذا تاذذذ ر إليذذذه 
تاا ال  الفحث المع ن من جال  ، وتتضمظاا اتجابا  التي يمكن تطويرها ب لتااء عم ية الفحث . ع ذب ىا كذل 

  . 121: 1980ة تخ و من عم يا  التفا ر تاذل تعكذذذذذذ  ت ذ  الدراسذذذذذذذذذا  الاذطحية   عبذدالفا ي، دراسة مظااي
ل ضذذربًا مذذن ضذذروب التعمذذيا يوضذذح سذذب  و ع ذذة حذذدوث الاذذواهر    ذذر ىلذذه يمكذذن القذذول ، ىا التفاذذذذذذذذذذذذذ ر ياذذك 
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 ذذاو  والع  ذذا  ا ظاذذا ،وبذذ ن   رهذذا مذذن الو ذذاو  فذذي شذذكل والو اوذذذ ، ويكاذذه عذذن المتيذذذذذذذذذذذ ذذذذذرا  المذذو ر  فذذي ت ذذ  الو 
تفاذذذذذذذذ ر وتوضذذيح شمذذذذذذذذذذذذولب لإلجابذذا  التذذي تذذدور حذذول الماذذاول ىو الماذذك   التذذي يث رهذذا الفذذاحثوا عذذن طريذذت 

قذاوت ربطاا بالمعرفذذة، ىو التراث الظاذري المتذا  .ع ذب ىلذه يظفيذي الت   ذد ،ع ذب ىلذه فذي غيذاب التفاذ ر تصذفح الح
   .495: 1980الماتظفطة بحثيًا ال جدوم من وراواا وال  ظاء ف اا   حان ، 

تظطذ ذذذذذذذذذت كذذذل الفحذذذذذذذذذوث والدراسذذذذذذذذذذذذذا  الع ميذذذة الرص ظذذذذذذذة مذذذن  ضذذايا ومفاومذذذذذذذذذا  ومقذذذوال   – خاماذذًا : الظاريذذذة 
االستيااف ذذذذذذذذذذذة فضذً  عذن ىا،   ذذذذذذذذاب الظاريذة عذن  لارية محدد  فيما عدا ت   الدراسا  التي تعرف بالدراسذذذذا 

مذًا إلذب حالذة الفحث باعتبذذذذذذذذذذذارها تاذكل االلط  ذذذذذذة الضذذذذذذذذرورية والحاسذمة ألجذذذذذذذذذراء ىي بحذث ع مذذذذذذذذذي يذذذذذذذذذذذذؤدم تما
ا يظفيذذذذذذذذذذذي ت   ذذذذذذذذذذذذذده ووفقذذذذذذذذذذذذذًا ل فاحذث الترهذولي " ىلذه ال من اتخفذذذذذذذذذذذا  والفال في الفحث الع مي . ومن  ذا فذ ا مذ

  . ويؤكذذذذذذذذذذذد الفاحذذذث عبذذذدهللا 1: 2016ع ذذذذذذذذذذذذذذذذا اذذذدوا لاريذذذة يعتمذذذد ع  اذذذا فذذذي الذذذرفف ىو البرهظذذذة "  الترهذذذولي ،
  51:  2002حذد  المترابطذة والو يقذة   الامذالي ،الامالي ع ب ىا الظارية والفحث همذذذا موضوعذذذذذذذذاا ياذك ا الو 

اريذذذذة المتع قذذذذة افحذذذذو اا األمذذذذر الذذذذاي يفذذذذرم ع ذذذذب الفاحث ذذذذذذذذن ىا يكولذذذذوا ع ذذذذب درايذذذذة ج ذذذذد  و ويذذذذة بالاوالذذذذ  الظ
 . ودراساتاا

االجتمذاعي ، وع ب الر ا من إتفا  وإجماع الع ماء والفاحثذذذذذذ ن ع ذب وايفذذذذذذة وىهم ذذذذذة الظاريذة االجتماعيذة ل فحذث 
، ج بذذذي ، 19:2009، األحمذذذذذذذذر ،42: 2002إال ىلاذذذذذذا لذذذا يتفقذذذوا ع ذذب تعريذذذذذذه واضذذذح محذذذدد حولاذذا  الامذذذالي ،

  .ومامذذذا يكذذذن مذذذن ىمذذذر ، ومامذذذا كذذذاا اتخذذذذذذذت ف اذذذ ن الع مذذذاء حذذذول وضذذذ  تعريفذذذًا مامذذذًا ل ظاريذذذة 23: 1991
مد تعريفا  ل ظارية يمكن االخت ذذذذذذذذار مذن ا ظاذذذذذا . فالفاحذث االجتماعية ، ف ا بعف اليتابا  المتخصصة  ذذذذد  د

ذذذ رية التذي األردلي ماد الدين خمذذذذذذش ىستعذذذذرم  تعريفذذذذذذا ل ظاريذذذذذة ب لاا " مامذذذذذذوعة من المفاهذذذذذذيا والقضايا التفاذذذذذذ
  .   ر ىا الفاحث ال  بذي ىحمذد األحمذر 326: 1999التظذذذذذبذذذذذذذذذذذؤ بحدو ذذذاا  خمذذذذذش ،تفاذذذذذذذذذذذذذذذذر ااهذذذذذذذذر  مع ظذذذذذذذذذذذذذة و 

صاغ تعريفذذذذذذًا ع ميذًا ل ظاريذة ربمذذذذذا حاذ   ولذه ال يخت ذه ع يذه باحثذاا ، ويتضذمن دالال  ومضذام ن كثذذذذذذذ ر مذن 
عفار  عذن ترك ذ  مظطقذي مذن مقذوال  فيريذة عامذة ، مظاقذذذذذذة التعريفذذذذذذذا  التي تظاولد الظارية ،ويقذول ىا الظاريذة"

م  بعضاا، عا  مفاتيا محدد  واضحة ، تتضمن فرضذيا   ىو تعميمذا    تاذتمل ع ذب تفا ذذذذذذذرا  لمتي ذرا  ىو 
اواهر مترابطة . وكل تفا ر يقول ع ب وصه ااهر  مع ظة ىو اواهر متعدد  متااااة تتيوا مذن حقذاوت وو ذاو  

   .20: 2009يمكن م حاتاا "   األحمر،  مظفص ة
 وفي ضوء هاا العرم الظاري ، يمكن القول ىا الظارية االجتماعية تخدل عم ية تح  ل البيالا  كماي ي:  

  تمك ن الفاحث ن من استظفا  ىسال   محدد  في تظايا البيالا  .
 األساسية التي تاكل المصدر  تحديد هوية المعطيا  التي ير بوا في جمعاا ، وتحديد المتي را  

 األساسي لبظاء ىدا  جم  البيالا  .  
  تقتر  الظارية الفحث عن و او  وبيالا  مثمر  ومف د  وى ثر د ة ووضوحًا .

   در  الظارية ع ب إضفاء دالال  ومعالي ومي م ع ب لتاو، الفحث المع ن .
 ي االعتفار . توجيه الفحث إلب لماعح المتي را  التي يا  ىا ل خاها ف

  توجيه مفاتيا الظارية ومقوالتاا خطو  جم  وتح  ل معطيا  الفحث اد ة وإحكال .
  ى ر مفاتيا الظارية في حل التظا ضا  الااهر  ا ن الظتاو، الفحثية ،وتق  ل احتماال  خط  الظتاو، 

 ذة .األمبريمية التي تام  في ضوء مفاتيا تا تظق تاا اواسطة الظارية المع ظذذذذ   
 سادسًا : التصميا المظااي ل فحث : تظطوي الدراسة الع مية ع ب طبيعة متماسكة تياه عن ارتفا  و  ذذذذذت اذ ن 

   .123: 1980المقدما  والظتاو، وتتصذذذذذل ف اا الظتاوذذذذذذ، وبالمقدما   حان ، 
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ذذذذذًا وواضحذذذذذذذًا ومتماسذذكا  لح مذذة لذذال  ، ف لذذه مذذن الضذذرور  القصذذوم ع ذذب الفاحذذث ىا يضذذ  تصذذميمًا مظاايذذًا دقيقذذ
الخطذذذوا  والمراحذذذل التذذذي يتركذذذ  مظاذذذا بحثذذذه ىو دراسذذذته ، ويتضذذذمن هذذذاا التصذذذميا معظذذذب القذذذرارا  الموضذذذوعية 
الصارمذذذذذذذذة التذذذي تتخذذذذذذذذذذذا  بذذذل الذذذدخول فذذذي الفحذذذث ىو الدراسذذذة، ىو  بذذذل ااذذذور الموا ذذذذذذذذذذه التذذذي سذذذتظفا ف اذذذا ت ذذذ  

ومن ا ن هذذذذذاه القذذذذذذذذرارا  التي يصذذذذذاغ من خ لاا وباا ماروع الفحذث ىو خطذة الفحذث الم مذ  الميذال القذذذذذذذرارا  . 
بالطريقذذذذذذذة ىو األس ذذذذذذذذوب الاي ستعال، اواسطتاذذذذذذذذذا البيالذا   والمعطيذا   –ىساسًا  –به ، ت   القرارا  التي ترتفع 

واسطة منم ومن ىيذن م فضذً  عذن لوعاذا ، عذ و  ع ذب التصريذذذذذذذذح عذن كيف ذذذذذذة الع مية من ح ث كييية جمعاا وب
تح   اذا وتصذذظيفاا وعم يذا  تفاذذ رها ، ومذذا المقذوال  والتفاذذ را  الظاريذذة التذي سذذتواه فذذي تفاذ رها والياذذه عذذن 

 دالالتاا ومعال اا م.
ح  ذل البيالذا  والمذظا، الع مذي الماذتخدل والمقذوال  وماما يكن األمر، ف ا التصمذذذذذذذذذيا المظااذي ل فحذث وماذروع ت

الظارية المقترحة تعك  تمامًا مظاومة بحثية متيام ة ومترابطذذذذذذة ومتاالد  الت   ر لصذالح الفحذث الع مذي والمعرفذة 
 الع مية . وإا لاا  الفحث الع مي يتحقت في الوا   إلط  ًا من هاه الما لة المظااية الضرورية .

 ل البيالا  والمظا، الع مي :   تح  
مما الش  فيه ،ىا هوية التح ي   والتفا را  الاوس ولوجية تتحدد في ضوء المذظا،                            

الع مذذي الذذاي يختذذار كتصذذميا بحذذث فذذي العمذذل الفحثذذي المعذذ ن . فذذفعف التح ذذي   تاذذعب إلذذب هذذذذذذذذذدف وصذذذذذذذذه 
والييف ذة ، ىو الام  ا ن اال ظ ن . وياعذذذذذب الذفعف اآلخذر مذن التح  ذذذذذذذ   إلذب كاذه  الااهر  من الظاحية اليمية

دالال  ومعالي البيالا  والمعطيا  الع مية، فضً  عن ، كاه طبيعة الع  ا  واالرتفاطا  ا ن ى اذال البيالذا  
   ىو البيالا  التي لاعب إلب تح   اا ..  ر ىا كث رًا من التح ي   تظاد الام  ما ا ن الوصه والتفا ر ل ااهر 

وبالظار إلب ىهمية الع  ذة اذ ن سذ مة ووضذو  التح ذي   الاوس ولوج ذذذذذذة ، ولذوع وطبيعذة المظاهذذذذذذ، الع م ذذذذذة فذي 
 التذذي تااعذذذذذذذذذذد الفاحذذث الع مذذي ع ذذب –االشذذذذذذتراطا  والمحذذددا   –الفحذذث الع مذذي ، ف لذذه مذذن المظاسذذ  مظا اذذذذذة 

إلتقاء مظاذذذذذ، الفحث المظاس  تفادذ ذذذذذذذًا ل م الذت، ىو االخطذاء الظاتاذذذذذة عذن إخت ذذذذذذار مظذاه، بحذث  ذذذذذذذذذذ ر عا  صذ ة 
بالتح ي   الاوس ولوج ذذة في بحث ع مذي لقذول بذه . فضذ  عذن ىا،  االختيذار الخذاطث لمذظا، الفحذث يظذت، عظذه 

إلذذب استظبذذذذذذذذذا  ىحكذذال ولتذذاو، بحثيذذة  –ىساسذذًا  –ظذذت، عذذن ايالذذا  ماوهذذذذذذة تقذذود اداهذذذذذذذة محذذاوال  بحثيذذة فاشذذ ة  ت
 ماوهة تخفت في تفا ر الوا   االجتماعي باكل عال ، والااهر  االجتماعية باكل خاص .  

ماتم  ومذذن اذذ ن المحذذددا  التذذي تقذذه وراء اختيذذار مذذظا، ع مذذي سذذ يا فذذي دراسذذة ع ميذذة مع ظذذة خبذذذذذذذذذذر  الفاحذذث بذذال
الذذذاي ستاذذذذذذذذذذذري حولذذذه الدراسذذذة ، واألهذذذذذذذذذذذداف واليايذذذا  الظاريذذذة والعم يذذذة ل فحذذذث ، فضذذذ  عذذذن طبيعذذذذذذذذذذة الماذذذك ة 
الفحثيذذة  والتذذي لظذذوي كاذذذذذه اليمذذوم حولاذذا ، ومذذا إعا كالذذد ت ذذ  الماذذك ة  ذذد ب حثذذد فذذي و ذذد سااذذذذذذذذت ، ىل ال . 

فذذي اتخذذذذذذاع  ذذذذذذذذذذرارا  حاسمذذذذذذذة وصذذارمة حذذول المظذذاه، التذذي يظفيذذي  –ىي باحذذث  –ومذذن  ذذا ، فذذ ا لاذذذذذذذا  الفاحذذث 
توايفاا في ضذوء ت ذ  المحذددا  الماذار إل اذا ، ال شذ  ىلذه يت ذذذذذذح ل فاحذث ، وبكذل ياذذذذذذذذر توا ذذذذذذذه التح  ذذذذذذذذ   

كاذذذذذذه طبيعذذذذذذذذة ومعذالا الااهذذذذذذذر  موضذوع الفحذث ، عذ و  ع ذب  الاوس ولوج ذذذذذذة الا يمذذذذذذة والمظاسفة القذذذذذذادر  ع ب
لاه ذذذذذذذذذذ  عن تحديذذذذذذد القذذذذذذذذدر  ع ب كاذذذذذه الع  ذذذذذذا  واالرتفاطا  الواييية ا ن ى اذذذذذذذذال ومتيذذذذذذذذذ را  الااهذذذذذذذذذذذذذذذر  ، 

 االرتفاطا  ، وما إعا كالد عا  اتااه سال  ىل موج  .هوية اتاذذذذاه الع  ا  ا ن ت   
ع ذذب ىلذذه مذذن المظاسذذ  القذذول ، ىا تواذذذذي  التح ذذي   المظاسذذفة فذذي ضذذوء االختيذذار المظاسذذ  لمظذذاه، الفحذذث فذذي 

إلذذب لذذوع مذذن التفاذذ را  الاوس ولوج ذذذذذذذذة القذذادر  هذذي األخذذرم ع ذذب كاذذه  –حتمذذا  –العمذذل الفحثذذي المعذذ ن سذذيقود 
 األسفاب التي تفار كي  تحدث الاواهر والو او  االجتماعية في الوا   االجتماعي المعقد .الع ل و 
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ومامذذا يكذذن مذذن ىمذذر، فذذ ا االختيذذار الخذذاطث والقاصذذر لمذذظا، الفحذذث فذذي عمذذل بحثذذي معذذ ن سذذ ظت، عظذذه  صذذذذذذذورًا 
تح ذي    –تمامذًا  –يعكذذذذذذ  وإخفا ًا في فاا وا   وطبيعة الااهر  موضوع الفحث . وهاا القصذور وعلذ  اتخفذا  

 اصذر  وماوهذذة تضذذر بالعم يذة الفحثيذذة فذي المامذل، فضذً  عذن ، ضذذياع الااذذذذذذذد والو ذد واتمكالذذذذذذذذذذا  ، لاتيذذ  
سذذة عذذن ، اتحفذذا  الذذذذذذذذذاي يصذذذذذذذذ   الفاحذذث والفحذذث الع مذذي مظذذذذذذذا ال حاذذذذذذذذذذة األولذذب تلط  ذذذذذذه . لذذال  ، فذذ ا درا

وبحذذذث اذذذاهر  اجتماع ذذذذذذذة عا  طبيعذذذذذذذذذذذذذة تاريخ ذذذذذذذذة  لحتذذذاح فذذذي فاماذذذا اليذذذوص فذذذي احذذذذذذذداث التذذذاريخ الماضذذذية ، 
وبتواي  مظاه، بحث   ر المظاذذذذذذذ، التاريخي س ذذذذذذذذذقود الفاحذث إلذب جمذ  ايالذا  ال تظتمذذذذذذذي إلذب طبيعذة واذروف 

ذذذر الاي يظتذذذذذذذذذ، عظذه فذي المحصذ ة الظااويذة ايالذا  ماوهذذة و  ذر صذاد ة تقذود فذي الااهر  موضوع الفحث ، األمذذذذ
الظاايذذذة إلذذذب لتذذذاو، واسذذذتظتاجا  واحكذذذال بع ذذذد  عذذذن الوا ذذذ  ، وال تا ذذذ  عذذذن التاذذذا ال  الروياذذذية التذذذي تذذذذدور حذذذول 

 الماك ة الفحثية التي لظوي كاه  موضاا  والاروف المرتفطة ااا . 
فيي  وله في هذذذذذاا الصذدد ، ىا توايذ  تح ذي   كميذة فذي بحذث اواهذذذذذذذذذذذذذر اجتماعيذة عا  طبيعذة ومن ا ن ما يظ

 يف ذذذذذة  لوعية  ياذكل هذو األخذذر  صذورًا وإخفا ذًا يقذذذذذذود إلذب لتذاو، واحكذال واسذتظفاطا   اصذذذذر  . فالياذذذذذذذذذذذذذذه عذن 
لمرتفطذذذة بالفعذذذل االجتمذذذاعي ، وفذذذي ضذذذذذذذذذوء المعتقذذذدا  والموا ذذذه واالتااهذذذا  المعذذذالي والذذذدالال  والمقاصذذذذذذذذذذذذذذد ا

الذذاي يكاذذه عذذن  –تقظ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة تح  ذذل المضذذموا  –واليايذذا  والثقافذذة الاذذاود  ال يتحقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ات مذذن خذذ ل توايذذ  
 .حميقة ومضام ن الفعل االجتماعي دوا   ره من التقظيا  ىو المظاهذ،

ع ب ىله من المظاس  القول ، ىا تح  ذل وتفاذ ر موا ذه اجتماعيذة مع ظذة وباذكل تفصذ  ي متعمذذذذذذذذذت ، وفذي اطذار 
تتفعذذي فذذي محذذيع اجتمذذاعي محذذدد ، وداخذذل ماذذال  قذذافي معذذ ن متمذذثً  فذذي العذذادا  والتقال ذذد والمذذيا واالتااهذذا  

محدد عو ص ة بمثل هاه الموا ذه ،وهذو مذظا، دراسذة  الااود  اليمكن إلااوه ، ىو الوصول إليه ات اتواي  مظا،
 الحالة دوا   ره من المظاه، االجتماعية الماتخدمة في دراسا  ع ا االجتماع .

 -ىساسذذاً –ومامذذا يكذذن مذذن ىمذذر ، فذذ ا مذذظا، دراسذذة الحالذذة يتذذيح صذذيا ة تح ذذي   وتفاذذ را  سوس ولوج ذذذذذذذذة تذذذذدور 
ظذة تذذذذذذدرس اتعمذذذذذذذت وتتفذ  لتطذورا  حيذا  ت ذ  الوحذد  التذي اخت ذر  كماذك ة بحذث حول جم ذذذذذذ  جوالذ  وحذذذذذذذد  مع 

 في بحث ع مي مع ن .
ومذذن اذذ ن األمث ذذة األخذذرم التذذي تتذذيح صيا ذذذذذذذة تح ذذي   وتفاذذ را  سوس ولوج ذذذذذذذذة مظاسبذذذذذذذذذة فذذي ضذذوء االخت ذذذذذذذار 

الماذح االجتماعذذذذذي الذاي يذذذذدور ىساسذًا حذول جمذذذذذذ  ايالذا  وحقاوذذذذذت الد  ذذذذذذذت لمظاه، الفحث المظاسذفة مثذال مذظا، 
حذذذذذذذذذول ماتمذذ  عذذذذذذذذذال ، ىو مامتذذ  صذذي ر خذذذذذذذ ل ومذذن معذذ ن وهذذذذذذذذو الوا ذذذذذذذذذذذذ  االجتمذذاعي الذذراهن ، والذذاي يحذذدث 

لخاطث لمظاه، بحث في دراسة وبحذث  . ومن  ا ، ف ا االختيار ا76: 1998خ ل ومن جم  البيالا   الت ر ، 
ل فذي  الوا   االجتماعي خ ل ومن مع ن ، وهو الو د الراهن والذذذاي يفحث اواسطة مظا، الماح االجتماعي ياك 
األسذذاس  صذذورًا بحثيذذذًا خط ذذرًا يظتذذذذذذذذ، عذذن ح مذذذذذذذذذذة مذذن البيالذذا  والمعط ذذذذذذذا    ذذر عا  صذذذ ة ، وال تاذذكل ىساسذذذًا 

يعذذة الاذذاهر  موضذذذذذذذوع الفحذذث ، فضذذً  عذذن صذذعوبة الياذذه عذذن المتي ذذرا  الاامذذة الماذذؤولة عذذن مظاسذذفًا لفاذذا طب
 لا   وااذذذذذذذذذذذذذور وتطور الااهر  االجتماعية موضوع الفحث  .

ومن ا ن اتخطاء الايك ية التي ترتفع باختيذارا    ذر موضذوعية ،و  ذر دقيقذة لمظذاه، الفحذث الع مذي فذي اليث ذر 
ال الفحثية ، وع  ة عل  بالوصول إلب ايالا    ر س يمة تظذت، عظاذا تح ذي   ىو اسذتظفاطا   اصذر  ، من األعم

بحث ودراسة موضوعا  ىو ماك   بحث اواسطة المظا، التاريبي وحده ودوا   ره من المظاه، ، الط  ذًا مذن 
وب يذة ر م ذذذذذذة دقيقذذذذذذذة لمتي ذر وح ذذذذذد ي خذذذذذذذا  ىا المظا، التاريبي ياتا ىساسًا افحث ورصد ماذتوم دور ىو ت  ذذذذذذذذذ ر،

ه ىذذذذذذذذة المتيذذذذذذذذذذذذذذ ر الماتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقل ع ذذذذب المتيذذذذذذذذ ر التذذذذاب    الاذذذذواهر ، مذذذذ  إمكاليذذذذة إسذذذذتفعاد ىو تح  ذذذذد ىو عذذذذ ل ى ذذذذر 
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ين الماتقل والتاب  ،فضذً  عذن ىا هذاا المتي را  األخرم التي من الممكن ىا تتذذذذذرك ى رًا ع ب الع  ة ا ن المتي ر 
 المظا، ياتطي  الفاحث اواسطته

ومذذن خ لذذه تي  ذذر قذذيا المتي ذذر الماذذتقل متذذب ىراد بال يذذاد  ىو الظقصذذاا  الذذتحكا اليمذذي   ،وباذذكل يتذذيح إمكال ذذذذذذة 
د بذا ي العظاصذر   الت ذذر ، الضذفع والذتحكا وعذ ل عظاصذذر الااهذذذذذذر  تحذد الدراسذذة والفحذث ،مذ  إمكال ذذذذذذة إستفعذذذذذذذذا

  . فضذذذذً  عن ،ىا المذظا، التاريبذي يت ذذح ل فاحذث إعذاد  التاربذة مذر  ىخذرم 283: 1980، حان 758: 2015
 وهو ماال تاتطي  المظاه، األخرم الميال به .

ل ايالذا  خ صذة األمر ، ىا االختيار الفاشل ل مظا، الع مي المظاس  الش  ىله يؤس  لماروع ىو مظاومة تح  
عم يذا  بحثيذة فاشذ ة هذي األخذرم لذي  مذن وراواذا ات ضذياع الو ذد والااذد  –اداهة  –فاش ة و اصر  يظت، عظاا 

 واتمكالا  ، وتثبيع الااود ، وصظاعة الفال واتخفا  ، ع و  عن فال الفحث الع مي عموما . 
   ماروع تح  ل البيالا  وضرور  التصميا المظااي: 

مذذذن لاف ذذذة القذذذول ، ىا عم يذذذا  تح  ذذذل البيالذذذا  هذذذي عم يذذذا  مظاايذذذة                                          
ت ج  اذا إلذب الو ذد الذاي تظتاذي  –مظامة وضرورية ليذل دراسذة وبحذث ع مذي ، وهذي خطذذذذذذذذذذذذذو  لذي  مذن الممكذن 

مظذا  –الا يمة تقتضذي ىا يقذرر الفاحذث ومن  ا ، ف ا اتجراءا  المظااية المظاسفة و  –فيه مرح ة جم  البيالا  
األسذذذ وب الذذاي سذذذوف يختذذاره ىو يت فعذذذه فذذذي معالاذذة وتصذذذظي  وتح  ذذل البيالذذذا  حتذذب ال يضذذذي  الو ذذذد  –البدايذذة 

والااذذذد واتمكالذذذا  فذذذي جمذذذ  ايالذذذا  ال تحقذذذت األهذذذداف الفحثيذذذة التذذذي لاذذذعب إل اذذذا . فضذذذ  عذذذن ىا اليث ذذذر مذذذن 
باذب  جمذ  ايالذا  دوا خطذة ىو تصذميا ىو مذظا، ، وبعذد فذوا   –  خط ذر مذ و  –الااود الفحثية  د و عذد فذي 

ذال  ويياذر  األواا . و د وصل األمر افعف الفاحث ن إلب عدل المقذدر  ع ذب تصذظي  ايالذاتاا فذي لاذت محذدد يا 
عم يذذا  التح  ذذل ، وإسذذتخ ص الظتذذاو، المامذذة مذذن ت ذذ  البيالذذا  باذذب  التخطذذيع العاذذواوي ، ىو غيذذاب التخطذذيع 

 تمامًا  بل البذذذذذذدء في تظف ذذذذذا الفحث الع مي .
وفذي اذل هذذاا القصذور المظااذذي متمذث  فذذي غيذاب إسذذتراتياية تح  ذل مظاسذذفة تظطذذذذذذذذوي ع ذذب اخت ذذذذذارا  س يمذذذذذذذذذذذذذة، 

بصذذذذذذذذذذدد ت خ ذذذذذذذذذذذع م حاذاتاا وبيالذاتاا وموضوع ذذذذذة لمظاهذذذذذذ، بحث مظاسبذذذذذذة تال طموحذذذذذذا  الفاحثذذذذذذذ ن، وهذذذذذذذذذا 
فذذذي إطذذذار مذذذظاا ومظذذذذذذذذذذذات يكاذذذذذذذذه اوضذذذذذذذذو  عذذذن معذذذالي ودالال  ومقاصذذذذذذذذد ت ذذذ  البيالذذذا   ىمذذذرًا يعكذذذ  تحذذذديا 

 واستحقا ًا مظاايًا خط رًا لي  من الاال التصدي له . 
ذذكل غيذذاب الع  ذذة العضذذوية الاذذ  يمة اذذ ن البيالذذا  الع ميذذة مذذن جالذذ  ، واالخت ذذذذذذذذذار الاذذ يا وبذذ ن هذذاا وعاك ، يا 

تي   بابفه التصظيفا  الع ميذة الاوسذ ولوجية الدقيقذة ل بيالذا  ،  –م و ًا خط رًا  –لمظاه، الفحث من جال  ىخر 
 ىو موضوع الفحث .والمقارلا  الموضوعية ا ن ى اذذذذذذذذال البيالا  التي تذذذذذذذدور حول الماك ة الفحث ذذذذذذذة 

ومن  ا ، يتعار في ضوء عل  كاه وفاا اليييية التي تحدث ااا الااهر  ىو الوا عة االجتماعية ، ع و  ع ب ، 
استيعاب الاروف التي تاار ف اا ، ىو تختفي ف اا الااهر  االجتماعية المع ظة ، إلب الماتوم الاي يتعذذذذار معذه 

ذذذذذع ،ىو العظاصذذر الاوهذذذذذذذرية والثالذذذذذذوية ل اذذاهر  موضذذوع الفحذذث. ومذذن جالذذ  التعذذذذذذذرف بموضذذوعية ع ذذب الخصاوذ
ىخر، تفتقد التح ي   ىو التفا را  الاوس ولوجية التي لظاذدها القذذذذذذذذدر  ع ذب كاذه وتوضذيح الع  ذا  التذي تظاذ  

 ا ن الااهر  موضوع التح  ل والتفا ر ، و  رها من الاواهر االجتماعية .
اذذ ن ماذذروع تح  ذذل البيالذذا  ، واالختيذذار الموضذذوعي لمذذظا، الفحذذث فذذي الفحذذث الع مذذي  –الياوفذذة  –  ذذة إا الع

كل باتضافة إلب اعتفارا  تا عكرها صعوبا  كث ر  ، وم و  خط ر يضر بح مة البيالذا  التذي تذا جمعاذا فذي  يا 
 ا  ، وتثبيع الفاحث والفحث .ضوء هاه الاروف ، لاتي  عن تبديد الااد وضياع الو د ، وإهدار اتمكال
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ومذذن ا ذذذذذذذذذذذذذن هذذذذذذذذذذذاه الصذذعوبا  ىا اليث ذذر مذذن الفذذاحث ن يخ طذذذذذذذذذوا فذذي تح ذذي تاا اذذوعي ىو ادولذذذذذذذذذذذه اذذ ن ماذذتويا  
ىا  ث ذر  يظط قذوا مظاذذا إدرا ذًا مذذظاا ىلاذا يتااذذوا اتح ذي تاا الوجاذذة الاذ يمة والماذذتادفة . ومذن اذذ ن ت ذ  األمث ذذة 

مفذذذردا  الع ظذذذة تعذذذامً  فرديذذذًا ع ذذذب حاذذذاب بعذذذف األعمذذذال الفحث ذذذذذذذذذة تتبظذذذب تح  ذذذذذذذذ   يتعامذذذل ف اذذذا الفاحذذذث مذذذ  
التعامذذل الذذذاي ياتذذذذذذذذذذذذذا بالاماعذذذة كحذذد ىدلذذذب ل تح  ذذل ،والظاذذذذذذذذال االجتمذذاعي ىو البظذذذاء االجتمذذاعي ك طذذذار ىساسذذذي 

مذ  البيالذا     ل تفا ر ، وهذذذذاه المظط قا  األخ ر  تعكذذذذذذذ  اسمب اهتماما  ع ذذذذذذذذذا االجتماع فيما يخذذذذذذع التعامذل
  . ع ذب ىلذه مذن المظاسذ  القذول ، ىا التح ذي   التذي ت ضذاغ خ فذا لاذذذذذاه 420 -419: 1990عبذذذذذذدالمعطب ، 

المظط قذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  تاذذذذل تعكذذذذ  حالذذذذة التح  ذذذذذذذذذذذ   والتفاذذذذ را  ال اوفذذذذة والقاصذذذذر  عذذذذن استيعذذذذذذذذذذذاب ديظاميذذذذا  الوا ذذذذذذذذذذ  
ذذذذذذذً  عذذن ، ىا االهتمذذال الاوس ذذذذذذذذذذذذذذذذذذولوجي بذذالفرد ا ظذذذذذذذذاء التح  ذذل إلمذذا يذ تي بقذذذذذذذذذذذذذدر ياذذاا بذذه فاذذا االجتمذاعي . فاذذ

 الفذذذذذذذذذرد في فاا الاماعة باكل خاص ، وماهذذذو اجتماعي باكل عال .
عيذة والثقافيذة متمث ذة فذي: المحيطذ ن ع ب ىله ىيضًا ، يظفيي ع ب الفاحث اتليماس في تواي  الاذيا ا  االجتما

الثقافي واالجتماعي باعتفارهمذا ياذك ا اتطذار العذال الذاي تظتمذذذذذذي إليذه الاماعذذذذة موضذوع التح  ذل ، مذ  الترك ذ  
، عذذ و   ع ذذب الييييذذة التذذي تذذؤ ر ااذذا المعذذاي ر والق ذذذذذذذا االجتماع ذذذذذذذذذة ع ذذب مصذذالح الفذذذذذذذذذذذذذذذرد واهتماماتذذه وطموحاتذذه

ع ذذب ىا هذذاه المذذؤ را  الثقافيذذة وكقواعذذد سذذ وك تاذذكل القواعذذذذذذذذذد العامذذة التذذي تحذذدث  فذذي ا اذذا ع  ذذا  وعم يذذا  
فذذي ضذذوء هذذاه الاذذيا ا  والماذذتويا  التح   يذذة مذذ   –كذذل البيالذذا   –اجتماعيذذة كث ذذر  ، ع ذذب ىا تعذذال، البيالذذا  

يظتمذذذي إليذذذه الفاحذذذث ، واتطذذذذذذذذار التصذذذوري الذذذاي يظط ذذذت مظذذذه الفحذذذث ، مراعذذذذذذذذذا  اعتفذذذارا  : التخصذذذذذذذذذذذذع الذذذاي 
 والادف من الفحث .

  لذذذذذوع التح  ذذذل والمذذذظا، الماذذذتخدل : ال يمكذذذن الفصذذذل فذذذي الفحذذذث الاوس ذذذذذذذذذولوجي ا ذذذذذذذذذن التح ذذذي   الييف ذذذذذذذذذذذذذة 
لييفذذي . ومذذن لاف ذذة القذذول ، ىا التح  ذذل اليمذذي ال يتظاسذذ  والتح  ذذذذذذذذذذذ   اليميذذة ، وبذذ ن الفحذذث اليمذذذذذذذذي والفحذذث ا

توايفذذذه مذذذ  بعذذذف الموضذذذوعا  والقضذذذايا كعم يذذذا  التفاعذذذل االجتمذذذاعي ، ىو التح  ذذذل التذذذاريخي ، ىو الدراسذذذا  
 األلثروبولوجية .

ر  ال يمكذذذذذذذن تيميماذذا   ذذر ىلذذه ، تاذذل اواهذذذذذذذذر اجتماعيذذة كثذذذذذذذذذذذذذ ر ، وىبعذذاد وا ذذ  اجتمذذاعي عديذذد  عا  صذذفة متي ذذ
إحصذذاويًا ورياضذذيًا ، ىو التعب ذذر عظاذذا ا يذذذذذة الذذر ا ىو العذذدد ىو المقذذدار واليميذذة . ويقودلذذذذذذا هذذاا الفاذذا إلذذب ضذذرور  

 .  تبظب التح ي   اليييية واليم ذذذذذذذذذة عظد بحث الوا ذذذذذذ  االجتماعي  تفاديًا لتاذذذذذذذذذذذذذذذويه الحميقة االجتماعية
وفذذي ضذذوء علذذ  ، فذذ ا التح ذذي   التذذي تصذذاغ باسذذتخدال مذذظا، الماذذح االجتمذذاعي هذذي  الفذذًا مذذا تعكذذ  تح ذذي   
 ميذذة وإحصذذاوية ور ميذذة ى ثذذر مظاذذا تح ذذي   كيييذذة لوعيذذة فذذي مقااذذل تح ذذي   سوس ولوج ذذذذذذذذة يي ذذ  ع  اذذا الطذذاب  

، تواي  المذظا، التذاريخي الو ذاوقي التح ي   التي تظتذذذذذ، عنالييفذذذذذذذي ى ثر من الطااذذذذذ  اليمي كما هو حال ت   
 وتقظية تح  ل المضموا ومظا، دراسة الحالة .

لذذال  ، فذذ ا طبيعذذة وخصوص ذذذذذذذذة الاذذاهر  االجتماعيذذة هذذي التذذي تفذذرم باتضذذافة إلذذب محذذددا  ىخذذذذذذذذرم طريقذذة 
مذاعي ،والتفاعذل االجتمذاعي ، والع  ذا  الادليذة وىس وب تعامل الفاحث معاا . فموضوعا  مثل : الصراع االجت

اذذذ ن مكولذذذا  الظاذذذال االجتمذذذاعي ،  والماذذذاول التاريخيذذذة ، والفحذذذوث األلثروبولوجيذذذة يظفيذذذي ىا تفحذذذث فذذذي ضذذذوء 
التح ذذذي   الييييذذذة بخذذذ ف موضذذذوعا  ىخذذذرم يي ذذذ  ع  اذذذا الطذذذاب  اليمذذذي كذذذالفحوث المتع قذذذة بالذذذدخل والاذذذكاا 

 حصاءا  المرتفطة بالقطاعا  المخت فة . واتحصاء الاكالي ، وات
الاوسذ ولوجي ومن ا ن االعتفارا  المامذذذذذذذذذذذذذة في تحديذذذذذذذذذذذذذذذذد هوية تح  ذذذذذذ   مع ظذذذذذة ، اعتفار الاذذذذذذذدف مذن الفحذث 

ىو اتح  ذذل ايالذذا  بطريقذذذذذذة محذذدد   الذذاي يفذذرم ع ذذب الفاحذذث الترك ذذ  ع ذذب ىبعذذاد مع ظذذذذذذذذة ى ثذذر مذذن   ذذذذذذذذذذذذذذذذرها ،
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  مية / كييية   ىو بك  اما، ىو بطريقذذذذذذة ىو ىس وب وصفي ىو تفذذذذذذذا ري ، ىو بالتعامذل مذ  متي ذر دوا   ذره ، ىو 
 عد  متي را  .

التذي  مذ  البيالذا  –تعذامً  محذددًا  –ع ب ىله من األهمية القول ، ىا كل مظا، مذن المظذاه، االجتماعيذة يفذرم 
تام  من مصادرها ، م  االلتفاه إلب ىا كث ر من الدراسا  تعتمد ع ب ى ثر مذن مذظا، وىسذ وب ، عذذذذذذ و  ع ذب، 
ىا تح  ذذل البيالذذا  مذذن جالذذ  ىخذذر، يرتبذذذذذذذذذذذع اظذذذذذذذذوع وسذذ  ة جمذذ  البيالذذا  التذذي اخت ذذر  فذذي بحذذث ع مذذي محذذدد . 

لذا  التذي تامذذذذ  اواسذطتاا اسذتخدال لمذع التح  ذل الييفذي  تح  ذل ففعف وساول جم  البيالذا  يقتضذي تح  ذل البيا
المضذذموا مذذثً   ، وكمذذا هذذو الحذذال فذذي تح  ذذل مخرجذذا  المقاا ذذة الحذذر    ذذر المقظظذذة فذذي مقااذذل االسذذتبياا المقذذظن 

الجتمذذذاعي المعقذذذد الذذذاي يقتضذذذب تح  ذذذل ايالاتذذذه كميذذذًا . ع ذذذب ىلذذذه مذذذن األهم ذذذذذذذذذذذذذة الت   ذذذذذذذذذذد ع ذذذب ىا فاذذذا الوا ذذذ  ا
مفادهذا ىا التاربذة االجتماعيذة اتلاذالية هذي تاربذة كميذة  –ماذ مة  –والمتي ر والمتداخل يظفيذي ىا يظط ذذذذذذت مذن 

وكيف ذذذذذذذة في األساس ، وىا األساس الاوهري لموضوعا  ع ذا االجتمذاع هذي مضذام ن ومقاصذذذذذذد ودالال  الفعذل 
لادف األسمب لي  التعرف ع ب ماذاهر الاذ وك ، والو ذوف عظذد هذاا الحذد ، االجتماعي ، وإا الياية القصوم وا

مذذن خذذ ل رصذذد وكاذذه مذذا وراء الاذذ وك مذذن وعذذي –مظاايذذًا ولاريذذًا  –اذذل ىا األمذذذذذر هذذو ى ثذذر مذذن علذذ  بكث ذذر 
ومظذذاف  ومصذذالح وموجاذذا  قيميذذة ، وىهذذداف وطموحذذا  ودوافذذ  وراء الفعذذل تاكذذذذذذل جميعاذذا ماموعذذذذة ماذذاول هذذي 
لتاح ل وجود االجتماعي .ع و  ع ب ،ىا ى    البيالا  والمعطيا  االجتماعية عا  بعذد كيفذي ، وتعتمذذذذذذذد ىساسذًا 
ع ب الفعل االجتماعي ، وهاا الفعل يظتمي إلب  قافة وتاريخ وياتدي بقواعد س ذذذوك متمث ة في الميا ، وياعب إلذب 

ف ، ع ب ىله من الماا القول ، ىا ع ا االجتماع بحاجذذذذذذة إلب تحق ت هدف ، ويت  ر بمحيع من ح  وكراتية ومظا
البيالذذا  اليميذذة والييف ذذذذذذذذذة فذذي لفذذ  الو ذذد ح ظمذذا ياذذعب كع ذذا إلذذب فاذذذذذا اذذاهر  اجتماعيذذة تتركذذ  مذذن ىبعذذاد كميذذة 

 وىخرم كييية . 
مذن الطبيعذة الظوع ذذذذذذذذذذذة  –  اتلطذذ  –ومذن جالذ  ىخذذذذذذر ، ف لذذه مذن الضذروري واألهميذذة ليذل تح  ذل سوسذ ولوجي 

، وربمذا مذن الممكذذذذذذذذذذذذذن  لع ذذذذذذذذا االجتماع ، وهذذذذذذذذذذذذذو ما تفتقذذذذذذذذذذذذذر إليذه اليذذذذذذذذذذذذذذث ر مذن اليتابذا  الاوس ولوج ذذذذذذذة العربيذة
: 1990إلب جم ة من االعتبذذذذذذذذارا  تتمثذل فذي األتذي :  عبذدالمعطي ، القذذذذذذذذذول ىا هاا اتفتقذذذذذذذذذذذذذار يرج  ىساسذذذذذذذذذذذًا 

427 – 428- 429.  
   الع  ة الياوفة والمفقود  ا ن لارية ع ا االجتماع والوا   الم دالي .

 التي تظط ت من فراغ لاري  –األمبريمية  – اتليماس اليري  ليث ر من الدراسا  في تواي  
 لارية محدود  ،وتصورا  ومقوال    

  االتااه الصارخ لحو لية التيميا واألر ال في  راء  وتح  ل وتفا ر ااهر  اجتماعية ووا   اجتماعي 
 معقد تا إخت اله في ماموعة من المؤشرا  اليمية باكل ساها في تاطيح الوض  المتي ر والي ر   
  ااد ل وا   االجتماعي .  

 في فاا الوا   االجتماعي عو الطبيعة  -الادلية –لتح ي    إ فال  ري  ألهمية وقيمة وضرور  ا
 الخاصة .  

  اتستظاد إلب إستخداما  واسعة ل تصميما  التاريبية في بحث الااهر  االجتماعية والوا  
 االجتماعي ر ا  صور وحدود استخدال مثل هاه التصميما  .  

 ولوجية فذذذي التم  ذذذ  اذذذ ن متيذذذذذذذذذذذذذذذذذذ را  جوهريذذذذذذذذذذذة وىخذذذذذذذذرم  الويذذذة  إخفذذذذذذذذذذذا  وفاذذذذذذذذل اليث ذذذر مذذذن التح ذذذي   الاوسذذذ
 عرضذذذذذية  خذذذذذذذذذذذ ل محاولذذذذذة فاذذذذذذذذذذذا الااهذذذذذذذذذذذذذر  االجتماعيذذذذذة ىو الوا ذذذذذذذذذذ  االجتمذذذذذاعي ع ذذذذذب اعتبذذذذذذذذذذذذذار ىا بعذذذذذذذذذذذف  
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ذذذذذذذذ را  رويا ذذذذذذذة في بحذث معذ ن ، وتابعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة فذي بحذذذذذذذذذذذذذذذوث ىخذرم  عبذدالمعطي ،  المتيذذذذذذذذذذذذذذذذ را  تعامذذذذذذذذذذذذذذذل كمتيذذذذذ
1990 :427 ،428،429.   

 ومما يظفيي عم ه اادف صيا ة تح ي   سوس ولوجية س يمة وموضوعية ، الميال باآلتي : 
 ية لع ا االجتماع . اتلط   من إطارا  لارية تخض  ل طبيعة الظوع

  الترك   في التح  ل ع ب ما هو اجتماعي وبظاوي ى ثر مما هو فردي ، ات إعا ساها فاا الفردي في 
 م  ىهمية الربع الادلي ا ن ما هو فردي واجتماعي . –الايا  االجتماعي  –خدمة   

  ىهمية الترك   ع ب ما هو جوهري روياي ومطرد ى ثر مما هو طار  .
   ع ي سيا ا  وماتويا  تح  ل عا  طبيعة اجتماعية كالاماعة والبظاء االجتماعي . الترك 

  ىهمية إلتقاء إطارا  لارية متماسكة وواضحة تظتمي لطبيعة ع ا االجتماع ، و ادر  ع ب فاا 
 الااهر  االجتماعية ، وتوجيه وقياد  وإ راء الفحث االجتماعي، وديظاميا  التح  ل المرتفطة به   
   .430 -429: 1990  عبدالمعطب ،   

   المقوال  الظارية وتح  ل البيالا  : 
تاذذكل المقذذوال  الظاريذذة ليذذل بحذذث ع مذذي اتلط  ذذة الضذذرورية والحاسذذمة، فذذ  ع ذذا                            

ذذذذذذذذذذذذذد والع ذا ات مذن خذ ل ادوا لارية ياتظد ع  اا في البرهظة ىو الرفف ، وال ص ة ا ن الوا ذذذذذذ  االجتماعي المعقذذ
  .فضذذذً  عذذذن ىا المظط قذذذا  الظاريذذذة ل فحذذذث هذذذي التذذذي تاذذذكل وتؤسذذذ  لاايتذذذه 1: 2016الظاريذذذة  الترهذذذولي ، 

  ع ب ىله يمكن الت   د، ع ب ىا المقوال  الظارية تياذه ليذل 9:، 1982،عمر،18: 1982ومخرجاته  ىحمد، 
لروياية التي ياتادفاا في بحثه من خ ل الماذاهمة فذي رسذا حذدود دقيقذة باحث ع مي التعذذذذذرف ع ب المتي را  ا

،وواضذذذحة لحالذذذة وشذذذد  واتاذذذاه االرتفاطذذذا  اذذذ ن ت ذذذ  المتي ذذذرا  كقاعذذذد  مظاايذذذة تتذذذيح إمكاليذذذا  تفاذذذ ر وت ويذذذل 
المصذذذدر  –ذذذذذذة مضذذذام ن ، ودالال  ومقاصذذذد ت ذذذ  االرتفاطذذذا  اذذذ ن المتيذذذذذذذذذذ را  ت ذذذ  المتي ذذذرا  التذذذي تتق ذذذذذذذد صفذذذذ

لبظاء وس  ة جم  الب ذذذذذالا  باعتفارها األدا  الضرورية التي تام  اواسطتاا ايالا  ، ومعط ذذذذذا  ع مية  –األساس 
تظتذذذذذذذذذار عم  ذذذذا  تح  ل وتفا ر في و د الحت من الفحذث المعذ ن . وممذا يظفيذي ت   ذذذذذذذذذذده ،ىا المقذوال  الظاريذة 

ن تحديد البيالا  التي يظفيي جمعاا ل برهظة ع ب صدقية وفرضيا  الفحث . ومن ا ن ما تظطذوي هي الماؤولة ع
ع يه المقوال  الظاريذة الماذاهمة فذي تظميذة وتحديذذذذذذد وصذيا ة المفذاتيا الروياذية التذي تاذكل هذي األخذرم األركذاا 

حديذذذدها ع ذذذب تاذذذا ل عم يذذذة جمذذذ  البيالذذذا  األساسذذذية ل فحذذذث ، ت ذذذ  المفاه ذذذذذذذذذذا القذذذادر  بفعذذذل دور الظاريذذذة فذذذي ت
والحقاوت الع مية المظاسفة والماتادفة ، والتي تتيح من جال  ىخر، إمكالية الميال بعم يا  التح  ذل والتفا ذذذر لت ذ  
البيالا  بكل كفاية وا تذدار ووضذو  . عذذذذذذذ و  ع ذب ىا البيالذا  التذي تامذ  ااذاا األسذ وب ىو الطريقذة تصذفح فذي 

حت مصذذذذذذذذذذذذدرًا رويايا تاتظبذذذذذذع من خ له األحكال واالستظتاجا  ،ىو التعميما  الاوس ولوجية الماتادفة . و د ال
ع ذذذب ىلذذذه مذذذن المظاسذذذ  القذذذول ، ىا المفاه ذذذذذذذذا التذذذي تفتقذذذذذذذذذذذذذر ل صيا ذذذذذذذة والتحديذذذذذذذذد الواضذذذح فذذذي ضذذذذذذذذوء الظاريذذذذذذذذة 

ا إلذذذب ايالذذذا  متظا ضذذذة وماوهذذذذذذذذذذة لذذذي  مذذذن الااذذذذذذذل ع جاذذذا ات مذذذن خذذذذذذذذذذ ل إعذذذذذذذاد  المقترحذذذة لصذذذل مذذذن خ لاذذذ
التذي توجذذذذذذه  –البوصذ ة  –توضيحاذذذذذا وتحديذذذدها باكل ج ذذذذذذذد ، لاه ذذذذ  عن ، ىا توضذذذ ذح المفاه ذذذذذذذذذذذذا ياذل يمثذل 

ير بذذذذذذوا فذذي الوصذذذذذول إل اذذا باذذكل يثظذذذي الفذذاحث ن عذذن جمذذ  كذذا هاوذذل مذذن  وترشذذذذذذد الفاحث ذذذذذذذن إلذذب البيالذذا  التذذي
 البيالا  عديمة الفاود  والميمة .

ومن متط فا  التح  ل األساسية فذي الع ذول االجتماعيذة وفقذًا ل فاحذث ويذداا عبذدالفا ي ىا يذدرك الفاحذث " ضذرور  
ماعية حتب ي تي التح  ل مفاومًا ل ام ذذذذذ  "  عبد الفا ي ، إدراك الفرو  ا ن مدلوال  مخت ذذذذذذه المصط حا  االجت

  . ومن خ ل ليذذذذذذة اصط ح ذذذذة ماذذذذذذذتركة تتحذذذذذذذذيا في صفا  وخصاوذذذذع المع ومذا  ، وتت ذذذذذذذح  143: 1980
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وء التحديذدا  ىو التعريفذا  اتجراويذة ليذل مفاذول ل فاحث استفعاد ما يتط   األمذذذذذذذذذذذذذذذذذر استفعذذذذذذذذذذذذذذاده مظاذا، وفذي ضذذ
 ياتخدل في الفحث .

  وماما يكن من ىمر ، ف ا البيالذا  ىو المعط ذذذذذا  الع م ذذذذذذذذذة يظفيذذذذذي ىا تفاذذذذذذذذر فذي ضذذذذذذوء المقذذذذذذذذوال  والتصذورا
 -ذذذذذد  بموضذذذذذذذذوع الفحذث ، وفذي ضذوء اسذتراتيايه الظارية المقترحة ، ولتاوذذذذذ، الدراسا  الاابقة عا  الص ة الوط ذذ

تفاذذ ر تتاذذه لحذذو الربذذذع اذذ ن اتطذذار التصذذذذذذذذذذوري، وبذذ ن المذذاد  اتمبريميذذة مذذن جالذذ  ، واسذذتراتاية تفاذذ ر تاخذذا 
ذذذذذذذذذذذذد  مذن مامب إستراتاية الترا ا الفحثي ح ث يتاه الفاحث إلب صيا ذذذذذذذذذة لتاجه واحكامذه واسذتظتاجاته ع ذب  اعذذذ

   .62: 2002لتاوذذذذذذذذ، بحوث ىخرم سابقة    وايد، 
خ صذذذة األمذذر ، ىا " الفاحذذث الع مذذي يح ذذل لتاواذذه فذذي ضذذذوء اتطذذار الظاذذري الذذاي وضذذعه فذذي ادايذذة دراسذذته 

   .226: 1983ومقارلة هاه الظتاو، م  لتاو، دراسا  سابقة ىعتمد ع  اا "  عمر ، 
  :الخاتمذذذة
اذ ن عم يذة تح  ذل البيالذا  كاذذذدف لاذاوي ليذل  –الضذرورية  –تظاولذذذذذد هاه الور ذذذذذذة الفحثيذة طبيعذة الع  ذة       

بحث ع مي ، والمظاذذذذذذذ، الع مذي ، والمقذوال  الظاريذة المقترحذذذذذذذذذذة . وممذا ال شذ  ف ذذذذذذذذه ، ىا لاذا  عم يذا  تح  ذل 
ىساسذذًا فذذي ضذذوء االختيذذار الاذذ يا ل مذذظا،  –يتحقذذت  –لي ودالال  ومقاصذذد البيالذذا  ، ومذذا تظطذذوي ع يذذه مذذن معذذا

الع مي المظاس  من جاة ، واتلتقذاء الذد  ت ل مقذوال  والتفاذ را  الظاريذة التذي ت قذب الضذوء ع ذب ت ذ  التح ذي   
 من جاة ىخرم .

ًا ولاريذًا إال مذذن خذذ ل ، ىو تح  ذل ايالذذاتاا ال يكتمذل مظاايذذ –مامذذة  –ومذن  ذذا ، فذ ا لاذذا  الفذاحث ن فذذي إلاذاو 
بحثيذة واضذحة ومتماسذكة تذا تصذميماا وصذيا تاا فذي و ذد مفكذر  بذل الذدخول  –تصذميما  مظاايذة  –اواسطذذذذذة 

في العمل الفحثي المع ن ، ت ذ  التصذميما  التذي تظطذوي ع ذب ىد  واوضذح األسذال   ، والطذذذذذذر  التذي اواسذطتاا 
التذذي ت امذذ  ااذا البيالذذا  ، ىو المعطيذذا  الع ميذة . لاه ذذذذذذ  عذذن ،  –الطريقذذذذذة  –عذذن لياذذذذذه مظذذذذذذذا الوه ذة األولذذب 

التصريذذذذذذذذح عذذذن األدا  الا ذذذذذذذد  التذذذي لامذذذ  اواسذذذطتاا المذذذاد  الع ميذذذة الماذذذتادفة ، فضذذذ  عذذذن ، تحديذذذذذذد المصذذذادر 
    المقذوال لتفا را  ىو التصذورا ، ولوع ا الم دالية ، والي ر م دالية التي لاتقب مظاا ت   البيالا  ىو المعطيا 

الظارية التي لعتمد ع  اا في تفا ر االرتفاطا  المامة ا ن ى اال البيالا  ،إلط  ًا من ىهميذة الربذذذع اذ ن اتطذار 
تذذرا ا ال –التصذذوري ل فحذذث ، وبذذ ن المذذاد  اتمبريق ذذذذذذذذذذذذذذذذة فذذي اذذل اسذذتراتياية تفاذذ ر ل بيالذذا  تعذذرف باسذذتراتياية 

التي تتيح ل فاحث ن صيا ة لتاوااا وىحكاماا واستظتاجاتاا ع ب  اعد  من لتذاو، بحذوث ىخذرم سذابقة .  –الفحثي 
ع ب ىله من الضروري القول ، ىا إلااو وصيا ة احكال واستظتذذذذذذذذذذاجا  ت بظب ع ب  اعد  ع مية سذ يمة يظفيذي ىا 

تيامذذذذل والتاذذذالد اذذذذ ن عم يذذذذا  تح  ذذذذل البيالذذذذا  ، والمذذذذظا، الع مذذذذي ع ذذذذب التظذذذذا ا وااللاذذذذاال وال –تمامذذذذًا  –ياذذذتظد 
المظاس  الاي يختار بعظاية  وموضوعية ، وفذي اذل محذذذذذذذذذذددا   مظاايذة مع ظذة، و ذرارا  صذاوفة ودقيقذة تخضذ  

ي يظطذوي لتصميا بحث لظط ت مظه في و د مفكر  بل البدء في الفحث الاي لظوي الميال به . علذ  التصم ذذذذذذذذا الذا
ع ذذب تق يمذذا  موضذذوعية ليذذل خطذذو  ، ىو مرح ذذة مذذن خطذذوا  ىو مراحذذل عم يذذة تح  ذذل الب ذذذذذذذذذذذالا  الماتادفذذذذذذذة . 

 ع ب ىا لضذذذذذذذذذذذذذذ  في الحافاا لذذذذذذذذذذوع التفا را  الظارية عا  الص ذذذذذذذة بموضذذذذذذذوع الفحث . 
 ل البيالا  ، والمظاذذذذذذذذذ، الع مي ،  ولوع المذذذذذذذذذذذذذقوال  الظاريذة ليذل بحذث تاذًكل خ صذذذذذذة األمر ، ىا ديظاميا  تح 

تتيامذذذل وتتظذذذا ا وتتاذذذالد ف اذذذا كذذذل العظاصذذذر والمكولذذذا  والخطذذذوا  لصذذذالح  –مظاومذذذذذذذذذة مترابطذذذذذذذذذذة ومتيام ذذذة  –
لضذذرور  ، دعذذذذذذذذو  الفذذاحث ن ، وبصذذور  خاصذذة العم يذذة الفحثيذذة اسذذتظادا ليذذل مذذا سذذبت عرضذذه ولقاشذذذذذه ، ف لذذه مذذن ا

ىولىذذ  ممذذن ياتمذذوا بمظذذاه، وطذذر  الفحذذث إلذذب إجذذراء بحذذوث متخصصذذة وموضذذوعية حذذول الع  ذذة اذذ ن تح  ذذل 
 السذذتيعاب-البيالذا   والمذذظا، الع مذذذذذذي ، والظاريذذة باعتذذذذذذذذذذذذذذذذذذفارها ركاوذذذذذذذذ  ودعامذذا  ل فحذذث الع مذي . وإا اتفتقذذار 



 

 
201 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

لااه الع  ة الضرورية الشذذذ  ىله ي اكل تعذذذذذذثرًا ىو إخفا ذًا . ىو  صذورًا يطذال ماذذذذذذ ر  الفحذث الع مذي ع ذب  -س يا 
 الماتوي ن المظااي والظاذذذذذذذذذذذري . لاتي  عن تثب  ذذذذذع الااذذذذود الفحث ذذذذذذذذذة ، وتفعثر اتمكالا  ، وضياع الو د .  

 
 :اجعالهوامش والمر 

 ل . 1980ويداا عبدالفا ي،  واعد الفحث االجتماعي، الطفعة الثالثة ، القاهر  : مطفعة الاعاد  . .1
 ل.1998مصطفب عمر الت ر ،مااهما  في ىس  الفحث االجتماعي ، ا رو : معاد اتلماء العربي، .2
 عذذذذذذذذي ، طراا ذذذذذ : مركذذذذذ  الدراسذذذذذا  مصطفب عمر الت ر، مقدمذذذذذذذة في مفاد  وىسذذذذذذذذذ  الفحث االجتما  .3

 ل2015االجتماعية ، 
 عبدالفاسع محمد عبدالمعطب ، الفحث االجتماعي : محاولة لحو ر ية لقدية لمظااه وىبعاده ،  .4

 ل .1990االسكظدرية : دار المعرفة الااميية، 
 ل .1983ر الظاضة العربية ، محمد ع ي محمد ، مقدمة في الفحث االجتماعي ،ا رو  : دا .5
مذذارتن دلاذذكومبي ، الفحذذث الا ذذد : دل ذذل لماذذاري  الفحذذوث االجتماعيذذة ، ترجمذذة ىحمذذد اذذافر محاذذن ،  .6

 ل .EIGA ) ،2003فال تا: مظاورا  إلقا  
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 الشباب الجامعى واولويات بناء الدولة
 د. خالد عمر مادى                                                            

 جامعة طرابلس -كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
 

 ملخص:
ة فذذذب ل بيذذذا مابعذذذد لقذذذد كذذذاا تفع ذذذل ماذذذاركة الاذذذفاب فذذذب الحيذذذا  الاياسذذذية ال  بيذذذة مذذذن ىهذذذا المتط فذذذا  الم حذذذ    

فبراير،ولاا حاولد الدراسة كافد ر يتاا واتااهذاتاا ل ح ذول والماذك   التذب تعتذرم عمذل المؤساذا  .وهذدفد 
تيضذذذا  وقيذذذاس عمذذذت الفاذذذا والمتابعذذذة لاذذذاه الاذذذريحة ومعرفذذذة مذذذاهب القضذذذايا التذذذب تحذذذوو إهتماماا.فالماذذذاركة 

ا  تاربة التحذول الاياسذب ل  بيذا فذب الماذتقبل.ومث د إحذدم الاياسية الفاع ة لفىة الافاب سوف يتو ه ع  اا لا
األهذذداف االساسذذية فذذب تع يذذ  مفذذاتيا المواطظذذة ومفذذاتيا الحريذذة والديمقراطيذذة والماذذاركة الفع يذذة فذذب الاذذ طة،و د 
ى بتذذد الدراسذذة وجذذود اهتمذذال وترك ذذ  ع ذذب القضذذايا االساسذذية  لميذذال الدولذذة واسذذتقرارها،مما يتط ذذ  وضذذ  سياسذذة 

 تيام ة من ىجل ضماا تي  ر ماتمعب حميقي.م
 مقدمة:

تحذذاول هذذاه الدراسذذة الترك ذذ  ع ذذب الفعذذد الاياسذذب ل اذذفاب الاذذامعب مذذن خذذ ل وضذذ  بعذذف المؤشذذرا  لاذذاه    
الاذذذريحة وقيذذذاس وتحديذذذد ر يتاذذذا وىولوياتاذذذا ل قضذذذايا الاياسذذذية واالجتماعيذذذة واال تصذذذادية التذذذب تاذذذت  ماا المرح ذذذة 

اذذاا ل بيذذا.من مظط ذذت إا اختيذذار اولويذذا  البذذرام، والاياسذذا  واال تصذذادية،يا  ىا تبذذدى وتيذذوا الحاليذذة التذذب تيي
مظط قذذة مذذن احتياجذذا  وحاجذذا  وضذذرورا  الاذذروف الداخ يذذة المح يذذة ال  بيذذة والاذذفاب هذذا العظصذذر االسذذتراتياب 

الاريحة االجتماعية التذب يعذول ف اا. وتاتا هاه الدراسة باستقراء موا ه الافاب الاامعب،باعتفار ىا الافاب هو 
ع  اذذا فذذب قيذذاد  حركذذة التي  ذذر فذذب حاضذذر وماذذتقبل ل بيذذا؛وهب محاولذذة لفاذذا طبيعذذة ور يذذة هذذاه الفىذذة  الاذذفااية 
إضذذذافة إلذذذب فاذذذا اتااهذذذاتاا االمذذذر الذذذام ياذذذاعد فذذذب تحديذذذد اليذذذا  العمذذذل  بمذذذا يخذذذدل هذذذاه الفىذذذة وكافذذذة الاذذذراوح 

الاياسب ل  بيذا تفع ذل ماذاركة الاذفاب فذب الحيذا  الاياسذية مذن ىجذل ضذماا  المخت فة.فقد كاا من رهالا  التحول
 التي  ر الاياسي الحميقي وتحق ت التظمية فب ل بيا. 

ومذذن  مذذة فمذذاهب ر يذذتاا ومذذو فاا مذذن الماذذاول والقضذذايا والبذذرام، الاياسذذية واالجتماعيذذة واال تصذذادية التذذب       
ر،خاصذذذة وإا الحكومذذذا  ور ذذذد تركذذذة ماتريذذذة ع ذذذب مخت ذذذه الماذذذاال  تعمذذذل ع  اذذذا الحكومذذذا  ال  بيذذذة بعذذذد فبراي

 وإلايار كامل ليافة مؤساا  الدولة.
وبكوا إا هاه الاريحة هب ى ثر الاراوح استاابة ل متي را  االجتماعية والاياسية،واأل ثر عرضه لتذداعياتاا     

ر الوا ذذ  الذذام اوجذذدوه وياذذاركوا فذذب لاتيذذ  عذذن ىلذذه يعكذذ  مالذذدم هذذاه الاذذريحة مذذن  ظاعذذا  وإتااهذذا  فذذب تي  ذذ
 صظعه.

 أوال.أهمية الدراسة:
تذ تب هذاه الدراسذة لمثذل هذاا الموضذوع إلط  ذًا مذن االحاذاس اوجذود تي  ذر حميقذب فذب المظذاخ الاياسذب  -

واالجتماعب،وفب ال الفتذا  كب ذر لحذو م يذدًا مذن حريذة التعب ذر والتفي ذر واالتاذاه لحذو ماذاركة سياسذية 
 ماتميية اوس .

تعد البرام، الاياسية واال تصذادية واالجتماعيذة صذ   اهتمذال الماتمذ  ال  بذب فذب وا عذه الحالب،وبالتذالب  -
 من الماا رصد موا ه الافاب مظاا ولارتاا حيالاا.
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تاذذعب الدراسذذة تيضذذا  وقيذذاس عمذذت الفاذذا والمتابعذذة لاذذاه الاذذريحة ومعرفذذة مذذاهب القضذذايا التذذب تحذذوو  -
 إهتمال ى بر عظدها.

الع  ة ا ن اتااها  الطال  الاذامعب لحذو الاياسذا  العامذة والتصذورا  ومكالتاا،واهم تاذا تفعذا  معرفة -
 لمتي ر الظوع والعمر وااللتماء الح بب والتخصع الدراسب.

توضيح مقدار الذوعب الاياسذب والثقافذة الاياسذية لاذاه الاذريحة ووضذعاا ع ذب ماذطر  الفحذث ل ماتمذ ن  -
 والماىول ن والفاحث ن.

 نيا.مشكلة الدراسة:ثا
 -تعتمد الدراسة فب تتفعاا لااه الاريحة عبر تاا ال  مفادها:

 مارىم الافاب الاامعب فب البرام، الاياسية واال تصادية واالجتماعية التب تعمل ع  اا الحكومةم
  مبمهل توجد فرو  دالة ا ن اياابا  ع ظة الدراسة حيال القضايا واولوياتاا تفعا ل اظ  والتخصع الع

 ثالثا.فروض الدراسة:
 -تظط ت الدراسة من فرضية مفادها:

إا التي ذذرا  التذذب شذذادها الظاذذال الاياسذذب ال  بذذب لاذذا كب ذذر األ ذذر ع ذذب اتااهذذا  وموا ذذه ومذذدركا  الاذذفاب لحذذو 
 البرام، والاياسا  والقضايا واولوياتاا عظد التطب ت من  بل صالعب القرار.

 :رابعا.منهجية الدراسة
يعتمد تحديد مو ذه الاذفاب مذن القضذايا الروياذية باسذتخدال اسذتمار  االسذتبياا،ليرم فاذا ىعمذت ألهذا  ح ث     

القضذذايا الم حذذة وسذذوف يذذتا تفريذذغ االجابذذا  فذذب جذذداول وإجذذراء تح  ذذل لت ذذ  البيالذذا  التذذب يذذتا الحصذذول ع  اذذذا 
الع ذول الاياسذية والظاذفة المىويذة لاذاه ماتخدما فب عل  التيرارا  الجابذة ع ظذة الاذفاب الاذامعب لي يذة اال تصذاد و 

التيذذرارا  لمعرفذذة االهميذذة الظاذذبية ليذذل  ضذذية حاذذ  ىهم تاذذا عظذذد الاذذفاب الاامعب،وكذذال  لمعرفذذة الع  ذذة اذذ ن 
 المتي را  الاظ  والتخصع.

 :خامسا.حدود الدراسة
 الحدود المكالية:جامعة طراا   وبالتحديد ك ية اال تصاد والع ول الاياسية.

الع ظة: الافاب الاامعب،اخت ر  لطبيعذة موضذوع الدراسذة وكذال  لتوافقذه مذ   ذدرا  الفاحذث وإمكالاتذه وهذب حدود 
 طال  وطالفة. 200ع ظة عاواوية من مخت ه تخصصا  ك ية اال تصاد ا غ حاماا 

 .2018الحدود ال مظية:فتر  تطب ت االستمار  شار ااريل 
 سادسا.مصطلحات الدراسة:

 فىة عمرية لاا اظ تاا واروفاا،وي داد من خ لاا اهتمال الاذفاب الاذامعب بماذك   الحيذا  : .الشباب الجامعي1
المخت فذذة، ما تاذذي ة فيذذر  العمذذل،وي داد اهتمذذال الاذذفاب بفاذذا االخذذرين والقضذذايا الميياذذية بطريقذذة ى ثذذر موضذذوعية 

 ويكتا  اتااها  وموا ه حيالاا ويت  ر اااه المرح ة بصور  كب ر .
يحقت استق لية ور ية  -تعظب اتظمية الاخصية  ل ااب وت داد عظايتاا له بالمعرفة الع مية ومن خ لااعة؛ والجام

واضحة له  وفب هاه المرح ة يم ل الااب الاامعب إلب االهتمال بموضوعا  الاياسذة واال تصذاد ومتابعذة الاذذ ا 
 لاامعة والب ىة المحيطة ااا باكل ىوس .العال،وبصور  ى بر تع و اليث ر من الميا  لتياة تفاع ه فب ا

:الدولة هب اليياا الاياسي الام تتوحد فيه االركذاا االساسذية المعروفذة الاذ طة والمقذول الايرافذب بناء الدولة. 2
المكذذذالب،والوجود الفارم الاذذذع   والذذذام تمث ذذذه جذذذ ء مذذذن شذذذريحة ع ظذذذة الدراسذذذة،ووجودها وك ظولتاذذذا تعتمذذذد ع ذذذب 
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مقدر  مؤسااتاا وبظايالاا الذوايفب والايك ذي،ومن  مذة مقذدار وإدراك هذاه الفىذة العمريذة والاذفااية استقرار وفاع ية و 
 ألهمية  اظاء مؤساا  الدولة وإعاد  دورها.

 :  سابعا.الدراسات السابقة
هظذذاك العديذذد مذذن الدراسذذا  فذذب ل بيذذا والذذوطن العربذذب حيذذال موضذذوع االتااهذذا  الاياسذذية ل اذذفاب                

مظاذذا:      دراسذذة الاذذ د عييفذذب، ح ذذث لباذذد الهميذذة هذذاه الاذذريحة واشذذار  الدراسذذة إلذذب دور الذذوعب الاياسذذب 
واهم تذذه فذذب ماذذال الاذذ ا العال،والع  ذذة اذذ ن االتااهذذا  والذذر م ودور وسذذاول االعذذ ل  وىا االتااهذذا  والمعذذارف 

وصذذذ د إلذذذب اسذذذتظتاح ضذذذعه ماذذذاركة  اا ذذذه ل تي ذذذر فذذذب ضذذذوء اذذذروف مع ظذذذة طفقذذذا لاذذذروف التوجذذذه االع مب،وت
الافاب الاامعب،والظافة الضى  ة مظاا المظتمذ ن ل حذ اب الاياسذية،وإلب همذول ماذك ة الفطالذة التذب تاذيطر ع ذب 

 1 عقولاا.
دراسذذة ىيمذذن الماذذايقة،وهب دراسذذة م داليذذة طفقذذد ع ذذب ط فذذة جامعذذة اليويذذد حذذول بعذذف القضذذايا فذذب الاذذاحة    

 ظذذذد الدراسذذذة ىا ع ظذذذة الطذذذ ب لذذذا يكذذذن لاذذذا معرفذذذة والمذذذال بالقضذذذايا والاذذذ طا  المخت فذذذة اليويتيذذذة وتميماذذذا لاا،وب
وادوارها،و ذذذد عرضذذذد هذذذاه الدراسذذذة بعذذذف الظصذذذاوح المتع قذذذة ارفذذذ  ماذذذتوم ادراك الطذذذ ب بالمؤساذذذا  ودورهذذذا 

ريذذت اذذ ن وواجذذباا لحوها،بعذذدما ىااذذر  تذذدلب واضذذح فذذب ماذذتوم وعذذب الط فذذة وعذذدل معذذرفتاا ب باذذع   واعذذد التف
 2 الا طا  المخت فة.

دراسذذذة رحمذذذة الطواا،حذذذول ع ظذذذة مذذذن ط فذذذة جامعذذذة اليويذذذد حذذذول ر يذذذتاا لماذذذتقب اا،ورك   الدراسذذذة ع ذذذب      
التعذرف ع ذذب مايعتقذذده الطذذ ب لماذذتقب اا وكذذاا مذذن لتذاو، الدراسذذة ىا  البيذذة افذذراد الع ظذذة يذذ م وا ادوار وماذذتمف  

 3 كة الافاب فب الحيا  الاياسية.واهرا وتوص د إا هظاك ت ي د لماار 
دراسذذة عبذذدالع ي  اليريذذ ،حول مو ذذه الاذذفاب الاذذعودم مذذن االصذذ   االجتمذذاعب والاياسذذب والتذذب عرفذذد      

لوجود اهتمال من  بل المامول ن ل دراسة لمامل القضايا المعروضة ع  اا،ومن لتاو، هاه الدراسة ىا هظاك ت ايدا 
حة،وىوصد الدراسة بالحاجة إلب م يد من الدراسا  الم دالية ل تعذرف ع ذب تط عذا  فب االهتمال بالقضايا المطرو 

 4 هاه الفىة وتفع ل دورها لظاا  كل المفادرا  المخت فة.
دراسة س مة سذعد،حول العوامذل االجتماعيذة المذؤ ر  ع ذب الماذاركة الاياسذية ل اذفاب الاذامعب ال  بب،وهذدفد    

ل المؤ ر  ع ب المااركة الاياسية فب ل بيذا،وااار  الدراسذة ع ذب ىا هظذاك عوامذل الدراسة ل تعرف عل ىها العوام
عديذذذد  تحذذذول دوا ماذذذاركة فاع ذذذة واهماذذذا غيذذذاب وجذذذود احذذذ اب سياسذذذية  التذذذب لذذذا يكذذذن وجذذذود فذذذب ل بيذذذا مذذذا  بذذذل 

ماعيذذة ،باتضذذافة إلذذب وجذذود فذذرو  عا  داللذذة مذذن متوسذذع اجابذذا  الع ظذذة عذذن ى ذذر االسذذفاب القب يذذة واالجت2011
 5وت   راتاا فب مااركة هاه الاريحة الفاع ة.

                                                 
بحوث فى علم ة لط ب الاامعا ،الا د عييفب ،دور وساول االع ل الاماه رم فب تظمية الوعب الاياسب لمااركة الاياسي - 1

 263-214 ص 1996 القاهر :دار الفير العربب،االجتماب المعاصر
2
مجلة دراسات الخليج والجزيرة :دراسة م دالية،ها  الاياسية لط فة جامعة اليويدىيمن عواد الماايقة"محرر"، االتاا- 

 .75-43 ص118،2005،العدد31 اليويد:جامعة اليويد،الاظة العربية

3
المجلة العربية للعلوم ،اتااها  ط فة جامعة اليويد لحو ماتقب اا االجتماعب والاياسب والثقافب،ىلطواارحمه  - 

 .158-121 ص77،2006 اليويد:جامعة اليويد،العدد االنسانية
مجلة العلوم ودية،عبدالع ي  ان ع ب اليري ،مو ه الافاب الاامعب من االص   االجتماعب والاياسب بالمم ية العربية الاع - 4

 .134-81 ص36،2008،الما د 3 اليويد: العدد االجتماعية

5
 اظب ول د:مرك المتيا مجلة المتكاءس مة الفاو  سعد، بعف العوامل االجتماعية المؤ ر  ع ب المااركة الاياسية ل افاب الاامعب، - 

 .33-16 ص1،2016ل دراسا  االستراتياية ،العدد



 

 
206 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

دراسة المحرو ،حول التوافت وع  ته وبالمااركة الاياسية لدم ط ب الاامعة،وهدفد الدراسة لمعرفذة طبيعذة    
الع  ة ا ن المااركة الاياسذية لطذ ب الاامعذة ومقذدار التوافذت فذب الحيذا  الاياسذية ،وكاذفد الدراسذة عذن وجذود 

دالة ا ن ماذاركة الذاكور ى بذر مذن االلذاث فذب العم يذة الاياسذية،مما يتط ذ  ضذرور  رفذ  مذن هذاه الاذريحة فرو  
 1حتب تيوا ا ثر فاع ية فب العمل الاياسب.

دراسة مفتا  الاكرم،حول التفي ر الع مب لدم الطال  الاذامعب واتااهاتذه لحذو التي ذرا  الاياسذية فذب ل بيا،و ذد  
لعوامذذل المذذؤ ر  ع ذذب الماذذتوم اال ذذاديمب ل طالذذ  الاذذامعب،وترك   حذذول التظبذذؤ بماذذتويا  ىهتمذذد هذذاه الدراسذذة با

 2ىداء الط ب فب المرح ة الااميية،وىوصب بضرور  تطوير تدري  المواد الع مية.
 

 سابعا.عرض النتائج وتحليلها:
طالذذ   140طال ،شذذكل الذاكور مذظاا  200الخصذاوع االجتماعيذة الع ظذة: ا ذذغ عذدد افذراد الع ظذة  .1

% وهذذذب لاذذذفة متوافقذذذة مذذذ  لاذذذ  30طالفذذذة اظاذذذفة  60%، وب ذذذغ عذذذدد اتلذذذاث 70اظاذذذفة وصذذذ د 
 الاكور واتلاث لماتم  الدراسة .
 النسبة% العدد النوب

 70 140 عكور
 30 60 إلاث

 100 200 الماموع
 .( حوا توزيع المبحوثين بحسب الجنس1جدوا)
خصصا  الي ية فقد كالد حا  اتااه م ول الع ظة والتب تا ر إلذب لاذفة ىما بالظافة لتووي  الع ظة ع ب ى اال وت

فب الماوة وتظخفف هاه الظافة فب التخصصا   30 ب ر  مظاا فب تخصع المحاسفة والتاار  اال ترولية اظافة 
فذذذذب الماوة،وهذذذذاه الفذذذذرو  فذذذذب متي ذذذذرا   12.5ادار  االعمذذذذال والع ذذذذول الاياسذذذذية إلذذذذب ا ذذذذل مذذذذن الظصذذذذه اظاذذذذفة 

خصصذذا  الع ميذذة اذذ ن الع ظذذا  بالضذذرور  لاذذا تذذ   را  ع ذذب الموا ذذه واخت فاتاذذا باذذكل كب ذذر باذذب  اخذذت ف الت
 التخصصا  والماتوم الفيرم والع مب.

 النسبة العدد التخصص العلمى
 30 60 تاار  ات ترولية

 15 30 ل  تصاد
 30 60 المحاسفة

 12.5 25 إدار  االعمال
 12.5 25 ع ول سياسية

 100 200 لماموعا
 ( توزيع المبحوثين بحسب التخصص العلمى.2جدوا)

                                                 
1
 ال لتاا:جامعة الابل مجلة الجبل العلميةلتوافت وع  ته بالمااركة الاياسية لدم ط ب الاامعة،ع ب محمد المحرو ،ا - 

 .167-133 ص1،2016اليربب،العدد

2
مجلة العلوم مفتا  محمد الاكرم،التفي ر الع مب لدم الطال  الاامعب واتااعاته لحو التي را  الاياسية فب ل بيا، - 

 .260-239 .ص 5،2014 ،العدد  الخم :جامعة المر االجتماعية
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وعظد الظار إلب تووي  افذراد الع ظذة ع ذب المظتمذ ن ح بيذا،ىاار  الدراسذة ىا الط فذة الذاين يظتمذوا إلذب احذ اب     
ظايمذذذا  وترجذذذ    ذذذة االلتمذذذاء الح بذذذب إلذذذب حدا ذذذة المعرفذذذة بذذذاالح اب الاياسذذذية والت 12.5سياسذذية شذذذك وا مالاذذذبتة 

الاياسية ح ث الوال اتلتماء الح بب يذدخل فذب اظذد الع ذ  واتجظذدا  وبالتذالب فتذ   رها الفيذرم بع ذد بحكذا حدا ذة 
 التاربة الح بية وعدل وجود  واعد ماتميية وشفااية لدياا.

 ..موقف الشباب الجامعى للبرامج والقضاتا والسياسات من حيث أهميتها2
د وترت ذذ  ىهذذا البذذرام، واتجذذراءا  الاياسذذية واال تصذذادية مذذن وجاذذة لاذذر الاذذفاب توصذذ د الدراسذذة إلذذب تحديذذ   

الاذذامعب مذذن خذذ ل تحديذذد ىع ذذب عاذذر   ماذذاول و ضذذايا لظاذذفة مذذن اجابذذة الماذذمول ن ااذذا جذذدا،ومن اجذذاب بماذذا 
 جدا. تصل إلب مايقرب من   ثب اجابا  المفحو  ن.و د كالد ى ثر عار ىولويا  من خ ل اختيار اجابة ماا 

 % 97.5المرتفة األولب توف ر فرص واييية ل افاب  
 %95و اليا تطوير التع يا والصحة بما يحقت الظمو اال تصادم 

 %90و الثا إعاد  تيك ية الارطة والمؤساا  االمظية 
 %85ورابعا ت م ن االسكاا الميار ليل مواطن واستق ل القضاء وتع ي ه 

 %82.5يا  والمصالحة الوطظيةخاماا ل ع الا   وتفيي  الم  يا
 %82سادسا محاربة الفااد

 %77.5سابعا وياد  المرتفا  المواف ن،ودعا حقو  االلااا وتاريا التعاي  واالختفاء القارم 
 % 72.5 امظا إعطاء  روم ميار  ل مواطظ ن  

 %67.5تاسعا تطب ت العدالة االلتقالية والمصالحة الوطظية 
 %65ول االع ل والصحافةعاشرا الحرية اليام ة لوسا

وياذذ ر هذذاا الترت ذذ  إلذذب لاذذر  الاذذفاب إلذذب القطاعذذا  األ ثذذر ضذذرور  ل بذذدء فذذب االهتمذذال ااا،ح ذذث تاذذكل لذذه    
 ىولوية ومما يتط   من الاياسا  الحكومية ضرور  إدار  هاه القضايا والعمل ع  اا.

 -:تىكيف رأى الشباب الجامعى البرامج والقضاتا منفردة من خالا األ   .2
 الظافة%                               االولويا  كما يراها الافاب

ماذذذذذذذذذذذذذذذا    البرام، والقضايا  
 جدا

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   ال ىدرم  ماا
 ماا

   رماا جدا

تطب ذذذذذذت ال مرك يذذذذذذة ودعذذذذذذا االدار   1
 المح ية

60   17.5 22.5   

    2.5 10 22.5 65 الحرية اليام ة ل ع ل والصحافة 2
وية لماذذذاركة المذذذرى  الفذذذرص المتاذذذا 3

 فب الحيا  الاياسية
35 32.5 10 17.5 5    

إشذذراك الثذذذوار فذذب تذذذولب المظاصذذذ   4
 االدارية والاياسية

35 20 35 7.5 2.5 

لذذذذذ ع الاذذذذذ   وضذذذذذفع التاذذذذذكي    5
 الما حة

82.5 10 7.5   

   5 12.5 82.5 المصالحة الوطظية 6
  2.5 10 20 67.5 تطب ت العدالة االلتقالية 7
   2.5 7.5 90إعذذذاد  تيك ذذذة الاذذذرطة والمؤساذذذا   8
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 االمظية
تفع ذذذذذذذذذذذذذذل الماذذذذذذذذذذذذذذاركة الاياسذذذذذذذذذذذذذذية  9

 ل مواطظ ن
52.5 25 15 7.5  

 5 5 7.5 2.5 80 محاربة الفااد 10
   7.5 7.5 85 استق لية القضاء وتع ي ه 11
إعطاء القذروم المياذر  ل مذواطظ ن  12

 فب مخت ه المااال 
72.5 22.5 5   

   2.5  97.5 ر الفرص الواييية ل افابتوف  13
تخصيع ج ء مذن الذدخل الذوطظب  14

 ل جيال القادمة
55 32.5 7.5 5  

   5 10 85 ت م ن االسكاا الميار ليل مواطن 15
تطذذذوير التع ذذذذيا والصذذذذحة بمذذذذايحقت  16

 الظمو اال تصادم
95 5    

االعتمذذذذذذذذذذاد ع ذذذذذذذذذذب المتخصصذذذذذذذذذذ ن  17
 اال اديم ن فب االص   والتطوير

57.5 22.5 17.5 2.5  

 2.5 10 37.5 22.5 27.5 إلياء الدعا عن الا   االساسية 18
تيذذذذذذذذافؤ الفذذذذذذذذرص فذذذذذذذذب المظاصذذذذذذذذ   19

 الرسمية
35 37.5 22.5 2.5 2.5 

حذذذت الترشذذذح ل لتخابذذذا  ل ماذذذال   20
 المح ية

42.5 27.5 25 2.5 2.5 

عذرم الحاذذابا  الختاميذة لمواولذذة  21
 الدولة فب وساول اتع ل

52.5 17.5 27.5  2.5 

دعذذذذذذذذا حقذذذذذذذذو  االلاذذذذذذذذاا وتاذذذذذذذذريا  22
 التعاي 

77.5 10 12.5   

    22.5 77.5 وياد  المرتفا  ل موااف ن 23
 

 .( توزيع  القضاتا ونسبتها بحسب اإلجابات المبحوثين3جدوا:)
،فيمذا المحليثة مسثألة تطبيثق الالمركزيثة ودعثم االدارة% لماذا جذدا حيذال 60ااذدى المفحذو  ن اهتمذاماا اظاذفة     

%، و ااذذد االجابذذة بي ذذر 22.5%،ا ظمذذا ارتفعذذد مذذ  االجابذذة ال ىدرم 17.5مذذن اعتبرهذذا ىلاذذا ماذذا شذذكل لاذذبته 
ماا،و  ر ماا جدا عن االجابا .وهب لتياة تعطب حاا معقول من االهتمال مقارلة بالقضايا االخرم التب لالد 

د التحذوو بم ذول كب ذر عظذد شذريحة الاذفاب الاذامعب ربمذا اهتمال ى ثر مظاا فذب الدراسذة ويااذر ىا ت ذ  القضذية  ذ
عظد  رب ل بيا مما فب شر اا وخاصة ىا الترك   ع ب تحق ت ال مرك ية ىو العود  ل ظموعح الواليا  ى ثذر اهتمذال 

 من  بل الظخ  الاياسية فب المظطقة اليربية واليكاد ياكر هاا االهتمال فب  رب الف د. 
ىوضذذحد لتذذاو، االجابذذا  ع ذذب هذذاه الحريثثة الكاملثثة لالعثثالم والصثثحافة.ويذذ  تجابذذا  حذذول ومذذن الاذذدول التو     

%  بماذذا ،وبظاذذذفة 22% مذذذن مامذذوع االجابذذا  اعتبذذذر  وسذذاول االعذذ ل ماذذذا جدا،وبظاذذفة 65القضذذية ىا لاذذفة 
هميذذة % بي ذذر الماا،و ااذذد حيذذال إلاذذا   ذذر ماذذا جذذدا،مما يفاذذر مقذذدار احاذذاس ى 3% ب لاذذا التدرم،وبظاذذفة 10
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االعذ ل والمع ومذذا  خاصذذة مذذ  تطذذور وسذذاوع التواصذذل االجتمذاعب وحاذذا الماذذاحة مذذن الحريذذة فذذب التعب ذذر وااذذدا 
الرىم ومقدرته ع ذب لقذل الخبذر والمع ومذة باذرعة كب ذر  وهذو مؤشذر يفاذر باوديذاد وفاع يذة الوسذ  ة االخفاريذة ولقذل 

 ووجاا  الظار حيال العديد من الامول والقضايا. المع وما  ومحاربة عدل الافافية وإمكالية تفادل االراء
يتضذح ىا لاذفة  الفرص المتساوية لمشاركة المرأة فى الحياة السياسيةومن ايالا  الادول المتع ت بقضية      

% ب لاذذذذا 10% ىعتبرتاذذذذا  ضذذذذية مامة،ومالاذذذذبته 33% يعتقذذذذد ىا الماذذذذ لة مامذذذذة جذذذذدا، ا ظمذذذذا شذذذذك د لاذذذذفة 35
% بي ذذر الماذذا 4%،وهذذب تعذذد لاذذفة  كب ذذر  مقارلذذة بقضذذايا اخذذرم فذذب الدراسة،ومالاذذبته 18التذذدرم،وبي ر الماذذا 

جدا،وبال  فمااركة المرى  لا تحذوو ع ذب لاذفة عاليذة مذن االهتمذال ،ربمذا يرجذ  علذ  لحالذة عذدل االسذتقرار االمظذب 
 ول طبيعة ال  بية المحافاة ومما يتط   االهتمال اااا الاال  بصور  كب ر . 

شذك د ىولويذة مامذة جذدا  هراك الثوار فى تولى المناصب االداريثةالبيالا  الوارد  فب الادول يتضح ىا إومن    
% 3% بي ذذر الماا،وبظاذذفة 7%،وبظاذذفة 35% ب لاذذا مامذذة،وجاء  بعذذدل الدرايذذة اظاذذفة 20%،وبظاذذفة 35اظاذذفة 

يذذة واعتفارهذذا بمامذذة جدا،وحالذذة بي ذذر الماذذا جدا.ويذذدلل مذذن علذذ  لوضذذيية التذذ رجح اذذ ن االصذذوا  الداعمذذة والمظاد
التردد عظد بعذف المفحذو  ن بعذدل الدرايذة، وتح  ذل علذ   ذد يرجذ  لعذدل  فذا  الماذاد الاياسذب واخذت ف شذخوص 

 الثوار المتصدرين ل مااد ا ن فتر  وىخرم وعدل وجود  فا  ل حالة الثورية الميادية. 
د ولذ ع وتفييذ  الماموعذا  الماذ حة وإعذاد  الذدماجاا المظف ذ أولويثة السثالحويتضح من رىم المفحو  ن فذب      

% ترم مو ه 7% ب لاا مامة،ولافة 10% تعتقد ىلاا  ضية مامة جدا،ولافة 82.5فب الحيا  المدلية ىا لافة 
ال ىدرم، د يع م االحااس ىا وجود الا   له جال  تاديد وخوف  والتاار حاال  الخطه والقتل،ومرا    ذوم 

 ل االستقرار.يااا فب حالة عد
%، ا ظمذذا 82.5ماذذا جذذدا كالذذد لاذذبته المصثثالحة الوطنيثثة مذذن خذذ ل ايالذذا  الاذذدول ل حذذظ ىا مذذن اعتبذذر      

%.ممذذا يااذذر ت ي ذذد لاذذا ويذذدلل ع ذذب تذذوافر فرصذذة ل عمذذل ع ذذب 4.5%،وبمو ذذه ال ىدرم 12.5رىم اخذذروا ماذذا 
ا جدا،بالر ا مذن غيذاب ىم ىلاذطة شذفااية لاذا المصالحة بعدما  ااد االجابة عن كولاا بي ر الماا ىو   ر الما

 اساال فب تح ت المصالحة الوطظية.
ضثثثرورة تطبيثثثق العدالثثثة % تذذذرم 68ل حذذذظ مذذذن خذذذ ل إجابذذذا  المفحذذذو  ن ع ذذذب هذذذاه الماذذذ لة ىا لاذذذفه       

لذوع % ،مما ياار 2.5%،وإلاا   رماا 10% تراها ماا،ولافه إجابا  الىدرم 13ماا جدا،ومالابته  االنتقالية
مذذن اتدراك ب هميذذة ت ذذ  القضذذية خصوصذذا مذذ  الحذذرص تبظ اذذا فذذب الخطذذاب االع مذذب وتع ي هذذا بقذذوال ن تقررهذذا 

 الا طة التارييية.
 ضذذية مامذذة  إعثثادة هيكلثثة الشثثرطة والمةسسثثات االمنيثثة% إا 90ويوضذذح الاذذدول ىا المفحذذو  ن اعتبذذروا      

االجابذذذا  اوجذذذود خ ذذذل فذذذب عمذذذل مؤساذذذة الاذذذرطة  %.وبذذذال  تؤشذذذر3% ماذذذا،والىدرم شذذذكل لاذذذفة 7جدا،ولاذذذفة 
واودياد العديد من الدخ ء ع ب تيكل المؤساة االمظية الارطية التب يرتفع ااا حيا  المواطن،مما يتط   ضرور  
المعالاذذة لمذذا لذذه مذذن تذذ   ر ع ذذب االمذذن الماتمعذذب وحالذذة االسذذتقرار وعذذود  الحيذذا  الطبيييذذة وتعذذافب اال تصذذاد،و د 

 حيال ىا القضية لياد   ر ماا،و  ر مامة جدا من االجابا .   ااد الظار 
%،ولاذذفة بكولاذذا 52.5،اولويذذة لاذذفة ماذذا جذذدا تفعيثثل المشثثاركة السياسثثيةوجذذاء  إجابذذا  المفحذذو  ن حذذول      
%،وهاا مؤشذر فيذه عذدل تفاوذل باذ ا الماذاركة الاياسذية 7.5%،وبي ر ماا 15%، واتااه الىدرم اظافة 25ماا 

د فبراير مما يتط   ضرور  االهتمال اااه القضذية والذدف  لتع يذ  اليذا  الممارسذة الديمقراطيذة، ولاا مذن ودورها بع
 ىها العوامل فب دف  عم يا  خطع التظمية وخاصة التظمية الفارية الماتدامة.
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،وال ىدرم % ماذا 2.5ماذا جذدا،و محاربة الفسثاد% ىعتبذروا 80ومن البيالا  الوارد  فب الادول ل حظ لافة     
% ك  ع ب حدم،و د تيوا هاه الظتياة تعب را عن عدل تقذدير 5، وبي ر الماا والي ر ماا جدا اظافة 7.5اظافة 

 المفحو  ن لمااودا  محاربة الفااد وم حقة الفاسدين وفضحاا.
  ن تذرم % من مامذوع اجابذا  المفحذو 85ىا  استقاللية القضاء وتعزيزىوىوضحد لتاو، االجابا  ع ب         

%،ممذذا يااذذر وجذذود وعذذب لاذذاه المؤساذذة المامذذة وياذذتدعب 7.5%،وال ىدرم 7.5إلذذه ماذذا جذذدا،واا لاذذفة ماذذا 
 ضرور  تفع ل المؤساا  القضاوية بكولاا احدم األعمد  الروياية لميال الماتمعا  المتحضر .

 يذذ  الماذذروعا  الصذذي ر  ول اذذفاب ولتع بإعطثثاء القثثروض للثثواطنينويتضذذح مذذن ايالذذا  الاذذدول المتع ذذت        
ب لاذذا ماذذا ،وبذذا ب االهتمذذال الصذذرف  22.5%،وبظاذذفة 72.5والمتوسذذطة فذذب مخت ذذه الماذذاال  إلاذذا مامذذة جذذدا 

اتاذذذاه المو ذذذه بعذذذدل الدرايذذذة حيالاذذذا ،و ااذذذد كذذذوا الماذذذ لة   ذذذر مامذذذة.االمر الذذذام  يتط ذذذ  ضذذذرور  ت   ذذذد هذذذاه 
 العادل ل ثرو  واستثمار المواطظ ن فب مخت ه األلاطة.الاياسا  اال تصادية لما فب وجودها فير  التووي  

،ىتضذذح ىهميذذة هذذاه الماذذ لة  بكولاذذا سذذا د ىع ذذب لاذذفة فذذب ضثثرورة تثثوفير فثثرص الوهيفيثثة للشثثبابوحذذول       
تذرم إلاذا مامذة جذدا،وعهبد الظاذفة المتفميذة إلذب عذدل الدراية،وبذاا عذد  مذن ىع ذذب  97.5الدراسذة ح ذث ىا لاذفة 

% 98.4و  االهتمذذال الفذذالغ عظذذد الاذذفاب،و د جذذاء تخصذذع المحاسذذفة الذذاين اجذذااوا بماذذا جذذدا القضذذايا التذذب حذذا
% والتاذذذار  95.9%  ذذا الع ذذول الاياسذذية 96.2% وبعذذدها  اذذذا اال تصذذاد 97وي ذذ اا  اذذا ادار  االعمذذال اظاذذفة 

  متفاو ذة حيذال %،مما يعظب واضح الداللة  ىهم تاا مما ياتدعب ضرور  العمل ع ب وض  تصذورا92اال ترولية
 ماتقبل الافاب فب العمل والتواي .

،فمن ايالا  الادول الاذاات جذاء  لاذفة ماذا تخصيص جزء من الدخل الوطنى لألجياا القادمةىما  ضية       
% بكولاا   ر ماا.وهاه الظتياة والمؤشر وإا كالد 5،وبظافة 7.5، وبعدل الدراية 32.5%، وبظافة ماا 55جدا

اذذذذا تعطذذذذب داللذذذذة بعذذذذدل وجذذذذود إحاذذذذاس بضذذذذرور  تذذذذ م ن ماذذذذتمف  وحفذذذذظ مذذذذوارد الدولذذذذة لألجيذذذذال   ذذذذر كب ذذذذر  وليظ
القادمذذة.وإا ااذذر  بعذذف الم حاذذا  حذذول المقترحذذا  المظاسذذفة لتحاذذ ن الوضذذ  اال تصذذادم والاياسب،ىشذذار  

 إلب ضرور  إيااد اداول ىخرم ل ظفع من  ب ل االهتمال بالصظاعة والاياحة.
% تعتقد ىلذه 10%،وبظافة 85،ب له ماا جداتأمين اإلسكان الميسر للمواطنينالادول حول  وىشار  ايالا      

%.ويعطذب المؤشذر لوجذود هذاج  حيذال الاذكن وصذعوبة 5ماا،وبالمو ه من عدل الدراية اااه القضية بمالابتة 
 الحصول ع يه.

% بماذذا 95ادم،ح ث تذذرم ىا بمذذا يحقذذت الظمذذو اال تصذذ تطثثوير التعلثثيم والصثثحةىمذذا ايالذذا  الاذذدول حذذول      
%،وهب القضية الوح د  التب لا يكن ف اا ىم التفاس ىوعذدل الدرايذة بكولاذا مذن اشذد القضذايا 5جدا،وىا لافة ماا 

 الاامة التب تاتدعب االهتمال.
فذذب عم يذذا  التظميذذة واالصذذ  ،ل حظ ىا لاذذفة  اعتمثثاد المتخصصثثين والتكنثثوقراطوبذذالظار إلذذب الاذذدول حذذول    

،وهب لتياة  ذد التعكذ  الذوعب  2.5،وبي ر الماا17.5ماا،وبعد الدراية  22.5عتبرته بماا جدا،وبظافة ى  57.5
واالدراك الع مذذذب الهميذذذة دور المتخصصذذذ ن واال فذذذاء فذذذب تذذذولب الماذذذىوليا ،ىو ىا الماذذذىول ن الحذذذال  ن اليظطبذذذت 

 ع  اا هاا المييار.
إلاذا  ضذية  إلغاء الدعم عن السلع االساسثيةو  ن حول ومن خ ل ايالا  الادول،يتضح من مو ه المفح      

%. 2.5%،وبي ذذر الماذذا جذذدا10%،وبي ذذر الماذذا 37.5،والىدرم 22.5%،ول رىم ماذذا اظاذذفة 27.5مامذذة جذذدا 
ومذرد علذ   ذد يرجذ  لعذدل وجذذود تحاذن فذب الماذتوم الميياذب،وعدل مصذذداقية الاذ طا  فذب تظف ذا وعودهذا ،وربمذذا 

 وا لح ن ت م  تي  ر حميقب وتظف ا ماىولة ل اياسا  العامة بصور  كفؤه.بالمحافاة ع ب الوض  القا
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% مذن إجمذالب 35فب تذولب المظاصذ  العامذة،فمن ايالذا  الاذدول يتضذح ىا لاذفة  أولوية تكافة الفرصىما     
 %2.5،وب لاذذا   ذذر ماذذا و  ذذر ماذذا جذذدا 22.5ماذذا،وال ىدرم اظاذذفة  37.5المفحذذو  ن اعتبذذروه ماذذا جدا،وبظاذذفة 

   ع ب حدم،و د تعك  عذدل االهتمذال اوجذود فذرص عادلذة فذب إدار  الدولذة لذات، عذن حالذة التخذفع الذام تعرفذه 
المؤساذذذا  ال  بيذذذة مذذذن جاذذذة عذذذدل وجذذذود اليذذذا  واضذذذحة ل توايذذذ  وفذذذرص العمذذذل والعدالذذذة فذذذب  بذذذول المع ظ ذذذ ن 

 والمواف ن.
 27.5%،وبظاذذذذفة 42.5مامذذذذة اظاذذذذفة  ب لاذذذذا مسثثثثألة حثثثثق الترهثثثثح لالنتخابثثثثات المجثثثثالس المحليثثثثةوعذذذذد     

% بي ذر ماذا  وبي ذر الماذا جذدا،مما ياذتدعب وعذب ى بذر لماذاركة الاذفاب فذب 2.5%،و25ماا،وبظافة ال ىدرم 
 إدار  الا ا العال اللاا  اطر  التي  ر ولي  مااركة لوع واحد فقع ها شريحة مايط ت ع  اا الثوار.

%،وب لذه 52.5ب وسذاول االعذ ل مذن ايالذا  الاذدول بماذا جذدا فذ عرض الحسابات الختاميثة للدولثةوشك د     
 %.2.5%،وبي ر الماا جدا اظافة 27.5%،والىدرم 17ماا اظافة 

ىا الذذذذذذاين ىجذذذذذذااوا بماذذذذذذا  دعثثثثثثم حقثثثثثثوق االنسثثثثثثانومذذذذذذن خذذذذذذ ل الاذذذذذذدول حذذذذذذول رىم المفحذذذذذذو  ن حذذذذذذول       
 لة   رمامذة، ممذا يتط ذ  ضذرور  %، والمطمىن بعد اتشار  كولاا ما12.5%،وال ىدرم 10%،وبماا 77.5جدا

التيثيذذ  الهميذذة تع يذذ  حقذذو  االلاذذاا ومحاربذذة ومعاقفذذة مرتيبذذب االخفذذاء القاذذرم واالعتقذذال خذذارح لطذذا  القذذالوا 
 وكاه ومحاسفة المتورط ن اااه االعمال.

ب %،وهذذ22.5%،ومامذذة اظاذذفة 77.5التذذب حذذاو  بكولاذذا مامذذة جذذدا اظاذذفة  زيثثادة المرتبثثاتوجذذاء  ىولويذذة     
 لافة عالية مقارلة بحالة ال  بية التب تعرف بق ة من ياتيل حميقة ويؤدم وااوفه بصور  فع ية.

 .أما بالنسبة للعالقة االرتباطية بين التخصص العلمى وترتيب اختيارات وتفضيالت الطالب للقضاتا.4
عظاصر اتفا  فذب اختيذار  ويتضح من الع  ة  ا ن التخصع واختيارا  الافاب الها القضايا،ىا هظاك شفه    

ىهذذذا القضذذذذايا وعذذذذرم الماذذذك   وتحديذذذذدها ومرجذذذذ  علذذذذ  ل تاذذذابه لحذذذذد كب ذذذذر فذذذب الاذذذذروف الميياذذذذية والحياتيذذذذة 
ل اذذفاب،وتقارب الماذذتوم المعرفذذب لذذدياا بذذالر ا مذذن اخذذت ف التخصصذذا ،مما جعذذل  مذذن االجمذذاع حذذول تحديذذد 

الاذذفاب واولويذذاتاا فذذب البذذرام، والاياسذذا  الياذذمح لظذذا وىرجحيذذة القضذذايا لحذذد كب ر.وهذذاا التطذذاات اذذ ن اتااهذذا  
بادولذذة التفذذذاين وتحديذذذد الموا ذذذه واالخت فا ؛فقذذد ىااذذذر  عم يذذذا  التح  ذذذل ىلذذه التوجذذذد فذذذرو  جوهريذذذة اذذذ ن اراء 
المفحو  ن طفقا الخت ف تخصصاتاا الع مية؛فقد جاء  الظا  من خذ ل االراء  ريفذة لحذد كب ذر ولذا يكذن هظذاك 

ف اذذذذ ن الطذذذذ ب مذذذذن جاذذذذة التخصذذذذع فذذذذب اختيذذذذار  ضذذذذايا واولويذذذذا  مخت فذذذذة عذذذذن مامذذذذل الذذذذر م درجذذذذة اخذذذذت 
 واالتااها .
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 .العالقة االرتباطية بين أهمية القضاتا واختيار وتفضيالت الطالبات من مجموب المبحوثين. 5
 

 الظافة%                               االولويا  كما تراها الطالفا 
   ماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا    رام، والقضاياالب  

 جدا
   ال ىدرم  ماا

   رماا
   رماا جدا

   .75  29.25 توف ر الفرص الواييية ل افاب 1
تطذذذذذذوير التع ذذذذذذيا والصذذذذذذحة بمذذذذذذايحقت  2

 الظمو اال تصادم
28.5 1.5     

إعذذذذذاد  تيك ذذذذذة الاذذذذذرطة والمؤساذذذذذا   3
 االمظية 

27 2.25 75.    

   2.25 2.25 25.5 استق لية القضاء وتع ي ه  4
   1.5 3 25.5 ت م ن االسكاا الميار ليل مواطن 5
   1.5 3.75 24.75 المصالحة الوطظية 6
لذذذذذذذ ع الاذذذذذذذ   وضذذذذذذذفع التاذذذذذذذكي    7

 الما حة
24.75 3 2.25   

 1.5 1.5 2.25 .75 24 محاربة الفااد  8
   3.75 3 23.25 دعا حقو  االلااا وتاريا التعاي  9

    6.75 23.25 واف نوياد  المرتفا  ل م 10
إعطذذذاء القذذذروم المياذذذر  ل مذذذواطظ ن  11

 فب مخت ه المااال 
21.75 6.75 1.5   

  .75 3 6 20.25 تطب ت العدالة االلتقالية 12
  1 3 7 19 الحرية اليام ة لإلع ل والصحافة  13
تطب ذذذذذذذذذت ال مرك يذذذذذذذذذة ودعذذذذذذذذذا االدار   14

 المح ية 
18 5 7   

صذذذذذذذذذذذذذ ن االعتمذذذذذذذذذذذذذاد ع ذذذذذذذذذذذذذب المتخص 15
 اال اديم ن فب االص   والتطوير

17.25 6.75 5.25 75.  

عذذذذرم الحاذذذذابا  الختاميذذذذة لمواولذذذذة  16
 الدولة فب وساول اتع ل

15.75 5.25 8.25  75. 

  2.25 4.5 7.5 15.75 تفع ل المااركة الاياسية ل مواطظ ن 17
تخصذذذيع جذذذ ء مذذذن الذذذدخل الذذذوطظب  18

 ل جيال القادمة
12.5 13.75 2.25 1.5  

حذذذذذت الترشذذذذذح ل لتخابذذذذذا  ل ماذذذذذال   19
 المح ية

12.5 8.25 7.5 75. 75. 

 .75 .75 6.75 11.25 10.5 تيافؤ الفرص فب المظاص  الرسمية 20
إشذذذذراك الثذذذذوار فذذذذب تذذذذولب المظاصذذذذ   21

 االدارية والاياسية
10.5 6 10.5 2.25 75. 

 1.5 5.25 3 9.75 10.5الفرص المتااوية لماذاركة المذرا  فذب  22
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 الحيا  الاياسية
 .75 3 11.25 6.75 8.25 إلياء الدعا عن الا   االساسية 23

 
 ( نسبة تفضيالت الطالبات للقضاتا بحسب أولويتها لد هن.4جدوا )                    

وبذذالظار ع ذذب الاذذدول الاذذاات جذذاء  ر م الطالفذذا  متا اذذة اترت ذذ  ىولويذذة القضذذايا الم حذذة،وهب التخت ذذه عذذن 
  وليظظذذذا ىردلذذذا ىا لعذذذرم الاذذذدول الخذذذاص اظاذذذفة 3االشذذذار  إليذذذه مذذذن تفضذذذي   المفحذذذو  ن فذذذب الاذذذدول  ماسذذذبت

الموا ه عظد الطالفا ،و د ىاار  الظتاو، بعدل وجود فرو  جوهرية ا ن الفىا  مذن ح ذث الاذظ  فذب االختيذارا  
ويذذذا  التذذذب تاذذذتدعب مذذذن ممذذذا يؤشذذذر لوجذذذود احاذذذاس وموا ذذذه واحذذذد  ومتفذذذت ع  اذذذا حيذذذال مخت ذذذه البذذذرام، وىول

 المؤساا  الرسمية االهتمال ااا وتبظ اا.
.فقد ىشار  اتجابا  إلذب ىا هظذاك اليث ذر مذن أما عن االجابة حوا أهم المشاكل التى تتطلب معالجة سريعة.6

 الماا ل التب تواجه ل بيا وتادد بعدل لاا  ىم خطع،وهاه الماا ل اليخت ه عن ماطرحته االستفاله حول ترت  
اهم تاا ومن اهماا عود  مؤساا  الدولة.وعظد الفحذث عذن الع  ذة اذ ن الظتذاو، مذن جاذة الاظاذ ن فاذب التخت ذه 
وىلذذذه التوجذذذد ع  ذذذة ارتفاطيذذذة دالذذذة اذذذ ن موا ذذذه وتفضذذذي   الاظاذذذ ن واختيذذذارتاا،وتام  ع ذذذب ىا ىهذذذا الماذذذا ل 

 االساسية متع قة ب من واستقرار الدولة ومؤسااتاا.
فيالد إجابه هاا الاؤال لا يكن ف اذا اخذت ف ت المناسبة لتحسين الوضع السياسى واالقتصادى..أما المقترحا7

حذذول ىهميذذة فذذرم االمذذن وإعذذاد  سذذيطر  الدولة،وضذذفع التاذذار الاذذ   وفوضذذب التاذذكي   الماذذ حة لمذذا لاذذا مذذن 
 صالحاا الح وية.عوا   لعدل تحا ن الوض  الاياسب واال تصادم وكثر  حاال  اات او مؤساا  الدولة وم

 نتائج الدراسة: 
 ضية وماذ لة  ليذ  مظاذا ىهميذة وضذرور  فذب الحيذا  الاياسذية ال  بيذة وتحتذاح إلذب  23لقد تمد الدراسة ع ب     

معالاة واهتمال،وجاء ترت باا عاذواويا لمعرفذة مذن لاذا اسذفمية عظذد ع ظذة الدراسذة،و د  بذد لذدم الفاحذث ىهميذة هذاه 
ن واتضح شفه اتفا  حيالاا،ولاا لا تخرح اختيارا  الافاب خارح هذاه القضذايا الم حذة والتذب القضايا عظد المفحو  

 اعتبر  اساسية لدم الع ظة المفحو ة، ولاا يمكن الخروح بالظتاو، التالية.
.ى بتد الدراسة وكافد رىم المفحو  ن لتفضي   ىها القضايا الم حذة ل اذ ا العذال ورصذد  ىا لاذفة مذن ى ذدوا 1

ىهمية توف ر فذرص وايييذة هذب االع ذب  فذب تفضذي   والاذيال  الاذفاب الاامعب،وتثبذد بمذا اليذدع ماذال  ع ب
 ل ا  حااسية هاه الما لة وت   رها فب الظار  الماتقب ية لحيا  الافاب مابعد الاامعة.

ال  بية،وهااشذذة . وى ذذد  الحميقذذة األخذذرم التذذب تاذذت  ل الت مذذل طذذوي  هذذب هذذاج  ضذذعه البظيذذة التحتيذذة ل دولذذة 2
 وضعه تيا  اا الصحية والتع يمية والعا  فب توف ر المتط فا  االساسية ل مواطن ال  بب.

.ىا لاا  ىم عم ية سياسية يتط   تحديث وتفع ل االولويا  فب الاياسة العامة، وإدراك الماذىول ن إلذب ىهميذة 3
  لحاجذا  الاذفاب والمذذواطن ليولامذا ا ذدر ع ذب فاذذا  ذراء  الوا ذ  ومتط فاته،والسذيما فيمذا يتع ذذت والماذتادفة مفاشذر 

 ىعمت ل ضرورا .
. ما يادر الت   د ع ب ىا ع  ة  الافاب بالديمقراطية اليظفيذب اخت الاذا فذب العمذل الاياسذب فقع،وإلمذا يتط ذ  4

 الظار ضمن شمولية هاه الع  ة وتداخل مكولاتاا.
سذذ  ل تظميذذة والتحذذديث فذذب إطذذار ماذذروع متيامذذل ل تظميذذة .إا الماتمعذذا  التذذب جع ذذد مذذن ىولويذذا  مواطظ اذذا ى5

الفاذذرية حققذذد  فذذ ا  كب ذذر  واسذذتقرار ماتمعذذب وتطذذذورا ا تصذذادم،وهوماحمل توافذذت لذذدم المفحذذو  ن حذذول ىهميذذذة 
 الوض  اال تصادم ودوره. 
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ا  الاياسذذذة . ىوضذذحد لتذذاو، االسذذتبياا،ار ا محدوديذذذة الع ظة، ذذدرا معتبذذرا مذذن االهتمذذذال ومعرفذذة بحاجذذة وىولويذذ6
ال  بيذذة الحاليذذة وفقذذا لظاذذر  الاذذفاب الاذذامعب،وإدراك بقضذذاياه االساسذذية؛مما يتط ذذ  مذذن الماذذىول ن اخذذا علذذ  بعذذ ن 

 االعتفار.
. اذذفد الدراسذذة عذذن عذذدل وجذذود اخت فذذا  جوهريذذة عا  داللذذة اذذ ن  المفحذذو  ن مذذن ح ذذث الاظدريذذة الاذذظ  فذذب 7

 ضرور  عود  الدولة ومؤسااتاا الداء عم اا.  اولويا  ومقدار اهمية القضايا الم حة وع ب
 :توصيات الدراسة

اظاء ع ب الظتاو، التب توص د إل اا الدراسة وباالعتماد ع ب اراء المفحو  ن وا تراحاتاا ىمكن التوصل إلب بعذف 
 التوصيا .

دورهذا فذب  ضرور  تااي  الافاب ع ب المااركة فب العمل الاياسب وسبر ومعرفذة روواذا حتذب تذ داد فاع يذة .1
 متابعة الا ا العال.

ضذرور  ىا يتضذذمن فذذب طذذر  التذذدري  ،تذذدري   ضذذايا اساسذذية عم يذذة وا ييذذة وطرحاذذا ل ظقذذاش وكيييذذة اياذذاد   .2
 ح ول مظطمية وع مية بمااركة هاه الاريحة الافااية.

طذذر  ضذرور  االهتمذذال ب لمذال الاذذفاب الاذذامعب وع ذب مخت ذذه التخصصذا  اتقذذديا ر م واسذذاال وماذاركة فذذب  .3
 الح ول ل قضايا والبرام، واالستراتيايا  وخطع التظمية عبر ور ا  بحثية تطبيمية م دالية.

 
 -المصادرو المراجع:

 المجلثثة المصثثرية لبحثثوث الثثرأى العثثام.إيظذذاس ااذذو يوسذذه،الوعب الاياسذذب وااللتخذذااب لذذدم طذذ ب الاامعذذا ،1 
  .1،2001، العدد2 القاهر : جامعة القاهر ،الما د 

 القذذذذذذذاهر : المجلثثثثثثثة االجتماعيثثثثثثثة القوميثثثثثثثةالب  ظديل،الماذذذذذذذاركة الاياسذذذذذذذية وتقذذذذذذذويا الممارسذذذذذذذة الح بيذذذذذذذة،. ىمذذذذذذذ2
  .1992، 1،العدد29ما د،

مجلثثثة دراسثثثثات الخلثثثثيج والجزيثثثثرة . ىيمذذذن عذذذواد الماذذذذايقة"محرر"،االتااها  الاياسذذذية لط فذذذذة جامعذذذة اليويذذذذد،3
 . 2005، 118،العدد31 اليويد:جامعة اليويد،الاظة العربية

مجلثة .س مة الفاو  سذعد،بعف العوامذل االجتماعيذة المذؤ ر  ع ذب الماذاركة الاياسذية ل اذفاب الاذامعب ال  ب ذب،4
  .1،2016 اظب ول د،مرك  المتيا ل دراسا  االستراتياية،العددالمتكاء

  .1984 القاهر :مكتفة دار الثقافة ل ظار والتووي ،الشباب والمشاركة السياسية.سعد جمعة،5
بحثثوث فثثى اذ د عييفذذب،دور وسذاول االعذذ ل فذب تظميذذة الذوعب الاياسذذب لماذاركة الاياسذذية لطذ ب الاامعذذا ،.ال6

  .1996القاهر :دار الفير العربب،علم االجتماب المعاصر)
  .1984 اليويد ،وكالة المطبوعا  ، مقدمة فى مناهج وطرق البحث السياسى. مال المظوفب،7
المجلثثثة العربيثثثة عذذذة اليويذذذد لحذذذو ماذذذتقب اا االجتمذذذاعب والاياسذذذب والثقذذذافب،.رحمذذة الطواا،اتااهذذذا  ط فذذذة جام8

  .2006، 77 اليويد:جامعة اليويد،العددللعلوم االنسانية
  .2،2007 القاهر  : جامعة القاهر ، مناهج البحث فى علم السياسة.  عبد اليفار رشاد القصبب،9
مجلثة لاامعب واتااهاته لحو التي را  الاياسية فذب ل بيذا،.مفتا  محمد الاكرم،التفي ر الع مب لدم الطال  ا10 

  .9،2014 المر  :  ية األداب والع ول،العددالعلوم االجتماعية
  .2،1990 اظياوم:جامعة  اريول ، التنشئة السياسية.مصطفب خايا ومحمد واهب المي ربب،11
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 ال لتاا:جامعذذة مجلثثة الجبثثلب الاامعذة،.ع ذب محمذذد المحرو ،التوافذذت وع  تذذه بالماذاركة الاياسذذية لذذدم طذذ 12
  .2016،ديامر1الابل اليربب،العدد

المجلثثة االردنيثثة للعلثثوم . يوسذذه ضذذامن خطاايذذة،معو ا  ماذذاركة الاذذفاب الاذذامعب فذذب االحذذ اب الاياسذذية،13
  .3،2009،العدد2 عماا:الع ول االجتماعية،الما د  االجتماعية
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 صاصي المكتبات والمعلومات في تسويق خدمات المعلوماتصفات اخت
 الشائبي أحمداالستاذة/ فهيمة 

 قسم المكتبات و المعلومات
 كلية اآلداب/ جامعة طرابلس

 
 
 

 :المقدمة
هذذذاه الور ذذذة التعذذذرف ع ذذذي تاذذذويت خذذذدما  المع ومذذذا  فذذذي المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  بذذذالترك   ع ذذذي  تتنثثثاوا

 ومذا  ، واالفذاد  مذن تاذويت خذدما  المع ومذا  التذي تبذدو محذدود  باذب  ضذعه  قافذة اخصاوي المكتفذا  والمع
التاذذذويت ويعذذذ ي علذذذ  ل مفاذذذول الاذذذاود لذذذاي ا  ذذذ  اخصذذذاوي المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  بذذذ ا التاذذذويت يخذذذع 

اذا    ذر المؤساا  التاارية واال تصادية التي تاعي الي الربح المادي وال مكاا لذه فذي الاذطة المكتفذا  كمؤس
 ربحية عا  لف  عال.

سذذرعة التقذذدل التيظولذذوجي والب ىذذة الر ميذذة فذذي ماظذذة ىخصذذاوي المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  والخذذدما  التذذي  ومثثع
طذذرى  لموا فذذة االلفاذذار المع ومذذاتي وااذذور تقظيذذا  جديذذد  دفذذ  العديذذد مذذن المؤساذذا  الماظيذذة ل مكتفذذا  ومرا ذذ  

ر ألخصذاوي المكتفذذا  الرتفذاطاا باسذتخدال الب ىذة الر ميذة لتطبيقاذا وتاذذويقاا المع ومذا  لعمذل اذرام، ت ه ذل وتطذوي
والتعرف ع ي الدور الحميقي الاي يا  اا يقول به لإلفاد  من كل جديد في المكتفا  والمع وما  والمااهمة في 

 ا راء االلاطة المقدمة ل ماتف دين بالمكتفا  ومرا   المع وما  .
ومذا  المؤهذل فذي تاذويت الخذدما  سذمة مذن سذما  عصذر المع ومذا  وعلذ  باألعذداد يعتبر اخصاوي المع  حيث

والتدري  لموا فة التطورا  الااو ة في تخصع المكتفا  والمع وما  وتيظولوجيذا االتصذاال  والر مظذة عذن طريذت 
 ما يكتافه من خبرا  خ ل مااركته في البرام، والتدري  الماتمر.

 :اوال: التسويق 
عد  والتي اا رجعد الي شيء ف لما ترج  الي اخت ف خ يية ومظاور كل مؤله وتفاو  ا ىة  ريفاتللتسويق تع

العمذل ، ولاذاه التعريفذا  سذما  ماذتركة ح ذث عذرف االتحذاد االمريكذي التاذويت: بالذه " ت ذ  العم يذة االجتماعيذذة 
مذذا يريدولذذه عبذذر تقذذديا وتفذذذادل واالداريذذة التذذي مذذن خ لاذذا يحصذذل كذذذل االفذذراد والاماعذذا  ع ذذي مذذا يحتاجولذذذه  و 

 المظتاا  عا  الميمة م  االخرين "
والتاذذويت باعتفذذاره لاذذاطا يعمذذل فذذي ا ىذذة اجتماعيذذة لت بيذذة رغفذذا  الماذذتف دين وحاجذذاتاا مذذن خذذ ل عم يذذة تفذذادل 

بفىاتاا  المظاف  التي  د ال تولد مكاس  مادية ، اللا المكتفة مؤساة خدمية تاعي الي ج   الم يد من الماتف دين
المخت فة من القراء والفاحث ن والدارس ن واا ج   الم يد من الماتف دين يعظي ل مكتفة الوصول الي  اعد  عريضة 
من ال باون تعبر عن مؤشرا  لااحاا في تاويت خدماتاا ،ومفاول التاويت فذي المكتفذا  ومرا ذ  المع ومذا  هذو 

التذذي تقذذدماا المكتفذذة ل ماذذتف د وياذذدف الذذي سذذد الفاذذو  ا ظامذذا  اداء االلاذذطة التذذي توجذذه الاذذياب او تذذدفت الخذذدما 
  .1وايااد طر  ادي ة لتطوير الع  ا  ا ظاما  

ف     كوت ر مذن ى ثذر المؤيذدين ل تاذويت ل مؤساذا    ذر تااريذة اعا يقذول اا التاذويت هذو ايصذال الاذ    ويعتبر
  .2لاعر الم وا م  االتصاال  الم ومة  والخدما  الم ومة لألفراد الم وم ن في الو د الم وا با
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وعرف التاويت باله " التح  ل والتخطذيع والتظف ذا والاذيطر  ع ذي اذرام، مصذا ة بعظايذة لتاذب  تفذادال طوعيذا ل مذيا 
مذذ  االسذذوا  الماذذتادفة ليذذرم الوصذذول الذذي اهذذداف المؤساذذة وتعتمذذد بقذذو  ع ذذي تصذذميا عذذروم المؤساذذة مذذن 

لاذو  باسذتخدال تاذع ر  فعالذة ل تصذال والتوويذ  ليذرم التب يذغ والحذث وخدمذة الاذو  لاحية واحتياجا  ورغفا  ا
 3.  

 تانيا: أهداف التسويق:
التاذذويت لخذذذدما  المع ومذذا   فذذي المكتفذذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  الذذذي ادخذذال اليذذا  الاذذذو  وعلذذ  اتي  ذذذر   هثثدف

  تاعي من خ لاا الي تذوف ر الاذ   والخذدما  االس  التي تاتظد ال اا ت   في إدار  خدماتاا باعتماد طر  جديد
او االفيذذذار ل ماذذذتف دين الحذذذال  ن والمتذذذو ع ن باليميذذذة والمواصذذذفا  والاذذذود  المظاسذذذفة والمط وبذذذة بمذذذا يتماشذذذب مذذذ  
اعوا اا في الو د والمكذاا الم ومذ ن وب  ذل تي فذة ممكظذة وب سذال الطذر  المتاحذة ، فذاليث ر مذن المكتفذا  ومرا ذ  

الولذذد بع ذذد  ل يايذذة عذذن اسذذتخدال اسذذال   التاذذويت الماذذتخدمة فذذي ادار  االعمذذال و طذذاع المؤساذذا   المع ومذذا 
  ر الربحية األخرم ح ث تقدل هاه االسال   تعريفا ألفضل البرام، وا ترها م ومة لخدمذة احتياجذا  الماذتف دين 

  ال يحتاجاذذذا الماذذذتف دين وفذذذي هذذذاا مذذذن المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  التذذذي تقذذذول فذذذي احيذذذاا كث ذذذر  اتقذذذديا خذذذدما
 مضيعة ل و د والااد والمال.

ووفقذذا ل مفذذاتيا التاذذويمية الحديثذذة ياذذدف الذذي تحق ذذت اهذذداف المؤساذذا  وعلذذ  مذذن خذذ ل ت بيذذة رغفذذا  وحاجذذا  
الماذذذذتف دين وهذذذذاا ال يذذذذتا اال مذذذذن خذذذذ ل تقذذذذديا الخذذذذدما  ب فضذذذذل المواصذذذذفا  والاذذذذما  التذذذذي تذذذذت ءل مذذذذ  رغفذذذذة 

ن وهذاا يعظذي دراسذة رغفذا  وحاجذا  الماذتف دين وتوجيذه االمكالذا  الفاذرية والماليذة المتاحذة ل مكتفذذة او الماذتف دي
مرك  المع ومذا  لتطذوير االلاذطة التاذويمية تشذفاع هذاه الرغفذا  والحاجذا  ، فالمكتفذة ومركذ  المع ومذا  ال ذول 

ويقه ولياذد ب لتذاح مذا يمكذن ىلتاجذه ، وعلذ  مطالفة ارف  ماذتوي خذدماتاا وفعال تاذا مذن خذ ل التذاح مذا يمكذن تاذ
 من خ ل استثمار االسال   التاويمية  المتفعة في ع ا التاويت في تاويت خدماتاا.

ومرا   المع وما  هي بحاجة الي اا تدرس بحار اسوا اا الحميقة والمحتم ة التي تاتخدل خدماتاا او  فالمكتبات
تذذي يظفيذذي ىا تقذذدل فذذالترك   ع ذذي الخذذدما  التق  ديذذة وعذذدل التاديذذد التذذي سذذوف تاذذتخدماا ، ومذذا هذذي الخذذدما  ال

يعظي ىا هاه المكتفا  ومرا   المع وما  سوف تفقذد مكالتاذا فذي الاذو  واا هظالذ  مؤساذا  ادي ذة سذوف تحتذل 
هذذاه المكالذذة ، وليذذن هذذاا ال يعظذذي اا المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  سذذوف تتخ ذذي عذذن الخذذدما  التق  ديذذة ، وليذذن 

  اذذا اا ال تق ذذد لفاذذاا بمثذذل هذذاه الخذذدما  اذذل تطذذور وتذذروح لمخت ذذه الخذذدما  المقدمذذة ،مذذ  اسذذتحداث خذذدما  ع
جديذذد  تذذت ءل وتي ذذر احتياجذذا  الاذذو  وتعذذدها باذذكل ماذذتمر، وع ذذي ضذذوء علذذ  يمكذذن اجمذذال اهذذداف التاذذويت 

 باالتي:
  وما  ل ماتف دين   افراد ومؤساا   ألحاطه المكتفة او مرك  المع وما  بما هو جديد واستي ل قيمة المع -1
 ل ياد  عدد الماتف دين الاين ي وروا المكتفة او مرك  المع وما  ليادو المع وما  التي يحتاجولاا. -2
 لبظاء ماموعة فاع ة من مصادر المع وما  في المكتفة او مرك  المع وما  التي تحتمل استخداما واسعا. -3
 دين المحتم ذذذ ن الذذذاين ياذذذتخدموا المكتفذذذة   ذذذي  او ال ياذذذتخدمولاا ل ترك ذذذ  ع ذذذي ماذذذامي  مع ظذذذة مذذذن الماذذذتف -4

 مط قا.
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 ثالثا: اساليب تسويق خدمات المكتبات ومراكز المعلومات :
  :4الوساول التي ياتخدماا المكتب وا في تاويت خدما  المع وما  ومظاا   تختلف

اذذذذا وامكالياتاذذذذا وخذذذذدماتاا وفروعاذذذذا وطذذذذر  اعذذذذداد المطويذذذذا  والوريقذذذذا  المخت فذذذذة ل تعريذذذذ  بالمكتفذذذذة ومو ع -1
 استخداماا.

 اصدار الظارا  والما   المخت فة ل تعري  بالمكتفة والمع وما  ومصادرها وخدماتاا. -2
 دعو  الماتف دين وافراد الماتم  الي ويار  المكتفة والتعرف ع ي مخت ه خدماتاا وا ااماا والاطتاا. -3
    ل تاويت ل مكتفة وخدماتاا ومصادرها .اعداد مو   او صفحة ل مكتفة ضمن المو  -4
االعذ ا عذن  واعذد البيالذا  المخت فذذة التذي تاذترك ااذا المكتفذة وتوفرهذذا والخذدما  التذي تقذدماا باذكل واضذذح  -5

 في المو   ع ي شفكة االلترلد .
اذا مقاذمة تفع ل االحاطة الاارية والبث االلتقاوي اوساول مخت فة مظاا االع ا عن المصذادر الاديذد  او اهم -6

 حا  الموضوعا  ع ي مو   المكتفة في االلترلد.
 استي ل المظاسفا  واالحداث المخت فة لتاويت المكتفة ومصادرها وخدماتاا ا ن افراد ماتم  المكتفة . -7
التفاعل مذ  العذام  ن باأل اذال او االدارا  او الفذروع و  رهذا فذي المؤساذة االل التذي تتفعاذا المكتفذة كاأل اذال  -8

صية في المدرسة او الي ية او الاامعة او الاركة والمؤساذة التذي تخذدماا المكتفذة لظاذر الذوعي وبظذاء التخص
 الع  ا  والتعري  ب همية المكتفة ودورها وما يمكن اا تقدمه لدعا اهدافاا وت بية احتياجاتاا .

  اسذتخدال العديذد مذن تقديا العروم والمحاضذرا  ل تواصذل مذ  الماذتف دين ومتخذاي القذرار مذ  مراعذا  تاظذ -9
المصذذذذط حا  الفظيذذذذة والتخصصذذذذية والحذذذذرص ع ذذذذي االسذذذذتعالة بالوسذذذذاول التوضذذذذيحية وتيظولوجيذذذذا المع ومذذذذا  
واالسذذتعالة اظمذذاعح مذذن الماذذتف دين الذذاين حققذذد المكتفذذة لااحذذا  خاصذذة فذذي ت بيذذة احتياجذذاتاا المع وماتيذذة 

يااركوا في ارام، المكتفذة ل بذرووا اسذتفادتاا مذن  وخدمتاا ليكولوا خ ر سفراء ل مكتفا  عظدما يط   مظاا اا
 المكتفة او مرك  المع وما  ومصادرها وخدماتاا في اعمالاا وتحق ت اهدافاا وت بية ا راضاا.

االسذذتعالة ب فيذذار واسذذال   المكتب ذذ ن االخذذرين و  ذذرها فذذي الماذذن األخذذرم ل تاذذو  فذذي ماذذال المكتفذذا   -10
جذذذوع الذذذي العديذذذد مذذذن مصذذذادر المع ومذذذا  المتذذذوافر  فذذذي المكتفذذذة فذذذي والمع ومذذذا  وخذذذدماتاا ويمكذذذن هظذذذا الر 

موضوعا  التاو  ، كما يمكن االستعالة بالعديد من الموا   المامة التي تتخصع في هاا الموضوع ع ذي 
 شفكة االلترلد.

 :رابعا: مهارات اختصاصي المكتبات ومراكز المعلومات لتسويق خدمات المعلومات
جدا ل مكتفا  ومرا   المع وما  ليوله احدي العوامل التي تااعد ع ي وياد  الموارد الماليذة  مف د التسويق الفعاا

والماذذاعد  فذذي اسذذتخدال خذذدماتاا فذذي تع ذذيا وتاذذاي  الماذذتف دوا ، وهذذاا يتط ذذ  مذذن العذذام  ن ع ذذي امذذر المكتفذذا  
ي اخذت ف اشذكالاا وتوجاذاتاا ومرا   المع وما  تحذديث معذارفاا وماذاراتاا ااذدف خذدمتاا ومقاا ذة حاجذاتاا ع ذ

  :5ومن هاه الماارا   
 :مهارات االتصاا الجيد -1

تتع ذذت هذذاه الماذذارا  بالقذذدر  ع ذذي لقذذل مذذا يتمتذذ  بذذه الفذذرد مذذن معذذارف الذذي االخذذرين وع ذذي اختصاصذذي المكتفذذا  
در والمع ومذذذا  التمتذذذذ  بمثذذذذل هذذذذاه القذذذذدر  التذذذي تذذذذظعك  اذذذذدورها ع ذذذذي افذذذذاد  الماذذذتف د فذذذذي الحصذذذذول  ع ذذذذي مصذذذذا

المع ومذذذذا  التذذذذي تقذذذذدماا مكتبتذذذذه لذذذذه ، سذذذذواء كالذذذذد هذذذذاه الماذذذذاعد  م موسذذذذة او   ذذذذر علذذذذ  ، وهذذذذاا يتط ذذذذ  مذذذذن 
اختصاصي المكتفا  والمع وما  الحفاظ ع ذي ت ذ  المعرفذة الواسذعة والضذخمة مذن مصذادر المع ومذا  والمتعذدد  
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ر مذذذن الماذذتف دين ع ذذي اخذذذت فاا الصذذيغ واالشذذكال ، والتذذذي مذذن خذذ ل توايفاذذذا ياذذتطي  الميذذال بخدمذذذة عذذدد كب ذذ
 وتظوعاا.

  :مهارات تكنولوجيا المعلومات -2
ماذذارا  تيظولوجيذذا المع ومذذا  ضذذرورية عظذذد تاذذويت خذذدما  المع ومذذا  وع ذذي اختصاصذذي المكتفذذا  والمع ومذذا  

دوريا  اا يكوا مظااما م  المواد والماموعا  واشكال المع وما  المخت فة التي يقذدماا ل ماذتف دين  كاليتذ  والذ
والمذذذواد الاذذذميية والفصذذذرية والميكذذذروف  ا واالسذذذطوالا  المكتظذذذ   واا يكذذذوا ع ذذذي درايذذذة والمذذذال بذذذالظاا واالجذذذراءا  
الموصذذذ ة لاذذذاه المصذذذادر كذذذظاا الفارسذذذة والتصذذذظي  المتفعذذذة والمطفقذذذة بالمكتفذذذة وكذذذال  كيييذذذة التعامذذذل واسذذذتخدال 

المصذادر االليتروليذة ومصذط حا  وليذا  التياذي  ،  الفاذرس المتذا  ع ذي الخذع المفاشذر وكذال  معرفذة مذوردي
 ال  يحتاح اختصاصي المكتفا  والمع وما  الي اا يعرف خيارا  توص ل وتا يا المواد والو اوت الي الماذتف د 
وعلذذ  مذذن اجذذل ت ويذذده بالمظاسذذ  مظاذذا وباألمثذذل لذذه كخيذذار االعذذار  التق  ديذذة وكخيذذار تاذذ يا الظصذذوص االليتروليذذة 

ن المصذذادر المتظوعذذة وكذذال  خيذذار االعذذار  التق  ديذذة وكخيذذار تاذذ يا الظصذذوص االليتروليذذة اليام ذذة مذذن اليام ذذة مذذ
 المصادر المتظوعة وكال  خيار االعار  الدولية لت   المواد والمطبوعا  الي ر متاحة بالمكتفة .

  :المهارات الشخصية لتسويق خدمات المعلومات -3
لتاذويت والتذي تعتمذد ع ذي العمذل وع ذي التفاعذل مذ  اآلخذرين عظذد الظاذر فذي الماارا  الاخصذية ال ومذة لعم يذة ا

هذذاه الماذذارا  تاذذد اا تقذذديا هذذاه الخذذدما  فذذي حاجذذة الذذي اياذذاد صذذ ة  ويذذة مذذ  ماموعذذة الماذذتف دين المظتاذذب ن 
عظذذذد  لاميذذذ  الماذذذاال  والع ذذذول المخت فذذذة ، وعلذذذ  بغيذذذة تع ذذذا الذذذواع مصذذذادر المع ومذذذا  المخت فذذذة التذذذي يحتاجولاذذذا

االستاار  وكال  تفض  اا لألشكال المفض ة في تا يا المواد والو اوت ، وتعد هاه الص ة وهاا التفاعل ضروريا  
 اع الاما يعم ا ا ثر ع ي جاب الماتف دين الي الخدمة.

  :مهارات تقييم االحتياجات ألخصائي المكتبات والمعلومات -4
ويت خدماته بماارا  تق يا حاجا  الماتف دين ، وياتظد مفاول ضرور  تمت  اختصاصي المكتفا  والمع وما  لتا

التاذذذذويت عظذذذذد اختصاصذذذذي المكتفذذذذا  والمع ومذذذذا  ع ذذذذي ارضذذذذاء الماذذذذتف د فعظذذذذد اسذذذذتاااته ل ماذذذذتف د ياذذذذ  ع ذذذذي 
اختصاصذذي المكتفذذا  والمع ومذذا  اا يفاذذا الحاجذذا  المصذذاحفة لذذدور  وعم يذذة المع ومذذا  ، كالفحذذث واالسذذتخدال 

 باتضافة الي الواع س وكاا وتفاع تاا كي تقول اوااوفاا بفاع ية. وكال  الواعاا
وع ذذي اختصاصذذي المكتفذذا  والمع ومذذا   اا يفاذذا ويقذذدر الاذذ وك المع ومذذاتي ل ماذذتف د واضذذعا فذذي االعتفذذار الاذذا 
في س وكاا في الفحث عن المع وما  ويرضوا في ا    االحياا بالق ي مذن مذا يادولذه فذي مصذادر المع ومذا  
وياذذ  اا تتذذوفر لديذذه ايضذذا ت ذذ  المعرفذذة الظاريذذة والعم يذذة اظاذذر الماذذتف دين لحاجذذا  دور  المع ومذذا  كالفحذذث 
واالستخدال وعل  ااذدف حذل ماذا  اا بفاع يذة وبكفذاء  وم حاذة اا حاجذا  الماذتف دين لياذد  ااتذة والمذا تتي ذر 

  تصادية.بفعل العديد من العوامل والمؤ را  كالتي را  التيظولوجيا واال
  :خامسا:استراتيجية خدمات التسويق للمكتبات ومراكز المعلومات

افضذذذل وسذذذ  ة لتح  ذذذل الفاع يذذذا  الي ذذذر ربحيذذذة  فذذذي المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  هذذذي فذذذي تيك  تاذذذا ضذذذمن  ان
مذا  استراتياية تاويت خدما  مع وما  حميمية ، ومن االسفاب التي تدعو الي تبظي  استراتياية خدما  التاويت

 ي تي :
اسذذتمرار تي ذذر سذذو  الخذذدما  ، ح ذذث هظذذاك تي  ذذرا  تؤخذذا فذذي االعتفذذار مثذذل تي ذذر االفذذراد وتي ذذر االعمذذال  -1

 وتي ر عدد الط فة وعدد الاكاا العال واا العديد من الماتف دين ها ماتف دوا عرض وا فقع.
  وا سو  المع وما  المحتمل واس  جدا ومتم   -2
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لحذذالي والمحتمذذل عذذن الوحذذد  المتيام ذذة مذذن المع ومذذا  المتذذوفر  ، فالعديذذد مذذن هظذذاك حاجذذة ألعذذ ل الماذذتف د ا -3
 مصادر المع وما  الحديثة ستيوا متوفر  اللا المع وما  في لمو مت ايد

  .6المظافاة في الاو  ستيوا عالية جدا   -4
او ادخذال خدمذذة  التاذويت تتاذه لحذو التطذور لذي  مذن خذذ ل التخطذيع ، و   ذل مذن اذرام، ارشذاد القذراء فنشثاطات

جديذذذد  والمذذذا عذذذن طريذذذت تثب ذذذد حاجذذذا  الماذذذتف دين الحميق ذذذ ن مذذذن الخذذذدما  اال ثذذذر فاع يذذذة وتطذذذوير اسذذذتراتياية 
تاويت مظاسفة يحتاح الي اساس مظطقي  ااذد كمظط ذت لاذا تظايميذا لتطذوير اسذتراتياية التاذويت مذن خذ ل  ذ ث 

 لمصادر ، ويمكن تطب ت هاه العظاصر من خ ل :عظاصر هي: مامة التح  ل ، وتح  ل الاو  ، وتح  ل ا
 تح  ل االهداف  -1
 تعري  سو  خدما  المع وما   -2
 تق يا الماتف دين الحال  ن والمحتم  ن  -3
 توف ر الحد األ صب من مصادر وخدما  المع وما  لتحق ت هاه الحاجا   -4
 اع ل الماتف دين الحال  ن والمحتم  ن عن توفر الخدمة -5
 لخدمة قياس درجا  توفر ا -6
 التياية العكاية وتعديل االستراتياية ع ي ضوء التقويا  -7

هذذذاا الظمذذذوعح التاذذذويقي م وذذذا جذذذدا ل بذذذدء بخذذذدما  جديذذذد  او تعذذذاد  اظذذذاء خدمذذذة او اسذذذتحدا اا ، وبعذذذف  ومثثثثل
التعذذدي   يمكذذن اا يحتذذاح ال اذذا اضذذافة الذذي اسذذتمرار اسذذتحداث الخذذدما ،من اجذذل تحق ذذت ا بذذر  ذذدر ممكذذن مذذن 

  .7لتحق ت لافة عالية من مردودا  الي فة   الخدما 
 : سادسا: استراتيجيات اختيار السوق الختصاصي المكتبات والمعلومات في تسويق خدمات المعلومات

التاذذويت لخذذدما  المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  حاذذي باهتمذذال كب ذذر باعتفذذار التاذذويت هذذو االدا  الحميميذذة  وأهميثثة
 ذذ  المع ومذذا  ووسذذ  تاا ل فقذذاء ومطالفذذة بالمفاضذذ ة اذذ ن  ذذ ث اسذذتراتيايا  روياذذية لتحق ذذت اهذذداف المكتفذذا  ومرا

 الختيار الاو  وهي:
 استراتيجية التسوق الالمتنوب : -1

في هاه الحالة يقرر اختصاصي المكتفا  والمع ومذا   خدمذة الاذو  الي ذي اتقذديا المظذت، الواحذد واسذتخدال مذ ي، 
 العم ء تاويقي محدد اادف جدب ا بر عدد من

 استراتيجية التسوق المتنوب : -2
في هاه الحالة يقرر اختصاصي المكتفا  والمع وما  خدمة الاو  الي ي اتقديا مظتاا  عا  خصذاوع مخت فذة 

 م  استخدال م ي، تاويقي مخت ه ليل مظت، ع ي حد  
 استراتيجية التسوق المتركز: -3
ة ج ويذة او شذريحة مع ظذة مذن الاذو  الي ذي مذ  تقذديا ف ااه الحالذة يقذرر اختصاصذي المكتفذا  والمع ومذا  خدمذ 

  .8المظت، المظاس  والم ي، التاويقي الفعال  
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  :سابعا: صفات اختصاصي المكتبات والمعلومات الناجح في تسويق خدمات المعلومات
ع ظذذة اختصاصذذي المكتفذذا  الذذاي يتط ذذ  الذذي الظاذذا  فذذي تاذذويت المع ومذذا  وخذذدماتاا اا يتصذذه بصذذفا  م علثثي

تضمن لااحه فظتاو، تاويت المع ومذا  وخذدماتاا هذو مذا يذؤدي بالظاايذة امذا الذي لاذا  او فاذل المكتفذة او مركذ  
  : 9المع وما  في تحق ت اهدافاا ومن ىها هاه الصفا   

 اا يعرف الماتف د واحتياجاته ج دا ل واوا االحتياجا  المحدد  التي يفحث الماتف د عظاا. -1
ا يذذدور حولذذه ع ذذي  ذذ ث ماذذتويا  اولاذذا الذذه يعذذرف الب ىذذة والماتمذذ  الذذاي يخدمذذه ج ذذدا اا يكذذوا واعيذذا لمذذ -2

ومذذذدرك ل متي ذذذرا  والمذذذؤ را  ف اذذذا ومتتفذذذ  ل حقذذذاوت والمتي ذذذرا  االجتماعيذذذة ولاياسذذذية والثقافيذذذة والتيظولوجيذذذة 
كتبتذه وماذتويا  اداوذه ، والحقاوت حول مظافايه و  رها ، و ال اا اله ع ي وعي بالموارد والقذدرا  المتذوافر  لم

والثالثذذة تتضذذمن الذذوعي والمعرفذذة المبظيذذة ع ذذي الدراسذذة والفحذذث فذذي الاذذو  الذذاي يخدمذذه واحتياجاتذذه الحاليذذة 
 والماتقب ية .

اا يكذذذوا  ذذذادرا ع ذذذي التفذذذرد والمظافاذذذة مذذذ  اآلخذذذرين فاذذذي مذذذن شذذذرو  الفقذذذاء واالسذذذتمرار فذذذي سذذذو  المظافاذذذة  -3
لمع ومذا  والخدمذة الي ذر متفذرد  او المتم ذ   أللاذا لذن تاذتمر او تفقذي المحتدمة ال ذول وخصوصذا فذي ماذال ا

طوي  طفقا لقوال ن التاو  المعروفة ، ويمكن باكل عال القول ب ا اها العظاصر المع ظة ع ي المظافاذة هذي 
 الاود  والاعر والتواوا ا ظاما.

اد ذذة ليذذل خدمذذة تقذذدماا المكتفذذة ،  اا يكذذوا  ذذادرا ع ذذي تحديذذد الماذذتف د او  طاعذذا  وماموعذذا  الماذذتف دين -4
فالمكتفذذذذة او مركذذذذ  المع ومذذذذا  يمكظاذذذذا تقذذذذديا العديذذذذد مذذذذن الخذذذذدما  او المصذذذذادر وليظاذذذذا ال تصذذذذ ح جميعاذذذذا 
ل ماذذتف د لفاذذه ، فع  ظذذا اعا اا لمت ذذ  القذذدر    المبظيذذة ع ذذي المعرفذذة ااذذا   لتقاذذيا الماتمذذ  الذذي فىذذا  مذذن 

تاذذذويت موجاذذذة الذذذي الفىذذذا  المظاسذذذفة مذذذظاا بالخذذذدما  والمصذذذادر الماذذذتف دين ولاذذذتادف مذذذن خذذذ ل اذذذرام، ال
 والمظتاا  الم ومة الحتياجاتاا، حتي ليوا ماو  ن لاجح ن ومن  ا مكتب  ن لاجح ن .

اا يم   ماارا  ج د  ل تصال واالع ل، وهي التي تعد من ا ثر العظاصر المعروفة والمذؤ ر  فذي الاذا  او  -5
 افاال عم ية التاويت.

كوا لديه الطمو  وااللدفاع ل ظمو والوصول الي الم يد مذن الماذتف دين وتقذديا الم يذد مذن الخذدما  الذ اا اا ي -6
  10ورف  ماتوياتاا. 

لديذذذه الماذذذارا  ال ومذذذة لبظذذذاء وتظميذذذة الع  ذذذا  مذذذ  اآلخذذذرين باذذذكل عذذذال وال سذذذيما مذذذن افذذذراد ماتمذذذ  المكتفذذذة  -7
عذة الماذارا  مذن اهذا الضذرورا  ال ومذة ل ماذو  الظذاجح والماتف دين مظاا، ويمكن عد هذاه الصذفة او مامو 

ألي خدمذذة مع ومذذا  فالع  ذذا  الاخصذذية وبظذذاء الاذذمعة الط فذذة والثقذذة لذذدي اآلخذذرين هذذي اهذذا االعمذذد  التذذي 
 تقول ع  اا عم ية التاويت الظاجحة ، ال اية معام   تتا ا ن الظاس.

التذي مذن  معلومات لتسويق خثدمات المعلومثات الصثعوباتثامنا: الصعوبات التي تواجه اختصاصي المكتبات وال
  مظاا:11ش لاا اعا ة عم ية التاويت  

  :نماذج العمل القدتمة -1
مذذاوال العديذذد مذذن اختصاصذذي المكتفذذا  والمع ومذذا  يتفعذذوا ويعم ذذوا ات ذذ  الف اذذفا  القديمذذة فمذذاوال لذذدا اليث ذذر 

ود  المع ومذا  ال ومذذة ألبحذذا اا سذذوي  واعذذد ايالذذا  مظامذا االعتقذذاد بذذ ا لذذي  امذذال الطذ ب طريقذذة ل فحذذث عذذن جذذ
المكتفة ، واله يتوج  ع ي اعضاء ه ىة التدري  ارسال الط ب الي المكتفة طالب ن المااعد  وىا ع ذي االطفذال 

 ويار  المكتفة ل معرفة وكال  ع ي المدراء استخدال المكتفة ل حصول ع ي ما يظاس  شركاتاا من مع وما .
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 :تواضعةالنظرة الم -2
يظتار معاا اخصذاوي المكتفذا  مذن االخذرين اا يمذدحوا مذا يقومذوا بذه مذن اعمذال ، كمذا الاذا ياذتادوا لاذرا  
االعااب وك ما  الاكر المؤيذد  لاذا ا ذد  ذد يتذردد بعذف مذظاا فذي افذاد  اآلخذرين مذن مذا يحيطذوا بذه مذن معرفذة 

اص القذادرين ع ذي اضذافة قيمذة تذاكر الذي ماتمذ  وعل  لما هو مترسخ لدياا بذ ا الظذاس ال يذرولاا ااذؤالء االشذخ
 المع وما  او ااؤالء االشخاص القادرين ع ي التعامل م  ما يواجه هاا الماتم  من تحديا  عاال.

 :الخرافة -3
هظذذاك اعتقذذاد يصذذل لحذذد الخرافذذة لذذدي بعذذف الظذذاس بذذ ا المكتفذذا  لياذذد فذذي حاجذذة الذذي التذذروي، خذذدماتاا بطريقذذة 

  ماتم  يا  اا تيوا حاضر  وااهر  ل امي .خاصة ح ث اا اهم تاا ل
 :التوقعات القدتمة -4

 الفا ما ترتفع تو عا  الظاس مذن المكتفذة بالصذور  التق  ديذة لاذا ول ختصاصذ  ن ف ظاذر ل مكتفذا  ع ذي الاذا علذ  
ىذذا  المكذذاا المخصذذع ال تظذذاء اليتذذ  واتاحتاذذا لإلعذذار   وكذذال  المكذذاا الماذذىول عذذن تقذذديا البذذرام، المخت فذذة ل ف

  12العمرية المخت فة ولين ال يظار لاا ع ي الاا عل  المكاا الاي يمكظه المااهمة في حل الماا ل المعقد . 
 :النقص في التعليم والتدريب -5

يعذذ ي اليث ذذر سذذب  عذذدل تذذروي، المكتفذذة لخذذدماتاا الذذي الذذظقع الواضذذح فذذي التع ذذيا والتذذدري  ع ذذي اسذذتخدال ادوا  
لر ا اا التاو  اصفح االا عم يذة واسذعة االلتاذار عالميذا ا تذر مذن ىي و ذد مضذي ووساول التاويت المظاسفة با

اال اله ماوال هظاك افتقارا واضحا لتدرياه ضمن ارام، ومقررا  ى اال المكتفا  والمع وما  وبالر ا ايضا من ما 
اذذ ن اختصاصذذي شذذاده ادب تاذذويت خذذدما  المكتفذذا  مذذن لمذذو م حذذوظ اال الذذه مذذ ال هظذذاك ايضذذا افتقذذارا شذذديدا 

 المكتفا  ومرا   المع وما  بااا المفاول اليامل له.
 :الحيرة واالرتباك -6

 ث ذذذرا مذذذا يحذذذا  بمعظذذذي وبمفاذذذول التاذذذويت بعذذذف مذذذن التاذذذويش و ذذذد يرجذذذ  هذذذاا الذذذي التذذذداخل فذذذي بعذذذف مفذذذاتيا 
مكتفذة ف ظاذر لذه كث ذر المرتفطة به، كالتروي، والع  ا  العامة واالع ا والتاويت ويمتد هاا التاذويش الذي ا ىذة ال

 من الظاس ع ي اله اداه وعمل تااري بحث واله ال يمكن ل مكتفة الميال به.
 :الخوف -7

عظذذد قيذذاماا بالتاذذو  يعتقذذد اليث ذذر مذذن اختصاصذذي المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  اا هذذاا االمذذر  ذذد يعرضذذاا الذذي 
اطاا فذذي عذذالا الدعايذذة واالع لذذا  االحتيذذاك المفاشذذر بالقطذذاع الخذذاص ، االمذذر الذذاي ياع اذذا يخاذذوا مذذن الخذذر 

التاارية وما شابه عل  من عم يا  ال ص ة ااا بما يقوموا به من وااوه، كما اها يروا التاويت ع ي الذه ت ذ  
 العم ية المدية الي استظ اف كل من الو د والمصادر.

 :السلبية واالتجابية -8
 دين ع ي ويار  المكتفذة  ذد ال يتط ذ  مذظاا ىي لذوع يعتقد اختصاصي المكتفا  ومرا   المع وما  اا ا دال الماتف

من االع ا والتروي، ل خدما  التي تقدماا مكتفاتاا لاا ، فالماتف د كما يظاذروا لذه يمكظذه اا يذ تي ل مكتفذة دوا 
الحاجذذذة الذذذي االعذذذ ا ، وبذذذدال ايضذذذا دوا قيذذذاماا بذذذالرد ع ذذذي اسذذذى ة واستفاذذذارا  الماذذذتف دين ومقاا ذذذة احتياجذذذاتاا 

ت فة من المع وما  ، يعتقد اختصاصذي المكتفذا  والمع ومذا  اا اشذياء اخذري كمو ذ  المكتفذة ع ذي االلترلذد المخ
  13 د يكوا كافي لمقاا ة هاه االحتياجا . 
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  :مهام متداخلة ومعقدة -9
  يمثذل خذذدما  التاذذويت ل مكتفذذة او مركذذ  المع ومذذا  ماذذك ة تتاذذا بالتعق ذذد ويرجذذ  هذذاا الذذي اتاذذاع لطذذا  الخذذدما

والحاجا  التي تقدماا المكتفة من المصادر التق  دية ل مع وما  كاليت  وصوال الي االلترلذد ، ويرجذ  ايضذا الذي 
التظوع الاديد في الاماور الاي تخدمه المكتفة ادءا من االطفال حتذي اليفذار والماذىولوا ورجذال األعمذال وكذال  

 الط ب واساتا  الاامعا .
 :المادة والسلوك -10

ف اا لدر  او   ة االموال  د تيوا سبفا او عارا  ويا لع وف المكتفة عن تاويت خدماتاا ، ولين ياذ  يري الفع
اا ال يظار الي التاويت ع ي اله عم ية الفا  بعف االموال ع ي االع ا والتروي، فقع ، ال يا  اا يظار له 

المكتفة بما تقدمه مذن خذدما  ت ذ  الخبذر  ايضا ع ي اله ت   العم ية التي تادف الي تحا ن وتع ي  خبر  عم ء 
التذذي تخضذذ  فذذي تاذذك  اا الذذي مو ذذه مذذدير المكتفذذة وكذذال  العذذام  ن ااذذا فذذي التعامذذل مذذ  هذذؤالء العمذذ ء والو ذذوف 

 ع ي احتياجاتاا من المع وما  مما يااعدها ج دا في فاا وتقدير ما تاو ه المكتفة لاا.
 العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات في تسويق خدماتهم:تاسعا: طرق استجابة التحدتات التي تواجه 

 الطر  التالية: وتتضمن
 :التعلم والتكيف المستمر -1
ياذذذ  ماذذذاعد  العذذذذام  ن بالمكتفذذذا  بذذذذالخراطاا وا قذذذالاا فذذذي ورش عمذذذذل والح قذذذا  الدراسذذذذية ال تاذذذاب وشذذذذحا -أ

ه الماذذذارا  فذذذي تذذذروي، ماذذذارا  وخذذذدما  ماذذذاراتاا مذذذن تيظولوجيذذذا المع ومذذذا  واالتصذذذال ، اعا تاذذذاعدها مثذذذل هذذذا
المع وما  وكال  ماذاعدتاا فذي التذروي، أللفاذاا عذن طريذت تصذميا موا ذ  ع ذي الذوب التذي تعمذل ع ذي تحاذ ن 

 صورتاا امال اآلخرين.
ع ذذي العذذام  ن موا فذذة التطذذورا  الحديثذذة باذذكل ماذذتمر واا يحاذذظوا ويحذذد وا مذذن ماذذاراتاا فذذي تق ذذيا حاجذذا  -ب

 الماتف دين
التردد الداوا ع ي ح قا  الدروس والمظا اا  في المااال  الخادمة لتظمية مااراتاا كاالتصال وبذرام، خدمذة  -ج

 وعظاية الماتف د ، االمر الاي ادوره يااعد ع ي شحا هاه الماارا  االساس والضرورية لعم ية التاويت.
 تدريس التسويق في مدار  المكتبات -2
الذذي خذذدما  المكتفذذا  مذذن مظاذذور ىلاذذا تعمذذل فذذي ا ىذذة متظافاذذة ياذذ  ع  اذذا  ياذذ  اا تظاذذر مذذدارس المكتفذذا -أ

 ايضا تطوير المظاه، التي تامل التاويت كمقرر اساس له مظاا ته الخاصة به.
  14يا  اا تيوا مدارس المكتفا  في الصدار  في تقديا ارام، التع يا الماتمر.  -ب
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 الخالصة:
وا م  تو عذا  خذدما  الماذتف دين وت بذي حاجذاتاا الاذد مذن ىا تفحذث ع ذي طذر  تقدل خدما  مع وما  ت  حتي

والوسذذذاول لتطذذذوير وتحاذذذ ن جذذذود  الخدمذذذة ، فالخدمذذذة الا ذذذد  فذذذي وجاذذذة لاذذذر الماذذذتف دين هذذذي التذذذي تتوافذذذت مذذذ  
 تو عاتاا .

والمع ومذذا  تتقذذدل ف اذذفة تقذذديا تاذذويت خذذدما  المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  ، ع ذذي اختصاصذذي المكتفذذا   ولكثثي
تطوير لماعح معرفية مفص ة ومتعمقة وكال  تطوير الظاريا  وتحا ن االجراءا  المظاسفة الماذاعد  فذي تاذويت 
الخدما  بفاع ية، فاالختصاصي المعد ج دا والمتدرب ع ي تطوير وبذث مفاذول التاذويت فذي الخدمذة التذي يقذدماا 

مذذا  ووجذذوده ااذذا ي يذذد مذذن مظافاذذتاا فذذي عذذالا المع ومذذا  ، يعذذد بقذذا ه امذذرا ضذذروريا فذذي المكتفذذة او مركذذ  المع و 
 الااعي في الفقاء واالستمرار.
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 ومات في المكتبات ومراكز المعلوماتنظم المعل
 

                  د. مروة محمد إدريسد. مصباح الطاهر بن نوبة                                    
 أستاذ مساعد بقسم المكتبات والمعلومات                      محاضر بقسم المكتبات والمعلومات        

 كلية اآلداب / جامعة طرابلس                               كلية اآلداب / جامعة طرابلس   
 

 -تمهيد :
اذذذرو المؤساذذذا  التذذذي تتعامذذذل باذذذكل روياذذذي  ومفاشذذذر مذذذ  ىالمكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  مذذذن  تعتبذذذر 

الروياذذية وجذذل وااوفاذذا حذذول كيييذذة تحق ذذت سذذبل االسذذتفاد  مذذن  ىهذذدافااوتتمحذذور  المع ومذذا  ومصذذادر المعرفذذة،
من خ ل قيال ت   المؤساذا  بماموعذة  األمثلواستثمارها االستثمار    ومصادر المعرفة المتوفر  لدياا،المع وما

مذذذن العم يذذذا  الفظيذذذة التذذذي يظذذذت، عظاذذذا تقذذذديا ماموعذذذة متظوعذذذة مذذذن الخذذذدما  ل ماذذذتف دين مظاذذذا حاذذذ  احتياجذذذاتاا 
 ىسذمب ىهذذدافحق ذت الوصذول لاذاه اليايذة، مذن عذد الظاذا  فذي علذ  وتالع ميذة والفحثيذة والثقافيذة ...الذخ، وبالتذالي ي  

 ىلواعاا.مؤساا  المع وما  ع ب اخت ف 
وكظتياذة طبيييذة ل تطذورا  الحاصذ ة فذي ماذال تيظولوجيذا المع ومذا  واالتصذاال ، والتطذور المصذذاح   

محاولذة لضذفع لال  والمتاارع في ماال المكتفا  والمع وما  الستي ل إمكاليا  هاه التيظولوجيا ومم  اتاا، في 
 إل اذذاالحاجذذة  ىوعاذذا وحفااذذا واسذذترجاعاا عظذذد ط باذذا يتذذدفت المع ومذذا  والمعرفذذة، ومحاولذذة الاذذيطر  ع  اذذا وتطو 

واأللامذذذة الخاصذذذة باسذذذتخداما  تيظولوجيذذذا ااذذذر  العديذذذد مذذذن التطبيقذذذا  والبرمايذذذا  وىسذذذرعاا؛ اذذذر الطذذذر  يب 
المتخصصذة داخذل مخت ذه  وىصفح العمل ااذاه األلامذةالمع وما  واالتصاال  في ماال المكتفا  والمع وما ، 

بالصذذور  المط وبذذة  ى راضذذاا وىهذذدافااتحق ذذت  إلذذبمؤساذذا  المع ومذذا  ىمذذرًا حتميذذًا، وحاجذذة م حذذة ل وصذذول  ىلذذواع
 وإيصذذالالفظيذذة  األعمذذالمذذن و ذذد وجاذذد وسذذرعة فذذي الاذذاو  واأللامذذةوالمرضذذية، وعلذذ  لمذذا تذذوفره هذذاه البرمايذذا  

توفره من ح   مكالي لحفظ المع وما  والمعرفة وسذرعة اسذترجاعاا وسذاولة لق اذا عبذر  عن ما المع وما ، فض 
 وساول وفي وساوع متعدد  ومتظوعة.

 -مشكلة الدراسة:* 
استخدال تيظولوجيا المع وما  واالتصاال  في مخت ه المظاما  والمؤساذا  الخدميذة، ومذن  ىصفحلقد  

سذذذمة العصذذذر الحذذذالي ااذذذدف موا فذذذة الحدا ذذذة والتقذذذدل الع مذذذي فذذذي مخت ذذذه ضذذذمظاا المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا ، 
مااال  المعرفة، و د اتااد المكتفا  ومرا   المع وما  لحو استخدال تقظيا  الحواس   وكال  االتصذاال  فذي 

ت، وعلذذ  دين مظاذا بصذذور  ميذاير  عمذا كذاا متعذارف ع يذه فذي الاذاا الميذال بعم ياتاذا الفظيذة وتقذديا خذدماتاا ل ماذتف
ل مع وما ، ح ث تتب ور ماك ة  اآلليةمن خ ل اعتماد استخدال ارمايا  وتطبيقا  متخصصة، تتمثل في الظاا 

مفاول لاا المع وما  المبظيذة ع ذب الحواسذ   وع  تاذا بماذال المكتفذا  والمع ومذا ،   موم هاه الدراسة حول
و الخدمذة المقدمذة  األداءحق ذت هذدف االرتقذاء بماذتوم استخداماا في المكتفا  ومرا   المع ومذا  لت ىهميةومدم 
 دين مظاا. ل ماتف
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   -الدراسة : * أهمية
  فذي ماذال عمذل اآلليذةهاه الدراسة من ىهمية موضوع استخدال تطبيقا  الحواس    الذظاا  ىهميةتظبثت  

 دين مظاا . ماور الماتففي الر ي بماتوم الخدما  المقدمة لا إساامااالمكتفا  ومرا   المع وما ، ومدم 
 -الدراسة : * أهداف

التعذذذرف ع ذذذب مفاذذذول لاذذذا المع ومذذذا  باذذذكل عذذذال ولاذذذا المع ومذذذا  المبظيذذذة ع ذذذب الحواسذذذ   فذذذي ماذذذال  .1
 المكتفا  والمع وما .

 ل مع وما  في المكتفا  ومرا   المع وما . اآلليةع ب ىهمية استخدال الظاا وء تا يع الض .2
الماذتخدمة فذي المكتفذا  ومرا ذ   اآلليذةتتذوافر فذي الذظاا  ىالتذي يظفيذي تحديد المواصذفا  والخصذاوع ا .3

 الماتخدمة ع ب لطا  واس  في العالا. ىشار األلامة اآلليةالمع وما  م  عرم لظماعح من 
 -مفهوم نظام المعلومات:أوالا: 

مفاذول إلذب ىواًل  اتشار يظفيي   بل الحديث عن مفاول لاال المع وما  في المكتفا  ومرا   المع وما ، 
 Systemالظاال من الظاحية ال يوية، وهي ك مة يكثر استخداماا في مخت ه المااال ، ويقاا اا بال ية االلا   ية 

وال تيتاذذ  معظاهذذا بالاذذذكل  المعذذالي سذذذواًء فذذي ال يذذة العربيذذة ىو االلا   يذذذة، مذذن ح ذذث تحمذذل هذذاه الي مذذذة العديذذد
 ايا  العال ل ظع.عظد ارتفاطاا بالإال الد  ت والواضح 

ب لاذا الخذيع الذاي يذظاا بذه  األساسيفي مة الظاال في ال ية العربية ورد عكر معال اا في المعاا العربي  
والحفذاظ ع  اذا، فضذً  عذن  ل قذوال نفي صور  مرتفذة، والخضذوع  األفيارو  األشياءال ؤلؤ ولحوه، كما تعظي وض  

ا ظما يرج  ىصذل ك مذة الظاذال   1 في الحكا ىو في اال تصاد. ما ىس وبتعريفاا ب لاا المفاد  المرتفطة بطريقة ىو 
system  مذذن  ةال ولذذالي، وهذذي ك مذذة ماذذتق إلذذب األصذذلفذذي ال يذذة اتلا   يذذةSyn  وتعظذذيtogatherمعذذًا ،  ىي 

فذذذي ال يذذذة  systemك مذذذة الظاذذذال  جذذذاء ومذذذن هظذذذا   2 ، يكذذذوا ىو يامذذذ   ىيtosetالتذذذي تعظذذذي و  histtemiومذذذن
التذذي تيذذوا كذذً  متيذذامً ،  األجذذ اءىو  األشذذياء: جمذذ  ىو حاذذد عذذدد مذذن ىاروهذذا يذذة لتعبذذر عذذن عذذد  معذذاا االلا  

  3 هو متصل بالف افة والمظطت مثل التامي  المظضفع الاامل ل حقاوت . وكال  ما
هذو ومن الم حظ ىا هظاك  اسا ماترك اذ ن جميذ  معذالي ك مذة الظاذال فذي ال يذة العربيذة وااللا   يذة، و  

متمثذذذل فذذذي خاصذذذية التذذذرابع والتماسذذذ  والتيامذذذل اذذذ ن ماموعذذذة مذذذن العظاصذذذر والمكولذذذا  التذذذي تعمذذذل معذذذاً لتحق ذذذت 
  رم ما .

الفيذذري، لاذذرًا ليثذذر   اتلتذذاحفقذذد ورد العديذذد مذذن التعريفذذا  لاذذا فذذي ىدايذذا   ك مذذة الظاذذال اصذذط حًا، ىمذذا 
اتشذار  إلذب فذي هذاا الصذدد يمكذن  إال إلظذالماذاال ، استخدال هاا المصط ح وارتفاطه بالعديد مذن الموضذوعا  وا

اذذرو التعريفذذا  عا  الع  ذذة بالموضذذوع، ح ذذث عذذرف الظاذذال ب لذذه "ماموعذذة مذذن العظاصذذر المترابطذذة ىو األجذذ اء ى
 . 4 المرسومة واليايا  المدروسة" األهدافالمتفاع ة التي تعمل معًا باكل توافقي لتحق ت بعف 

المترابطة التي تتفاعل م  الب ىة وم  بعضاا الذفعف  األج اءهو ماموعة من وفي تعري  ىخر ل ظاال " 
  5 .تحوي ي مظاا" إجراءالمخرجا  من خ ل  وإلتاحلتحق ت هدف ما عن طريت  بول المدخ   

                                                 
1
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المتيام ة، التذي تعمذل ضذمن  واألج اء ما عرف الظاال ب له عفار  عن ماموعة من العظاصر المتداخ ة  
  1 .المحدد  األهداف واأل رامعل م  بعضاا ليي تحقت واحدًا ىو ى ثر من حدود، و تتفا

ىو  ىجذذ اءوالظاذذال بمفاومذذه العذذال يتيذذوا مذذن ماموعذذة متداخ ذذة مذذن المكولذذا  التذذي  ذذد تيذذوا عظاصذذر ىو  
 اوحذذدا  الظاذذال، ىو عم يذذا  عا  ع  ذذا  متفادلذذة مرتفطذذة مذذ  بعضذذاا األحيذذاا، يعبذذر عظاذذا فذذي بعذذف ىلاذذطة
كمذذدخ  ،  إل اذذا، ح ذذث يتواجذذد الظاذذال فذذي ا ىذذة تمذذده بذذالمواد المحتذذاح نتحق ذذت هذذدف معذذ  إلذذبل وصذذول  ،الذذفعف

  2 وتط باا من الظاال. إل ااوبالتالي يتا معالاة هاه المدخ   والعمل ع ب ت ويد الب ىة بمخرجا  تحتاح 
ل، بيف الظار عن طبيعة عمل الحديث عن العم يا  ىو العظاصر الروياية ل ظاا إلبوهاا ادوره يقودلا  

والمعالاذة  inputلاال من  ذ ث عظاصذر روياذية وهذي: المذدخ   ىيهاا الظاال وماال تخصصه، ح ث يتيوا 
العم يذذا  ىو العظاصذذر الاذاات عكرهذذا، هظذذاك  إلذبوباتضذذافة  output، 3، والمخرجذذا   processingىو التاا ذ 

وه الظاذذذال الروياذذذية و مرا بتذذذه، وهما:التيايذذذة العكاذذذية ع ذذذب واذذذا اتشذذذرافمذذذن يضذذذي  عظصذذذراا يمذذذث ا مامذذذة 
feedback والايطر  ىو التحكا ،control ح ذث ىهدافذهكذاا الظاذال يحقذت  إعا، وك هما يعمل ع ب متابعة فيمذا ،

المخرجذا   إلتذاحالتعدي   الضرورية ع ب المدخ   والعم يا  الخاصة بالمعالاة لت   ذد  إجراءيتا من خ لاما 
ويظذذت، عذذن الظاذذال الذذاي يعمذذل بصذذور  ج ذذد  تيايذذة عكاذذية ايااايذذة، وتيذذوا وايفذذة الاذذيطر  فذذي هذذاه  4 ومذذة،الم 

يحقذت  التوجه الحالي ل ظاذال ليحقذت الاذدف المط ذوب، ىمذا الظاذال الذاي يكذوا ىدا ه   ذر مرضذي وال إدامةالحالة، 
 إجذراءو  لضذفعتدخل وايفة الاذيطر   األمرهدفه بالصور  المط وبة، ف ظت، عظه تياية عكاية سالفة، مما يتط   

 .األخرم التعدي   الضرورية ع ب عظاصر الظاال 
واآلراء حول تعريذ  متفذت ع يذه ود  ذت لاذاا  األفيارىما فيما يتع ت بمفاول لاال المع وما ، فقد تفايظد  

 األخذرطبيقاته، والذفعف المصط ح، فاظاك من يعرف لاال المع وما  وفقًا الرتفا  استخدامه بماال الحاسوب وت
فذذي مظامذا  ىو ه ىذا  ىو مؤساذذا   إداري يعذرف هذاا المصذط ح وفقذذًا السذتخدامه فذي وصذذه وا ذ  متع ذت اظاذال 

ياا في هاا الصدد هو توضيح مفاول لاال المع ومذا  وفقذًا الرتفذا  اسذتخدامه بماذال  ، وماىلواعااع ب اخت ف 
ومذذا ، وهذذو مذذا يط ذذت ع يذذه اليث ذذر مذذن المتخصصذذ ن فذذي هذذاا الحاسذذوب و تطبيقاتذذه فذذي ماذذال المكتفذذا  والمع 

 المتيام ة ىو لاا استرجاع المع وما . اآلليةل مع وما  والظاا  اآلليةالماال مصط ح الظاا 
 اتجذراءا ب له "عفذار  عذن ماموعذة مذن INFORMATION SYSTEMعرف لاال المع وما   ح ث 

جذذل ىومعالاذذة وتخذذ ين البيالذذا  والمع ومذذا  واسذذترجاعاا مذذن  جمذذ  وتو  ذذت إلذذبوالعم يذذا  المظامذذة والتذذي تاذذدف 
  5 .اآلخرينت م ن احتياجا  ى بر  در ممكن من الفاحث ن، و صظاع القرار والماتف دين 

والمتفاع ة م  بعضذاا الذفعف،   ما يمكن تعري  لاال المع وما  ب له ماموعة من العظاصر المتداخ ة 
عالاتاذذا وتخ يظاذذا، وبثاذذا وتوويعاذذا، بيذذرم دعذذا صذذظاعة القذذرارا  والتظاذذ ت والتذذي تعمذذل ع ذذب جمذذ  البيالذذا ، وم

  6 تح  ل الماك   والموضوعا  المعقد . إلبع ب المظامة ىو المؤساة، باتضافة  وت م ن الايطر 
والعم يذذذا   األفذذذرادشذذذمولية لمفاذذذول لاذذذال المع ومذذذا ، هذذذو عفذذذار  عذذذن ماموعذذذة  ىخذذذر ى ثذذذروفذذذي تعريذذذ   

لت ويذد الماذتف دين مظذه بالمع ومذا  ال ومذة والمط وبذة لتاذ  ر والاذاو العمذل  ،لتقظيا  التي تتفاعل معاً والبيالا  وا
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ال يذا  الماذتخدمة لبظذاء  واعذد البيالذا ،  إحذدموتحق ت الادف، فاو يعتمذد ع ذب ىحذد تطبيقذا   واعذد البيالذا  ىو 
ؤساذذة ىو الا ىذذة، ومذذن  ذذا معالاتاذذا مذذن خذذ ل ح ذذث يذذتا مذذن خذذ ل هذذاا الظاذذال الميذذال بعم يذذة تخذذ ين ايالذذا  الم

العم يا  االليترولية اادف اسذترجاع المع ومذا  ب شذكال وصذور مخت فذة تخذدل  وإجراء، والحافوالتعديل  اتضافة
  1 القرار. اتخاعالعم يا  ال ومية التي يؤدياا موافو المؤساة ىو الا ىة...والماتف دين مظه، وتدعا عم ية 

تقذذذدل عرضذذذه مذذذن تعريفذذذا  ىا لاذذذال المع ومذذذا  يتيذذذوا مذذذن ىربعذذذة مكولذذذا   ممذذذاع لاذذذتخ  ىاويمكذذذن  
روياذذية متفاع ذذذة مذذ  بعضذذذاا الذذفعف، وال يمكذذذن االسذذتيظاء عذذذن ىي مكذذوا مظاذذذا، ح ذذث ىا جميذذذ  هذذاه المكولذذذا  

  2 -ع ب الظحو التالي: إدراجااالظاال والميال اوااوفه، وهاه المكولا  يمكن  ىهدافتحق ت  إلبتاعب 
والبرمايذا  ال ومذة ل ميذال بالعم يذا  الفظيذة المط وبذة فذي  واألجاذ  وتاذمل جميذ  المعذدا  -التقنيثة: لتجهيزاتا.1

 الظاال .
الاين لاا ع  ة مفاشر  ىو   ر مفاشر  بالظاال، وتتط ذ  طبيعذة عم اذا التعامذل مذ   األفرادوها جمي  -:األفراد.2

بمعظذب  ىي  ن ل ظاال والقاوم ن ع يذه، يالماتف دين مظه، ىو الما وىال الء سواًء كالوا الماتخدموا ل ظاؤ الظاال، وه
 ع ب عم يا  الظاال وتطويره. واتشرافالبيالا  والمتابعة  وإدخالىخر يقوموا بمامة تاي ل الظاال 

الفظيذذذة، والتذذذي يذذذتا مذذذن خ لاذذذا الميذذذال ب دخذذذال  اتجذذذراءا و  األعمذذذالوهذذذي ماموعذذذة  -أو العمليثثثات: اإلجثثثراءات.3
عا  فاوذذذد  يمكذذذن  ، وتقذذذديماا ل ماذذذتف دين مذذذن الظاذذذال عظذذذد ط باذذذا فذذذي شذذذكل مع ومذذذا وتخذذذ ين ومعالاذذذة البيالذذذا 

 استخداماا واستثمارها.
  ليقذول الظاذال بماموعذة مذذن data inputل ظاذال  المذدخ    إدخالاذاوهذي المذاد  الخذال التذي يذذتا  -البيانثات:.4

  يمكذن االسذتفاد  مظاذا فذي الاذاو out putاذا مع ومذا   مخرجذا    ويظذت، عظprocessingالعم يذا   المعالاذة 
 محدد  ودعا اتخاع القرارا ، وبالتالي يمكن اعتفار ىا البيالا  هي ىساس عمل لاال المع وما . ىعمال

عمذل يضذمن الاذاال وتفاعذل  ىسذ وبولاتظت، ممذا تقذدل ىا لاذال المع ومذا  هذو فذي حميقتذه عفذار  عذن  
والو ذذاوت مذذ  التطبيقذذا  االليتروليذذة والبذذرام، والتقظيذذا  والقذذوم الفاذذرية الماذذي ة والماذذتخدمة  ل مذذدخ   كالبيالذذا 

ومعالاتاذا واسذتثمارها وتقذديماا ، البيالذا و المع ومذا   ل ظاال، اادف محاولذة ضذماا الاذيطر  ىو الذتحكا فذي تذدفت
 بالاكل الاي ي بي احتياجا  الماتف دين مظه.

 -للمعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات : اآلليةلنظم بداتات استخدام اثانياا: 
 إدخال، وهو العال الاي شاد 1935عال  إلبفي المكتفا   اآلليةالستخدال الظاا  األولبترج  البدايا   

باسذذذذتخدال ىجاذذذذ   بطا ذذذذا  مثمفذذذذة Texasمعالاذذذذة ايالذذذذا  فذذذذي المكتفذذذذا ، ح ذذذذث  امذذذذد جامعذذذذة تياذذذذاس  آلذذذذةىول 
Punched  Card ذا ت تاذا مكتفذة اوسذطن العامذة اتعار اال في ل  ،Boston Public Library   فذي اسذتخدال

فذذي المكتفذذا  بعذذد  اآلليذذةبعذذد علذذ  اسذذتخدال الذذظاا  بوتذذوال 3 الت ويذذد، إحصذذاويا الفطا ذذا  المثمفذذة لتح  ذذل بعذذف 
مح يذة مب ظذة ع ذب  ا تااف ىجا   الحواس   واستخداماا في المكتفا ، ح ث كالد البداية اتصميا لاذا مع ومذا 

 والوااوه التي تقول ااا المكتفا  ومرا   المع وما  في عل  الو د. األعمالالحواس  ، وتتماشب م  طبيعة 
تعتمذد ع ذب الحواسذ    آليذةا  من القرا العارين التاار واس  السذتخدال تطبيقذا  ي د شاد عقد الات ظو  

ع ومذذا ، ح ذذث سذذارعد المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  فذي ماذذاال  محذذدد  مذذن العمذذل المكتبذذي داخذذل مؤساذذا  الم
اسذذذتخدال الحواسذذذ   فذذذي العم يذذذا  المكتبيذذذة، وتصذذذميا وتطذذذوير لاماذذذا  إلذذذباليربيذذذة خاصذذذة  ىوروبذذذاو  ىمريكذذذافذذذي 

                                                 
1
 .33، ص2008._ حلب: شعاع للنشر والعلوم، 1أروى يحيي عبدالرحمن االرياني. أساسيات تحليل وتصميم نظم المعلومات._ ط -

2
 .80 -78مصدر سبق ذكره، ص ص  أحمد نافع المدادحة. الحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات، -

3
 .11، ص1995._ القاهرة: المكتبة األكاديمية، 1زين عبدالهادي. األنظمة اآللية في المكتبات._ ط -
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تاذذاوو  العديذد مذذن الماذذا ل والصذعوبا  التذذي رافقذد تطبيقاتاذذا المحوسذفة فذذي المراحذذل  ىا، بعذد المحوسذفة مح يذذاً 
المح يذذذة، تركذذذ  ع ذذذب  ىلامتاذذذال مكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  فذذذي اظذذذاء وتصذذذميا  األولذذذبارب ، وكالذذذد التاذذذاألولذذذب

هذاه  ىاخدما  المع وما ، وع ب الذر ا مذن  ىلواعوالت ويد، وبعف  اتعار مااال  الفارسة والفاارس، وعم يا  
م  ما كاا متفذ  مذن طذر  بالمقارلة  ، د حققد  ف   لوعية في ىلاطة وعمل المكتفا  ومرا   المع وما  األلامة

فذذي الوا ذذ  لذذا تيذذن سذذوم ىلامذذة تحذذا ي الطذذر  التق  ديذذة المتفعذذة، و ليذذن  إال ىلاذذاتق  ديذذة فذذي ت ذذ  الفتذذر  ال مظيذذة، 
يظاذذ  العم يذذا  الخاصذذة بط ذذ   ع ذذب سذذب ل المثذذال، اآللذذياعتمذذد  ع ذذب الحواسذذ  ، فظاذذال الت ويذذد  آليذذةبطريقذذة 

خاص بالط ذ  ويحتذوي ع ذب ماموعذة مذن الحقذول الخاصذة بذالمؤله  ولاألمصادر المع وما  من خ ل م ف ن، 
المذذذوردين  والعظذذذواا والاذذذعر وتذذذاريخ الط ذذذ ، والم ذذذه الثذذذالي خذذذاص بالت ويذذذد، ويحتذذذوي ع ذذذب حقذذذول ل مااذذذ ين ىو

وعظاويظاا، وي حظ ىا هاه المع وما  كالد متوفر  ىصذً  ع ذب شذكل بطا ذا  فذي فاذرس الت ويذد، ولعذل االلاذاو 
المح يذة لذا تتعذدم كولاذا  األلامذةىا هذاه  إال،  األلامة اآلليذةسرعة استرجاع المع وما  في  في حقت هوالاي ت

  1 عفار  عن ماموعة من الم فا  التي تعمل باكل ماتقل ومظفصل بعضاا عن بعف.
الوجذذذود ماموعذذذة مذذذن شذذذركا  الحواسذذذ    إلذذذبا  مذذذن القذذذرا العاذذذرين، اذذذرو  يومذذذ  ادايذذذة عقذذذد الاذذذفع ظ 

 Commodity Softwareالبرمايذا  الاذ يية  ىسذوا يد ، والتي  امذد بافتتذا  ىسذوا ًا جديذد ، عرفذد باسذا الاد
Markets  طذذذذر  ف اذذذا التطبيقذذذذا  ، ومظذذذا علذذذ  الو ذذذذد تطذذذر  ف اذذذا التطبيقذذذذا  والبرمايذذذا  الماذذذذي ة علذذذ  الو ذذذد ت

 اآلليذةمذن اذ ن هذاه التطبيقذا  الذظاا ا ل مؤساا  المخت فذة، و اوالبرمايا  الماي ة ألجا   الحواس   ل بي  وتاويق
المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا   تذذ ءلل مكتفذذا ، ح ذذث يتذذوافر فذذي هذذاا الماذذال العديذذد مذذن ىلامذذة المع ومذذا  التذذي 

ىلامذة متظوعذة فذي مواصذفاتاا التذي  ذد تذدعا ى ثذر مذن  يب حااماا المخت فة من الصذي ر  والمتوسذطة واليب ذر ، وهذ
 Integratedالتي تقذول ااذا المكتفذة ىو مركذ  المع ومذا  ضذمن لاذال متيامذل  لاطةاأللية واحد ، وتيطي كافة 

System. 2  
اذترك فيذه تالمتيامذل الذاي  يلذالمقصود بالظاال المتيامل، هو عل  الظاذال اآل اتشار  إلب ىاوهظا تادر  

لظاذال، ىي ىلذه يتذيح االسذتخداما   ل الظاا الفرعية الواييية في  اعد  البيالذا  البب  و رافيذة الروياذية الخاصذة با
ىو تعذذديل ىو  إضذذافة الو ذذد، مثذذل: معالاذذة ىو تحريذذر ىو لفذذ  المخت فذذة لقواعذذد البيالذذا  المتاحذذة داخذذل الظاذذال فذذي

ويط ذذت  3 لأل اذذال المخت فذذة بالمكتفذذة، إمكاليذذة إتاحتاذذااسذذترجاع البيالذذا  مذذن القواعذذد المتاحذذة فذذي الظاذذال، وبالتذذالي 
التذي تضذا ا ظذ ن ىو ى ثذر  األلامذة اآلليذةااذاا الماذال مصذط ح لاذال متيامذل ع ذب ىي مذن  الفعف من الماتمذ ن

مذذن الواذذاوه ىو الذذظاا الفرعيذذة، والمقصذذود بذذالظاا الفرعيذذة، هذذي عفذذار  عذذن وحذذدا  مظفصذذ ة مذذن التطبيقذذا  ىو 
مذن واذاوه المكتفذة  ىساسيةمتيامل، بح ث يقول كل لاال فرعي اوايفة  آليالبرام، التي تام  معًا لتاكل لاال 

ىو مركذذذ  المع ومذذذا ، كالظاذذذال الفرعذذذذي ل فارسذذذة والظاذذذال الفرعذذذي لإلعذذذذار  والظاذذذال الفرعذذذي ل خذذذدما  المرجييذذذذة، 
المتيامذل فذي  اآللذيمذن وراء اسذتخدال الظاذال  األساسذيالذاي يعتبذر الاذدف و والفارس المتا  ع ب الخع المفاشذر، 

  4 المكتفة ىو مرك  المع وما .
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موا فة التقدل الع مي في مخت ه المااال ، والتطذورا  المتاذارعة  إلببمرور ال من والحاجة  والش  ىله 
فذذي ماذذال المكتفذذا  والمع ومذذا ، اتااذذد اليث ذذر مذذن المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  لحذذو اسذذتخدال الحذذ ل البرمايذذة 

واحتياجاتاذذذا، فالظاذذذال  ى راضذذذااو مظاذذذا بمذذذا يظاسذذذ  وااوفاذذذا  األلاذذذ المتيام ذذذة ، واختيذذذار  اآلليذذذةالاذذذاه    الذذذظاا 
ل مكتفذا ، ح ذث  اآلليذةالااه  هو لاال  امد اتصميمه مؤساة ىو شركة متخصصة في البرماة وتصميا الظاا 

تتذذولب ماذذؤولية تصذذميمه وبرماتذذه وتطذذويره و ذذا عرضذذذه ل بيذذ  ىو الاذذراء ل مكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا ، والاذذذدير 
الا ذذد، تقذذدل مذذ  ايعاذذا ل ظاذذال الاذذاه  ارلذذام، ومظذذي وعم ذذي لتطذذوير بالذذاكر هظذذا ىا بعذذف الاذذركا  عا  الاذذال 

 الظاال وصيالته وتقديا االستاارا  والتدري  ال ول ل باوظاا ع ب استخدامه. 
 -للمعلومات في المكتبات و مراكز المعلومات: اآلليةأهمية النظم ثالثاا: 

ىهميذة كب ذر  فذي  كتفذا  ومرا ذ  المع ومذا ، مع ومذا  فذي الماآلليذة ل ظااالذلقد ا تا  موضوع استخدال  
 إلذبوالماذال،  األعمال فة مادية وسرعة في الااو ، لارًا لما توفره هاه التطبيقا  من و د وجاد وك  األخ ر اآلولة 

جالذذذ  كف تاذذذا و ذذذدرتاا العاليذذذة ع ذذذب تظف ذذذا العديذذذد مذذذن الواذذذاوه المظوطذذذة بالمكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  المخت فذذذة 
 افاا .لتحق ت ىهد

ع ذذذذب اسذذذتخدال تقظيذذذا  الحواسذذذذ    ىساسذذذي مع ومذذذا  اعتمذذذذد باذذذكل اآلليذذذة ل ظااالذذذذاسذذذتخدال  ىاوالشذذذ   
االهتمذذذال  اء، ح ذذذث جذذذالمط وبذذذةصذذذور  الواالتصذذذاال  السذذذترجاع المع ومذذذا  وتقذذذديا الخذذذدما  ل ماذذذتف دين مظاذذذا ب

  1 -ي ي : ما ىاروهاة عد  عوامل متداخ فرضتاا باستخدال لاا المع وما  المخت فة كظتياة م حة 
 المع وما  . إلبتي ر طبيعة الحاجة  .1
 التي  ر في ىهمية مصادر المع وما  . .2
 الخفام المدم ال مظي لعم ية تامي  المع وما  . .3
 المع وما  المتاحة.كمية التي ر في  .4

  ومرا ذذذ  هذذذو ىهذذذا العوامذذذل الذذذاي كذذذاا لذذذه تذذذ   ر كب ذذذر ع ذذذب مخت ذذذه ىلذذذواع المكتفذذذا األخ ذذذركذذذوا العامذذذل يويكذذذاد 
المع وما ، فيمية المع ومذا  المتاحذة عبذر مخت ذه الوسذاول وفذي مخت ذه الوسذاوع التق  ديذة واالليتروليذة وويادتاذا 

 information explosionماذذك ة مذذا يعذذرف اصذذط حًا اتفاذذر المع ومذذا  ااذذور إلذذبباذذكل سذذري  جذذدًا، ىدم 
واع المكتفذا  ومرا ذ  المع ومذا  عذاج   عذن ت بيذة الطر  والوساول التق  دية المتفعة في عمذل مخت ذه ىلذ وىصفحد

االحتياجذذا  الفع يذذة ل فذذاحث ن والماذذتف دين ومظاذذا، فضذذً  عذذن فقذذدالاا القذذدر  ع ذذب التحقذذت مذذن لوعيذذة المع ومذذا  
االتاذاه لحذو اسذتخدال  إلبالاي دف  العديد من المكتفا  ومرا   المع وما   األمرمتاا ل فاحث ن عظاا، وومدم م 

لمحاولذذة الاذذيطر  ع ذذب تذذدفت المع ومذذا  وضذذفطاا، وسذذد الذذظقع  ، مع ومذذا اآلليذذة لظاا الذذ  الحواسذذ   و تطبيقذذا
 لتوف ر مصادر المع وما  وحفااذا، الفاهاة، وخفف التيالي  األحدثالحاصل في مصادر مع وماتاا، وموا فة 

  2 ظاا.لتقديا خدماتاا باكل ي بي احتياجا  الماتف دين م األعمالوالارعة في الااو 
ظاا الذذماموعذذة مذذن الظقذذا  التذذي تمثذذل مذذدم ىهميذذة اسذذتخدال  لاذذتعرميمكذذن ىا  وع ذذب ضذذوء مذذا سذذبت 

 - مع وما  في المكتفا  ومرا   المع وما ، وهي ع ب الظحو التالي :اآللية ل
ل مع ومذذا  فذذي تقذذديا خذذدما  مع ومذذا  ىفضذذل أل بذذر  اآلليذذةتاذذتخدل المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  الذذظاا  .1

 ممكن من الماتف دين مظاا.عدد 

                                                 
1
 .10، ص2009._ عمان: دار دجلة، 1المعلومات: إجراءات التحول إلى البيئة الرقمية._ ططالل ناظم الزهيري. حوسبة مؤسسات  -

2
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كميذذة لمواجاذذة ال يذذاد  الااو ذذة فذذي  اآلليذذةتاذذتع ن المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  باسذذتخدال لاذذا المع ومذذا   .2
 ل ماتف دين مظاا. وإتاحتااالمع وما  ومصادرها ومحاولة التحكا في تدفقاا 

اوه والخذدما  التذي تقذول ااذا ت ذ  الو ذد والااذد والتي فذة الماديذة فذي الواذ،  مع ومذا اآللية لظاا التوفر  .3
 المكتفا  ومرا   المع وما .

يذذذوفر ىرضذذذية ماذذذتركة ل عمذذذل  ، مع ومذذذا  فذذذي المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا اآلليذذذة لظاا الذذذاسذذذتخدال  إا .4
 .األخرم المكتفا  ومرا   المع وما   ىلامةم  ي التعاول

تاظذ  تيذذرار الااذود المباولذذة  مع ومذذا ؛ مع ومذذا  فذي المكتفذذا  ومرا ذ  الاآلليذة لظاا الذذياذاها اسذتخدال  .5
ع ذذب الخذذع المفاشذذر ل ماذذتف دين، والرفذذ  مذذن ماذذتوم وكفذذاء   اآلليذذةورفذذ  كفذذاء  العمذذل، ك تاحذذة الفاذذارس 

خذذ ل  مذذن متظوعذذة ل فحذذث عذذن مصذذادر المع ومذذا  المط وبذذة وإمكاليذذا العم يذذا  الفظيذذة، وتذذوف ر طذذر  
 .اآلليمداخل متعدد  في سا   الفارس 

ظ اذذذذا تالتذذذي تق الفاذذذارس الورقيذذذذةو ل مع ومذذذا  فذذذذي تق ذذذيع حاذذذذا الاذذذا   والو ذذذذاوت  اآلليذذذذةالذذذظاا  تاذذذاها .6
  1 وتاتخدماا المكتفا  ومرا   المع وما  في تقديا خدماتاا ل ماتف دين مظاا.

الروت ظيذذة، ممذذا سذاعد ع ذذب االسذذتفاد   األعمذالل مع ومذذا  فذي تق ذذيع بعذذف  اآلليذذةسذاها اسذذتخدال الذظاا  .7
 الضرورية. ألداء األعمال األخرم جاد القوم العام ة من و د و 

الحذذديث لحذذو  سذذا ة وسذذريعة ل مع ومذذا ، ودعذذا االتاذذاه إدار ل مع ومذذا  فذذي  اآلليذذةسذذاها اسذذتخدال الذذظاا  .8
  2 االستخدال اتليترولي والر مي لماموعا  مصادر المع وما  في المكتفا  ومرا   المع وما .

 -المتكامل للمكتبة أو مركز المعلومات: اآلليار النظام مواصفات ومعا ير اختيرابعاا: 
ع ذذذب عذذد  معذذذاي ر  ،متيامذذل آلذذذييعتمذذد الظاذذذا  فذذي عم يذذذة اختيذذار المكتفذذذة ىو مركذذ  المع ومذذذا  لظاذذال  

ىاذذرو العوامذذل التذذي  إلذذبىواًل  اتشذذار ومواصذذفا  يتم ذذ  ااذذا، ول حذذديث عذذن ىهذذا هذذاه المواصذذفا  والمعذذاي ر، يظفيذذي 
ع ذذب الميذذال ااذذاه العم يذذة، وهذذي ع ذذب الظحذذو  ات ذذدالو بذذل  ،عظذذد التخطذذيع لذذال  عذذ ن االعتفذذار ياذذ  وضذذعاا فذذي

 -التالي:
 حاا ومبظب المكتفة ىو مرك  المع وما  ..1
 والخدما  التي تقدماا ل ماتف دين مظاا. ،.لوع المكتفة وطبيعة الوااوه التي تقول ااا2
ي حاذذذا ماموعذذذا  ومصذذذادر المع ومذذذا  فذذذي المكتفذذذة ىو مركذذذذ  .الخطذذذع الماذذذتقب ية لعم يذذذة الظمذذذو والتوسذذذ  فذذذ3

 المع وما .
 .عدد ولوعية القوم العام ة، وطبيعة وااوفاا وبرامااا، وخطع تدريباا وتطويرها. 4
  3 .الم  الية والموارد المالية المتاحة لااا اليرم.5
 خدمة في المكتفة ىو مرك  المع وما .البرام، المات لاا التاي ل ىو  ا  والتقظيا  المتوفر ، وكال  .التاا6
 .عدد الماتف دين ولوع تاا وطبيعة احتياجاتاا ل مع وما .7

                                                 
1
محمد محمد أمان، ياسر يوسف عبدالمعطي. النظم اآللية والتقنيات المتطورة للمكتبات ومراكز المعلومات._ الرياض: مكتبة الملك  -

 .29 -28، ص ص 1998فهد الوطنية، 
2
شادي محمود حسن القاسم. مهارات استخدام قواعد المعلومات االلكترونية في المكتبات._ عمان: دار أمواج للطباعة والنشر  -

 .231، ص 2012والتوزيع، 
3
ه، ص محمد محمد آمان، ياسر يوسف عبدالمعطي. النظم اآللية والتقنيات المتطورة للمكتبات ومراكز المعلومات، مصدر سبق ذكر -
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دراسذذة ماذذحية لتحديذذد لقذذا  القذذوم  إجذذراء.الوضذذ  الذذراهن ل مكتفذذة ىو مركذذ  المع ومذذا ، ول تعذذرف ع ذذب علذذ  يذذتا 8
 والضعه ومحاولة معالاتاا .

لعمذل  إربذاكياذب  علذ  ىي ضذرر ىو  ىااالختفذار واالسذتخدال دوا  لتظف ا عم ية إتاحتهال مظي الممكن  اتطار.9
 المكتفة ىو مرك  المع وما .

وال ش  ىا جمي  هذاه العوامذل تاذكل جذ ء روياذي مذن عظاصذر التخطذيع لعم يذة اختيذار وتبظذي اسذتخدال  
 ل جديد.متيام آلياستخدال لاال  إلب ديا  آليمتيامل ىو عم ية التحول من استخدال لاال  آليلاال 

المتيامذذذل  اآللذذذيالتذذذي يظفيذذذي ىا تتذذذوافر فذذذي الظاذذذال  األساسذذذيةىمذذذا فيمذذذا يخذذذع المعذذذاي ر والمواصذذذفا   
 -مكن استعراضاا في الظقا  التالية:يوالمقتر  اختياره ل ستخدال في المكتفة ىو مرك  المع وما ، ف

عظذي ااذا، وبمعظذب تيامذل الذظاا الفرعيذة باذكل عذال فذي التطبيقذا  التذي ت األلامذة ن والتيامذل اذ ن  ذالتقظ .1
االرتفذا   ىسذاسبح ث يتا اظاء  واعد ايالا  الظاا الفرعيذة ع ذب  ،الفرعية لتاك ل الظاال الي ي المتيامل

ىي تي  را  ىو تحديث في تاذا  ة الفارسذة ع ذب لفذ  التاذا  ة الخاصذة بالت ويذد ىو  الع وقي، وااور
 .  اتعار 

 ل واجاذذة موحذذد  تتاذذا بالتاذذال  والوضذذو  ليذذل الواذذاوه الروياذذية التعامذذل مذذ  الظاذذال مذذن خذذ إمكاليذذة .2
 ل ظاال وجمي  وااوه الظاا الفرعية .

الخذروح  إلذبواسذتخداماا دوا الحاجذة  اآللذيالفرعيذة فذي الظاذال  األلامةالمرولة والقدر  ع ب التظقل ا ن  .3
ماذذال المتعذذدد  والمت امظذذة مذذ  دعذذا القذذدر  ع ذذب تظف ذذا ال إضذذافة إلذذبمذذر  ىخذذرم،  إليذذهمذذن الظاذذال والذذدخول 

 من وايفة من وااوفه. ى ثر
تعذذذديل التاذذذاي   التذذذي تذذذا  إلذذذبلاذذذا فرعيذذذة جديذذذد  لاذذذدوا الحاجذذذة  إضذذذافةىا يقبذذذل الظاذذذال تعذذذديل ىو  .4

 وإتاحذذذذة إلاذذذذذاءتحذذذذديث التاذذذذاي   البب  و رافيذذذذة ع ذذذذذب الخذذذذع المفاشذذذذر،  إمكاليذذذذذة، مذذذذ  سذذذذابقاً  إدخالاذذذذا
طفقذذذذًا لقواعذذذذد الفارسذذذذة المقظظذذذذة، وبمذذذذا يتوافذذذذت مذذذذ  صذذذذيية  واتسذذذذظاديةيذذذذد  التاذذذذاي   البب  و رافيذذذذة الاد

 .MARC 21مارك
يتيح الظاال االست راد وتصذدير التاذاي   البب  و رافيذة وفقذًا ل معذاي ر وبروتوكذوال  االتصذال وتفذادل  ىا .5

 ل مكتفا . خرم اآللية األاالرتفا  باأللامة  إمكاليةلتفادل البيالا ، م  Z39.50البيالا  مثل مييار 
الظاذذال ل تعامذذل مذذ  ايالذذا  وحقذذول التاذذاي   البب  و رافيذذة لألشذذكال المخت فذذة ألوعيذذة  إمكاليذذا اتاذذاع  .6

 المطبوعة و  ر المطبوعة. ىلواعااالمع وما  وبكافة 
 وإجذذراءالبياليذذة وحفااذذا وترت ذذ  محتويذذا  التقذذارير،  األشذذكالو  اتحصذذاويةالتقذذارير  إمكاليذذة إلتذذاحيتذذيح  .7

 قارلا  ا ن ايالاتاا خ ل فتر  ومظية محدد .الم
 الظاال بما يتظاس  م  احتياجا  المكتفة ىو مرك  المع وما . إعدادا التي  ر في  إمكالية .8
تتفذذذ   GUIىا يذذدعا الظاذذال االسذذتخدال الذذااتي مذذن جالذذ  الماذذذتف د مذذن خذذ ل تذذوف ر واجاذذا  رسذذومية  .9

، ويق ل مذن اسذتعمال لوحذة ...الخ واأليقولا لتعامل بالف ر  المتعارف ع  اا من لوافا و واوا، وا األسال  
 المفاتيح إلب الحد األدلب.

سذذواًء كذذاا علذذ  ليامذذل  اعذذد  البيالذذا  ىو لاذذ ء  ،يتم ذذ  بالقذذدر  ع ذذب الحفذذظ االحتيذذاطي بصذذور  عاتيذذة ىا .10
  1 مختار مظاا، والقدر  ع ب استعاد  البيالا  المحفواة احتياطيًا.

                                                 
1
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الظاذال ل واذاوه المط وبذة  إتمذالال اتحق ت كفذاء  عاليذة فذي سذرعة تذداول البيالذا ، و يا  ىا يتمت  الظا .11
 في ومن مظاس  .

 الظاال و درته ع ب التعامل باكل كامل م  سما  ال ية العربية.  تعري إمكالية .12
ضذذماا تذذوافر الذذدعا الفظذذي ل ظاذذال مذذن ح ذذث حذذل الماذذك   الفظيذذة، وتطذذوير الظاذذال ل تعامذذل مذذ  تطذذور  .13

 إصذدارا ف ووااوه المكتفة ىو مرك  المع وما ، عن طريت توف ر ىي تحديث ل ظاال عظد ااذور ىهدا
 جديد  مظه.

بالظاذذذال، بح ذذذث يذذذوفر ماذذذتويا  متعذذذدد  مذذذن سذذذرية وىمذذذن البيالذذذا   األمظيذذذة اليافيذذذةتذذذوافر المواصذذذفا   .14
  1 الماتف دين مظاا. والمع وما  المتوافر  بالظاال سواًء لموافي المكتفة ىو

 -الجاهزة : اآلليةمميزات النظم امساا: خ
 األسذذوا الاذذاه   فذذي و تظذذا الحاضذذر متذذوفر  باذذكل كب ذذر سذذواًء كذذاا علذذ  فذذي  اآلليذذةالذذظاا  ىصذذفحدلقذذد  

العالمية ل برمايا ، ىو متاحة ع ب شفكة االلترلد وباذكل ماذالي، ح ذث تظوعذد وتعذدد  ماذمياتاا وخصاوصذاا 
دم المكتفا  ومرا   المع وما  المخت فة لحو استخدال هاه الذظاا الاذاه   اذدل االتااه الااود ل وىصفحومم  اتاا، 

 وىحااماذامذ  طبيعذة وااوفاذا  يذت ءلالميال اتصذميا لاذا مع ومذا  مح يذة، واختيذار الظاذال المظاسذ  مظاذا، والذاي 
حقت اليفذاء  والفاع يذة متيامل ي آليالتي تقول ااا ضمن لاال  واأللاطةوىلواعاا المخت فة، وييطي كافة العم يا  

الاذاه   فذي الظقذا   اآلليذةىها مم  ا  الظاا  إاراوالمط وبة لتقديا خدماتاا ل ماتف دين مظاا بصور  ىفضل، ويمكن 
  2  -التالية:

تذوفر فرصذة لصذالعي  ىلاذاالااه   ك فتاا ى ل خصوصًا ل متط فا    ر المحاوبة، كا  اآللية.في اليال  الظاا 1
التي فذذة الماديذذة ماذذفقًا، باعتفذذار ىا الميمذذة الماديذذة ل ذذظاا معروفذذة فذذي سذذو  البرمايذذا ، ويمكذذن  القذذرار باحتاذذاب

 التعرف ع  اا  بل اتخاع  رار الاراء.
إلذذب األلامذذة ال دويذذة  األلامذذةعم يذذة التحذذول مذذن  تلاذذاواسذذتخدال الذذظاا الاذذاه   يق ذذع الو ذذد الذذ ول  اعتمذذاد.2

 ل مفاشر وفوري.، باب  شراواا وتظص باا باكاآللية
، وفرصذذة التعذرف ع ذذب األخذرم . الذظاا الاذاه   تمثذذل لاامذًا  ذذد تذا اسذذتخدامه وتاريفذه فذي العديذذد مذن المكتفذذا  3

 مظااًل ومصداقية .  ىسالمواصفاته الفظية وكفاءته 
ومرا ذ  المكتفذا   ىلذواعلذوع مذن  ىي. تق ع الظاا الاذاه   مذن عذدد القذوم العام ذة المك فذة بعم يذة الحوسذفة فذي 4

 المع وما .
، اآلليذةعذد  مذن  بذل مؤساذا  ومظامذا  متخصصذة فذي ماذال تطذوير الذظاا عاد  ما تيوا الظاا الاذاه   م   .5

 ،عذذذن تحذذذديث ارماياتاذذذا الاذذذاه   لتوا ذذذ  التطذذذورا  فذذذي ماذذذال تقظيذذذة الحواسذذذ   ماذذذىولةوفذذذي اليالذذذ  تيذذذوا 
تي فذة ماديذة مضذافة تتحم اذا  األحيذاا يترت  ع ب عل  في معاذا ىاتاي ل، دوا  ىلامة  جا   وبرمايا  و 

 المكتفا  الماتف د  .
م ذة فذي المكتفذا  االظاا الااه   يذتا اظاواذا بطريقذة تاعذل مظاذا سذا ة التطب ذت واالسذتيعاب مذن  بذل القذوم الع .6

 .فةسومرا   المع وما  وحتب الاين ال يمت يوا خبر  في التطبيقا  المحو 

                                                 
1
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ركذذاو  التعذذاوا اذذ ن المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  داخذذل الب ذذد الواحذذد  مذذنىساسذذية الذذظاا الاذذاه   تذذوفر رك ذذ    .7
 بح ث تيوا عم ية تراسل البيالا  ىسال مما لو كاا ليل مكتفة لااماا المح ي الخاص ااا .

القذذذوم العام ذذذة فذذذي المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا  لتياذذذة دعذذذا المؤساذذذا   ىداءال عم يذذذة تذذذدري  وتطذذذوير اذذذت .8
 المظتاة لاا .

 االختيذارا  ومرا ذ  المع ومذا  تيذوا كب ذر  فذي عم يذة تفذا فرصذة المك وتظوعاذا فذ األسذوا توفرها فذي باب   .9
لاذروف  وإلمذا األلاذ داومذًا،  األفضذلوالمفاض ة ا ن هاه البرمايا ، واختيار المظاس  مظاا والاي ال يعظذي 

 وطبيعة التطبيقا  في هاه المكتفة ىو ت  .  وإمكاليا 
 -المتكاملة للمكتبات و مراكز المعلومات : اآلليةظم نماذج للنسادساا: 

والماذذذذذتخدمة فذذذذذي المكتفذذذذذا  ومرا ذذذذذ   المتيام ذذذذذة األلامذذذذذة اآلليذذذذذةفيمذذذذذا ي ذذذذذي لاذذذذذتعرم لمذذذذذاعح ألشذذذذذار  
فذذي العذذالا، و ذذد لالذذد  بذذول واستحاذذاا كب ذذر مذذن  بذذل المتخصصذذ ن فذذي ماذذال  المع ومذذا ، وع ذذب لطذذا  واسذذ 

باذذذكل كب ذذذر فذذذي لاذذذا  العديذذذد مذذذن  ىسذذذامد ذذذ  بذذذه مذذذن خصذذذاوع ومم ذذذ ا  المكتفذذذا  والمع ومذذذا ، علذذذ  لمذذذا تتم
المكتفذذذذا  ومرا ذذذذ  المع ومذذذذا  فذذذذي تطذذذذوير وااوفاذذذذا وخذذذذدماتاا بمذذذذا يوا ذذذذ  التقذذذذدل الاذذذذري  فذذذذي ماذذذذال تيظولوجيذذذذا 

 المع وما  واالتصاال .  
 (WINISISأو  )CDS/ ISISنظام  -1

Cds/Isis for Windows  (winisis) 
 -:لح مة ارمايا وهو االسا المختصر 

Computerized  Documentation System / Integrated Set  of  Information System  
، ويعتبذذذر الظاذذذال مذذذن البرمايذذذا  الحزمثثثة المتكاملثثثة لثثثنظم المعلومثثثات/بسثثثنظثثثام التوثيثثثق المحو ىي  

 اآلليذةاع لاذا المع ومذا  عذد مذن ىاذرو ىلذو المصممة خصيصًا ل تعامل م  البيالا  الظصية ىي   ر الر ميذة، كمذا ي  
 وى ثرها تطبيقًا ع ب الماتوم العربي والعالمي في المكتفا  ومرا   المع وما  .

ا  من القرا الماضي يفي جظي  ىواخر الات ظ ILOر الظاال من  بل مظامة العمل الدولية يطو تا ت و د 
مذة العالميذة ل تربيذة والثقافذة والع ذول ،  ذا ىع ذد تطذويره مذن  بذل المظاIBM Mainfraليعمل ع ذب ىجاذ   الحواسذ   

UNESCOسذاها فذي التاذاره  األمذروهذاا  1 ،، وتوويعه ماالًا ع ب مؤساا  المع وما  المخت فة عا  الظف  العال
الواس  في المكتفا  ومرا   المع وما ، ح ذث يقذدر عذدد ماذتخدميه بذ  ثر مذن عاذرين ىلذه مؤساذة فذي مخت ذه 

احذًا ع ذب شذفكة االلترلذد، و ذد  امذد مظامذة ال ولاذكو ب صذدار العديذد مذن الطفعذذا  دول العذالا، وحاليذًا ىصذفح مت
التذي  Micro-CDS/ISISصدر  الظاخة ال ت ظيذة مذن الظاذال المصذير   1985عال  المطور  لااا الظاال، ففي

الظاذذال  لبظذذاء  واعذذد البيالذذا ، وكالذذد هذذاه الظاذذخة مذذن Pascal  باعتمذذاد ليذذة باسذذكال Version1.0تحمذذل ر ذذا  
لاذال  إلذبة يذح ذث تحولذد البرما 1989  فذي عذال Version 2.0ولاذخة الثاليذة   MS-DOSتعمذل فذي ا ىذة 

سذذتة عاذذر م  ذذوا تاذذا  ة، وفذذي عذذال  إلذذباظذذاء  واعذذد ايالذذا  ى بذذر تصذذل  ذذدرتاا االسذذتيعااية  إمكاليذذةمتيامذذل مذذ  
 إلذذذب،  LAN  2يقذذا  الاذذذفكة المح يذذة   المدعمذذة اتطبVersion3.0الظاذذذخة الثالثذذة المطذذذور    إصذذدارتذذا  1993

  والتذي يمكذن اسذتخداماا مذ  شذفكا  المع ومذا  Version 3.7ر ذا  تحمذل جال  استحداث لاخة جديذد  ىخذرم 
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، و د تا تعري  هاه الظاذخة ISO2709م فا  البيالا  المطابقة لقواعد  وإلتاحالمخت فة، ح ث يمكن ل ظاال  بول 
  1 .ظاا االسفالية والفرلايةليا  ىخرم م إلب عد و ترجمتاا 

ح ذذث  امذذد مظامذذة ال ولاذذكو فذذي عذذال   windowsتذذوالب تطذذوير الظاذذال ل عمذذل فذذي ا ىذذة الويظذذدوو و  
 cds/isis for windows winisisمذن لاذال  األولذبالطفعذة  ب صذدارPIREMEبالتعذاوا مذ  مؤساذة  1997

ح ذذث جذذ   هذذاه الظاذذخة ضذذمن خطذذة مذذن خذذ ل ماموعذذة مذذن الخبذذراء المتخصصذذ ن فذذي ليذذا  ارماذذة محذذدد ، 
 إصذذدارو ذذد تذذا  2 ،المحافاذذة ع ذذب الذذدور الريذذادي الذذاي ليفذذه هذذاا الظاذذال ع ذذب ماذذتوم العذذالا إلذذبتطذذوير تاذذدف 

المصذممة  DOSوهب متوافقة م  لاخة  ++C، وصممد ا ية 1999  في عال version 1.311الظاخة ر ا  
وتعرف  javaلاخة  اية في التطور باالعتماد ع ب لية  ىط قد مظامة ال ولاكو 2000ا ية باسكال، وفي عال 

، وجميعاا تعمذل winisisعد  لاخ ل ظاال تعرف باالسا الاديد    واستمر بعد عل  ااورjavaisis 3.0اظاخة  
  3 .الويظدوو إصدارا في ا ىة الويظدوو ومتوافقة م  جمي  

 -: خصائص ومميزات النظام* 
والدعا  اتتاحةبمم  ا  فريد  ع ب صع د االستخدال و  winisisتمت  لاال ي ،األخرم  األلامةرلة م  امق 

 -ىها خصاوصه ومم  اته في الظقا  التالية: لوضحالفظي، وفيما ي ي 
يمتذاو الظاذذال بذذ ها مواصذذفا  الظاذذا ، وهذذي الديمومذذة والقذذدر  ع ذذب التطذذور لموا فذذة التي ذذرا  والتعذذدي    .1

 والبرمايا  . لألجا  في الاال  التقظي الماتمر  سواء في ماال التو  ت ىو 
االسذتقرار والطم ل ظذة وتاظباذا التعامذل مذ   ،يضمن استخدال هاا الظاال في المكتفذا  ومرا ذ  المع ومذا  .2

 .األشخاصالاركا  التاارية ىو 
 استخدامه من  بل ى ثر من ماتف د في الو د لفاه . إمكاليةيوفر الظاال  .3
 من لية سواًء داخل  اعد  البيالا  ىو التاا  ة ىو في الحقل . تعامل الظاال م  ى ثر إمكالية .4
 واعذذذد ايالذذذا  ىخذذذرم مبظيذذذة اذذذظاا  ، إلذذذبتظا ذذذل البيالذذذا  مذذذن  واعذذذد البيالذذذا  المبظيذذذة ااذذذاا الظاذذذال إمكاليذذذة .5

 وبرمايا  ىخرم، ع ب ىا تراعي المواصفا  الدولية ىو العالمية.
ة فذذذي اسذذذترجاع المع ومذذذا  وتاذذذا ل مامذذذة الفذذذاحث ن مرولذذة االسذذذترجاع ح ذذذث يذذذؤمن الظاذذذال مرولذذذة عاليذذذ .6

 . orبذ دوا  الذربع  Boolean logicبمظافا متعدد ، كما ىا الظاال ب مكالذه اسذتخدال المظطذت البوليذالي
and . not .(4) 

هذاا الظاذال متذذا  ماالذًا وال يك ذه المؤساذذة ىي مفذالغ ماليذة مذذن خذ ل المو ذ  المذذدعول مذن  بذل مظامذذة  .7
 www.unesc .org /ISIS.  ع ذب الذرابع التذالي مظامذة العربيذة ل تربيذة والثقافذة والع ذولال ولاذكو، وال

الذاي ىسذاا فذي التاذاره الواسذ  فذي  األمذروالتع يمية الخاصة به ع ذب المو ذ ،  األدلة اترشاديةم  توفر 
 العديد من دول العالا .

ليذذذة ىخذذذرم، مذذذ   إلذذذب ىيويمكذذذن ترجمذذذة واجاذذذا  الظاذذذال  ،العربيذذذة والفرلاذذذية واالسذذذفالية ل يذذذةيقذذذدل دعذذذا  .8
 الياار. إلبمتط فا  خاصة ل يا  التي تيت  من اليم ن 
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يذذذدعا الظاذذذال اذذذرام، التعذذذاوا اذذذ ن المكتفذذذا  مذذذن خذذذ ل اظذذذاء شذذذفكا  مع ومذذذا ، كمذذذا يذذذوفر العديذذذد مذذذن  .9
 ترك فا  عرم البيالا  المياسية الااه  .

، كمذا ىا ل ظاذال القذدر  ع ذب إصذدارتهومتوافذت مذ  جميذ   windowsيعمل الظاال في ا ىة لاال تاذي ل  .10
 office. (1البيالا  واستمفالاا من ارام، ماموعة   إرسال

وحذاف التاذاي   اواسذطة محتويتاذا مذن خذ ل  إلياءتعديل ىو تصحيح ىو  إمكالية إجراءيمت   الظاال  .11
 لية بحث متطور .

لة م فذذا  دخذذول سذذري  ليذذل  واعذذد البيالذذا  مذذن ىجذذل ويذذاد  يمتذذاو الظاذذال بقدرتذذه العاليذذة ع ذذب اظذذاء وصذذيا .12
 .سرعة االسترجاع 

فرو  إمكاليةجال   إلباستعرام التااي   ىو ج ء مظاا اظاء ع ب ط   الماتف د من الظاال،  إمكالية .13
  2 طفاعة الياافا  ىو الفاارس اليام ة ىو الا وية. إضافة إلبالتااي   ب ي ترت   وتصميا يرغفه، 

 -:ISIS / MIN نظام  -2
 واعذذذذد البيالذذذذذا  البب  و رافيذذذذة مذذذذذن  بذذذذل المركذذذذ  الذذذذذدولي لفحذذذذوث التظميذذذذذة  تدار هذذذذذاا الظاذذذذال  إعذذذذدادتذذذذا  
 IDRC International  development  research center  التذذذاب  ل برلمذذذاا اليظذذذدي فذذذي عذذذال

 ISIS  Integrated set of Informationح مذذذة ارمايذذذا    إلذذذبهذذذاا الظاذذذال  يتمذذذظوي 3 .1979
Systems  المطذذور  مذذن  بذذل مظامذذة العمذذل الدوليذذةILO والتذذي تتم ذذ  بقذذدرتاا وكفاءتاذذا فذذي 1963  فذذي سذذظة ،

 .   4 ومعالاة واسترجاع البيالا  والمع وما  إدار تخ ين و 
، وهذو HP3000ليعمل ع ب الحواس   المتوسطة والحواس   الصي ر  لوع  MINISISو د صما لاال  

لاذذا  تدار قذذي متيامذذل متعذذدد ال يذذا   الا   يذذة، فرلاذذية، اسذذفالية، صذذ ظية، عربيذذة...الخ  ومخصذذع لاذذال ع و
دولذذة مذذن دول العذذالا،  60المع ومذذا  فذذي ا ىذذة المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا ، وياذذتخدل هذذاا الظاذذال فذذي ى ثذذر مذذن 

 ىلحذاءلذه مرا ذ  دعذا مووعذة فذي كافذة ودول مظطقذة اليذاريبي وىمريكيذا ال ت ظيذة وكظذدا، و  إفريميذاو  ىسذياوخاصة فذي 
الو ذذاوت  إصذذدارجالذذ   إلذذبالعذذالا لتقذذديا الذذدعا واالستاذذارا  الفظيذذة والتقظيذذة ل ماذذتخدم ن لاذذاا الظاذذال والماذذترك ن، 

الخاصة ل طفعا  والتعدي   التي تصذدر عظذه، و ذد تذا تعريفذه مذن  بذل مركذ  التو  ذت والمع ومذا  التذاب  لاامعذة 
ويمكن ل مؤساا  عا  الظف  العال الحصول ع ب لاذخة مااليذة مذن الظاذال عذن طريذت االتصذال  5 الدول العربية،

  6 المفاشر بالمرك .
ىا الظاذذال  ذذد مذذر بمراحذذل مذذن التطذذور ل وا ذذ  التطذذور والتقذذدل الحاصذذل فذذي ماذذال  اتشذذار  إلذذبوتاذذدر  

ك  الدولي لفحوث التظمية اتطذوير الظاذال، تيظولوجيا المع وما ، فمظا ىواخر الثمال ظا  من القرا الماضي ادى المر 
ا ،  ذال المركذ  ب عذداد طفعذة جديذد  تعمذل فذي ا ىذة ياستخدال الحواس   الصي ر ، وفي لااية التاع ظ إلبوالتحول 
عد  طفعا  كاا ىاروها الطفعة التاسعة التذي     ا ىصدر بعد عل Cواستخدال لية البرماة   windowsالويظدوو 
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 إصذدارومتوافقذة مذ  ى ثذر مذن  windows  والتذي تعمذل فذي ا ىذة SMAالمياسذية   اياذي ظي تعرف اتطبيقا  م 
  1 له.
 -خصائص و مميزات النظام :* 

  2 -ماي ي : MINISISمن ىارو خصاوع و مم  ا  لاال  
 بحثية عالية باب  محركا  بحث  وية ومكظ  متعدد ال يا . وإمكاليا يوفر الظاال  درا   .1
  البيالذذا  بذذ ي ليذذة وىي ماموعذذة حذذروف فذذي لفذذ  التاذذا  ة ومذذ  لفذذ  الحقذذل، كمذذا يتعامذذل الظاذذال مذذ .2

 لف  الو د.في ماموعة من الحروف 16يمكظه استيعاب حتب
لتذد  ت المذيا المدخ ذة بمقارلتاذا بالم فذا   األو ذا يقول الظاال بالتحري عذن صذ حية البيالذا  فذي جميذ   .3

 .األص ية
من الماتخدم ن والاين يعم وا في لف  الو ذد ع ذب بعضذاا الذفعف لفاع ىي عدد  إمكاليةيوفر الظاال  .4

اليامذل ل م فذذا    ذر المتاحذذة ليذل الماذتخدم ن، ىي المقتصذذر  ع ذب شذذخع  واألمذاامذ  تذوف ر الحمايذذة 
 مع ن.

ىو  اتدخذاليتيح الظاال الماال ل مكتفا  الماذتخدمة لذه، ب مكاليذة تصذميا لمذاعح مخت فذة مذن اسذتمارا   .5
 وعل  حا  الرغفة والحاجة. المتا  ىليًا ومفاشر، شاشا  الفارس

 2709ISOتفذذذذادل البيالذذذذا  مذذذذ  ىلامذذذذة ىخذذذذرم وفذذذذت الترك فذذذذا  المياسذذذذية، ومظاذذذذا إمكاليذذذذةيتذذذذيح الظاذذذذال  .6
 المتضمظة لصيية مارك.

 webتم ذذ  الظاذذال بقدرتذذه ع ذذب االسذذتفاد  مذذن تيظولوجيذذا التصذذفح الموجذذود  ع ذذب الويذذ  مذذن خذذ ل ي .7
interface. 

  ، ىو فذذي ياذذاتتطب ذذت التعذذديل الاذذامل لبيالذذا  حقذذل محذذدد فذذي ماموعذذة مذذن ال إمكاليذذةلظاذذال يذذوفر ا .8
 جمي  تااي   القاعد  حا  الحاجة.

عذذذرم مختصذذذر ىو مفصذذذل ل تاذذذا  ة حاذذذ  حاجذذذة الماذذذتف د، و كذذذال  عذذذرم  إمكاليذذذةيذذذوفر الظاذذذال  .9
 والرسول. لألشكال

 ال ىوعية المع وما .  يتم   الظاال بقدرته العالية ع ب معالاة جمي  ىشك .10
 -: Horizon  Library  Management  Systemاألفقنظام  -3
شذذذركة  ب لتاجذذذهمتيامذذذل ل مكتفذذذا ، و امذذذد  مع ومذذذا  آلذذذي هذذذو عفذذذار  عذذذن لاذذذال األفذذذتلاذذذال   

، وفذي Marquis، و ذد تذا تطذويره مذن  بذل شذركة مذاركوي 1983عذال Ameritech library servicesىم رتيذ 
تحذذد  Notisوالتذي اذدورها الذدماد مذذ  شذركة لذوتي  Dynixشذركة ديذذظي  إلذبد م ييذة الظاذذال التق ذ 1993عذال 

وفذذي لفذذ  العذذال  امذذد شذذركة الذذظاا  3 ،1994ىسذذا شذذركة ىم رتيذذ ، وىط قذذد الظاذذخة الاديذذد  مذذن الظاذذال فذذي عذذال 
، األفذتة مذن لاذال الظاذخة العربيذ إلتذاحبماذروع   Epixtechالعربية المتطور  لاذي،  بالتعذاوا مذ  شذركة اايكاذت 

فذذي المظطقذذة العربيذذة، والذذاي يذذدعا المكتفذذا  العربيذذة الثظاويذذة  األفذذتوكذذاا  مذذار هذذاا التعذذاوا التاذذار واسذذ  لظاذذال 
ل معذذذذذذاي ر والمواصذذذذذذفا  العالميذذذذذذة فذذذذذذي ماذذذذذذال تظاذذذذذذيا المع ومذذذذذذا   والث  يذذذذذذة ال يذذذذذذة  عربي/الا   ي/فرلاذذذذذذي طفقاً 
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 إلذبىة الخادل/العم ل، وهاه الم    جع ته يتوافت م  متط فا  االلتقذال و د صما الظاال ل توافت م  ا  1 والمكتفا ،
 د إدار ا ىة الحواس   الاخصية، وياتمل الظاال ع ب ماموعة من الذظاا الفرعيذة المرتفطذة افعضذاا الذفعف تحذ

 لضذذذذفع اذذذذرو هذذذذاه الذذذذظاا الفرعيذذذذة، الظاذذذذال الفرعذذذذي ل ت ويذذذذد والظاذذذذال الفرعذذذذي ل فارسذذذذة والظاذذذذال الفرعذذذذيىالظاذذذذال، و 
، والظاال الفرعي ل ارد، وكال  الفارس المتا  ع ب الخع المفاشذر لإلعار الما ا   والدوريا ، والظاال الفرعي 

  2 .االلترلدىخر متا  ع ب شفكة و 
 -خصائص ومميزات النظام :* 

 -في الظقا  التالية : إدراح ىاروهاعن   ره بعد  خصاوع ومم  ا  يمكن  األفتيتم   لاال  
ب لذذذذذه متوافذذذذذت ادرجذذذذة عاليذذذذذة مذذذذ  احتياجذذذذذا  المكتفذذذذذا  الاامييذذذذة، وكذذذذذال  العامذذذذذة  األفذذذذت  لاذذذذذال يتم ذذذذ .1

حاجة م حة ضمن الاذروف الحاليذة التذي تيياذاا  ىصفحدوالمتخصصة، ويدعا تيت   المكتفا  التي 
 المكتفا .

 لأل  مذذةاا ذذة الفرعيذذة المترابطذذة والمتيام ذذة فيمذذا ا ظاذذا، و  األلامذذةالظاذذال مصذذما فذذي شذذكل ماموعذذة مذذن  .2
الفرعيذة المع ومذا  فيمذا  األلامذةتتفذادل هذاه و تذدفت عم يذا  وواذاوه المكتفذة المتعذدد ،  وفقًا لمتط فذا 

 ا ظاا بحرية تامة.
تاعذذل تطبيقذذا  الظاذذال ووااوفذذه تااذذر فذذي لافذذا  ع ذذب  ، إعتمتذذاو ا ىذذة تاذذي ل الظاذذال بالاذذاولة واليفذذاء  .3

التطبيقذذذذا  فذذذذي ىمذذذذا ن مخت فذذذذة مذذذذن جاذذذذاو الحاسذذذذوب  إ ذذذذ  سذذذذطح المكتذذذذ ، وت يذذذذي الحاجذذذذة لفذذذذتح ىو 
  3 الماتخدل.

والذذظاا المخت فذذة، ممذذا جع ذذه فذذي ماذذتوم  واألجاذذ  بخاصذذية االلفتذذا  ع ذذب الاذذفكا   األفذذتيتم ذذ  لاذذال  .4
، فاذذذو لاذذذال مفتذذذو  ع ذذذب ماموعذذذة مذذذن محطذذذا  التاذذذي ل الطرفيذذذة، األخذذذرم متم ذذذ  عذذذن لاذذذا المكتفذذذا  

 وىجا   الخادل، وب ىة الافكا .
تخدال ذذذذذذمذذن خذذ ل شذذفكة االلترلذذد ىو باس األخذذرم،يتم ذذ  تصذذميا الظاذذال بقدرتذذه ع ذذب االرتفذذا  باأللامذذة  .5

التعامذذذذل مذذذذ  مصذذذذادر  إمكاليذذذذة، كمذذذذا يتذذذذيح SIPIIوX.12و Z39.50معذذذذاي ر تفذذذذادل المع ومذذذذا  مثذذذذل 
  4 ة.المع وماتية الاميفصرية الر مي األوعيةتخ ين واسترجاع  إضافة إلب، األخرم المع وما  

 إلذذذبوكذذذال   واعذذذد ايالذذذا  ب  م اذذذا دوا الحاجذذذة  ،وتعذذذديل حقذذذول وجذذذداول إمكاليذذذة إضذذذافةيتذذذيح الظاذذذال  .6
 المبرما ن.

مثل حقل المؤله وحقل العظواا والي ما  والا اذة  ،يتم   الظاال بقدرته ع ب الفحث بالعديد من الحقول .7
 ا سبت في لف  الو د.ىو ى ثر من حقل مم ،والترقيا الدولي الموحد ل يت  والدوريا 

عذذرم  إمكاليذذةوالتقذذارير وفقذذًا لفتذذرا  ومظيذذة محذذدد ، كمذذا يتذذيح  إمكاليذذة إعذذداد اتحصذذاويا يتذذيح الظاذذال  .8
 .الصور ىو الصو  بالف ديو

   البب  و رافيذذة، ممذذا يتذذيح لذذه تصذذدير واسذذت راد يبالظاذذفة ل تاذذاMARCمذذاركشذذكل يتوافذذت الظاذذال مذذ   .9
 التااي   في صيية مارك.

                                                 
1
 النظم العربية المتطورة/ نظام إدارة المكتبات العربي األفق._ الرياض: الشركة، )مطوية الدليل اإلرشادي(. -

2
على موقع  26.7.2021ومات والمكتبات/ منتدى أحمد فرج لعلوم ودراسات المعلومات._ نص متاح بتاريخ أهم نظم المعل -

  https: ⁄⁄ ahmadfarag.yoo7.com ⁄t124-topicالمنتدى
3
 ، مصدر سبق ذكره.العربية الدولية بسوريا: دراسة حالة إيلفين شفيق جبارة. النظام اآللي في مكتبة الجامعة -

4
 مصدر سبق ذكره.ربية المتطورة/ نظام إدارة المكتبات العربي األفق، النظم الع -



 

 
239 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

 ظاويذذة و   يذذة ال يذذة ألسذذماء المذذؤلف ن، ور وس الموضذذوعا  وعظذذاوين  إسذذتظاديةد الظاذذال ع ذذب  ذذواوا يعتمذذ .10
اختيذار تاذاي   محذدد  مذن  يح إمكاليذة، كمذا يتذىيضذاً لاذر والاذر إحذاال  ابما تتضمظه من  ،لسالا 

 لتاو، الفحث وحفااا وطفاعتاا وتخ يظاا في شكل م فا  ايالا .
 واألشذذكالالتعريذذ   ال   ىدا  مثذذل  ،ال يذذة العربيذذة فذذي االعتفذذار عظذذد الترت ذذ  يضذذ  الظاذذال بعذذف سذذما  .11

 المخت فة لألله، وحروف الار والعطه.
جالذذ  متابعذذة مخت ذذه مراحذذل عم يذذة  إلذذبوالحاذذ   اتعذذار عم يذذا   إدار يتم ذذ  الظاذذال بقذذدر  عاليذذة فذذي  .12

 درتذذه  إلذذبوريذذة بع ظاذذا، باتضذذافة المتاحذذة مذذن د األعذذدادالما اذذ   والذذدوريا  وبيذذاا  ضذذفعالت ويذذد، و 
  1 ع ب طفاعة م صقا  كع  اليتاب.

 -:   UNICORNنظام اليونيكورن  -4
، فذذي عذذال Sirsi Corporationشذذركة ىمريكيذذة اسذذماا  إلتذذاحمتيامذذل مذذن  آلذذيلاذذال ال وليكذذورا لاذذال  

ويحتذوي الظاذال ، MB 32 RAMوبروتوكذول ت ظذد / NTو  windows، ويعمل الظاال في ا ىذة الويظذدوو 1979
  2 .ع ب ماموعة من الظاا الفرعية التي تيطي مخت ه  وااوه المكتفا 

، وهذي 2001فذي عذال   Library Tecو ذد تذا تعريفذه مذن  بذل شذركة سذعودية ىسذماا تقظيذا  المكتفذا   
 ديذذذذة فذذذذي المظطقذذذذة العربيذذذذة، وهذذذي شذذذذركة متخصصذذذذة فذذذذي تطذذذذوير المكتفذذذذا  التق  SIRSIالوك ذذذل المعتمذذذذد لاذذذذركة 

عذد مذن الذظاا ويعمذل الظاذال اتقظيذة الخادل/العم ذل، وي   3 ،ومصذر اتمارا واالليترولية، ولاا مكات  عمل في دولة 
تطبيقًا في المكتفا  ومرا   المع وما  ع ب ماتوم العالا، وييطي الظاال جمي  واذاوه المكتفذا ،  اآللية األ ثر

، وهذي تذ تي ضذمن مكولذا  الظاذال، ISAM اعذد  ايالذا  ويتم   اوجود وفر  في وااوه التقارير، ويعمذل محذرك 
المظتاذة ل ظاذال مذ  شذركة  SIRSI، و ذد الذدماد شذركة  ORACLE ما يعمل الظاذال ع ذب محذرك  اعذد  ايالذا 

DYNIX  األفذذذتالمظتاذذذة لظاذذذالhorizon   وعلذذذ  تحذذذد اسذذذا واحذذذد وهذذذوSIRSIDYNIX  مذذذ  االحتفذذذاظ ب لتذذذاح
ىصدر  الاركة الاديد  الحديثة لاامًا واحدًا  2008 ب حد ، وفي اداية عال الظاام  ن، ويتا تطوير كل مظاما ع
، وبعذد ROMEالظاال الاديذد باسذا لاذال رومذا  ي، وسماألفتلاال  وإمكاليا يام  ا ن واجاة لاال ال وليكورا، 

يذة المتطذور  والتذي تدعمذه حاليذًا شذركة الذظاا العرب Symphonyلاذال سذيمفولي  إلذبعل  تا تطويره وتي  ذر اسذمه 
المع ومذذذا  التذذذي تاذذذتخدل ىي مذذذن الظاذذذام  ن القذذذديم ن  ال وليكذذذورا ىو  ومرا ذذذ   الوك ذذذل المعتمذذذد  لذذذدعا المكتفذذذا 

  4 .  في المظطقة العربيةاألفت
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 أهم نظم المعلومات والمكتبات/ منتدى أحمد فرج لعلوم ودراسات المعلومات، مصدر سبق ذكره. -

2
 .201 -200إيمان فاضل السامرائي، يسرى أحمد أبوعجمية._ قواعد البيانات ونظم المعلومات...، مصدر سبق ذكره، ص ص -

3
مهدي الطيب عبدالرحمن. اختيار وتقييم النظم اآللية المتكاملة للمكتبات الجامعية في السودان: دراسة تقويمية لتجربة مكتبات جامعة  -
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4
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 -خصائص ومميزات النظام :* 
  2  1 -ي ي : ما من ىارو خصاوع و مم  ا  لاال ال وليكورا  

ولاذذذا  RDBMS واعذذذد البيالذذذا  الع وميذذذة   إدار لاذذذا  إمكالذذذا لامذذذ  اذذذ ن يتم ذذذ  الظاذذذال بالقذذذدر  ع ذذذب ا .1
 .األداءح ث يام  الظاال م اياها معًا لتحق ت كفاء   Text retrieval systemsاسترجاع الظصوص

يتوافذذذت الظاذذذال مذذذ  المعذذذاي ر الدوليذذذة فذذذي ماذذذال المكتفذذذا  ولاذذذا اسذذذترجاع المع ومذذذا  و واعذذذد البيالذذذا   .2
 لتفادل البيالا . Z 39.50ل ت ويد، و X 12ل مكال ، وANSIثل صيية مارك، والبب  و رافية م

، األخذرم عذد،  ويمكذن عذن طريذت كذل تقريذر جدولذة العديذد مذن التقذارير تقريذر م   600يحتوي الظاال ع ب  .3
ا المادولذذة ىليذذًا اتظف ذذ ع ذذب الميذذال بعم يذذا  الصذذيالة المعقذذد ، ح ذذث تقذذول التقذذارير ل ظاذذال القذذدر  ىتذذا ممذذا 

 تقارير الصيالة.
سذذا ة وباذذيطة، وتتاذذا بالمرولذذة والتوح ذذد فذذي عظاصذذرها ع ذذب  GUIواجاذذة تعامذذل الظاذذال واجاذذة رسذذومية  .4

سذرعة تع ماذا واسذتيعاااا لتحق ذت و ماتوم جمي  ىج اء الظاال، مما ييار التعامل مذ  الظاذال مذن خ لاذا، 
 .األوامرالواييية و واوا  األورارو  األدوا ى بر ساولة ممكظة في استخدال الظاال من خ ل ىشرطة 

يتيح الدعا اليامل ل تعامل م  شفكة االلترلد في مراحذل عمذل المكتفذة المخت فذة مذن اال تظذاء و المعالاذة  .5
 .اتتاحةالفظية و 

يمتذذاو الظاذذال ب لذذه متعذذدد ال يذذا ، ويذذدعا ال يذذة العربيذذة دعمذذًا كذذامً ، ح ذذث يذذتا التعامذذل مذذ  جميذذ  الذذظاا  .6
الواجاذة االلا   يذة فذي  إلذبالتحويل  إمكاليةال من خ ل واجاة استخدال عربية باليامل، م  الفرعية ل ظا

ث واالسذذترجاع بال يذذة العربيذذة، حذذىي و ذذد، وحاذذ  رغفذذة الماذذتف د، كمذذا ياذذري الظاذذال عم يذذة الفذذرو والف
 الظاتاة عن بعف سما  ال ية العربية. اتشكاليا ويعال، جمي  

عم يذة الفحذث بعذد  محذددا ، ويعتبذر لاذال فعذال فذي  إتاحةالخع المفاشر، م  يتيح الظاال الفارس ع ب  .7
اذ ن  اتعار ل ماتف دين وكال  عم يا  تفادل  اتعار تعام ه م  الماتف د من خ ل الميال بعم يا  خدمة 

 المكتفا  .
مخاطفذة  كاليذةإمكتابة ط فا  من  بل الماتف دين من خ ل لف  واجاة الفحث، مذ   إمكاليةيتيح الظاال  .8

 له من خ ل الظاال. ىسى ةالمع وما  في المكتفة وتوجيه  ىخصاوي
التذي  األجذ اءاليتذ  اليام ذة، وطفاعذة  وىيضذاً من اليتذ ،  ىج اءقيال الماتف د بعرم  إمكاليةيتيح الظاال  .9

 ير   في طفاعتاا من خ ل ضوابع تحددها المكتفة في الظاال .
التصذفح،  ى ظذاءمكذاا  ىيالتحذول مذن ليذة ألخذرم مذن  إمكاليذةتمثذل فذي ة مم ذ   تييتوفر في الظاذال خاصذ .10

 االستخدال . ى ظاءوالعود  مر  ىخرم دوا الضرور  ل خروح من الااشة الحالية 
التذي تاذمح اتعذديل قذيا مع ظذة فذي حقذول   global editor toolالتحريذر الي ذي  ىدا  يتذوفر فذي الظاذال  .11

 ل التااي   باكل شامل في دفعة واحد  .ماموعة من التااي   المختار  ىو ك
 -:  Symphonyنظام سيمفوني -5
 إلتاجذذذهمتيامذذذل تدار  المكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا ، تذذذا  مع ومذذذا  آلذذذي لاذذذال سذذذيمفولي لاذذذال  

كذورا ي، ويعد لاال سيمفولي  مر  االلدماح ا ن لاذامي ال ول2007في عال  sirsidynixوتصميمه من  بل شركة 
                                                 

1
 -على الرابط التالي: 20.7.2021اليونيكورن/ موقع الند تك. قسم تكنولوجيا التعليم والمكتبات._ نص متاح بتاريخ  -

https:// kenanaonline.com/users/sherifmohamed/posts/254896 
2
النظام العربي الدارة المكتبات/ موقع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، منتدى تطوير برامج تسيير المكتبة._ نص متاح  يونيكورن -

 /bplpadrar.dr/frm/threads/89  -على الرابط التالي: 20.7.2021بتاريخ 
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والواذذاوه الاديذذد  التذذي يذذدعماا الظاذذال، كمذذا يمتذذاو  اتمكاليذذا جالذذ  الخصذذاوع و  إلذذبلاذذال واحذذد،  فذذي ،واألفذذت
الظاذال  وإدار والفحذث،  واتعذار لاال سيمفولي ادعمذه ل يذة العربيذة فذي جميذ  واجاذا  التعامذل كالت ويذد والفارسذة 

وتقذذول شذذركة  1   ولاذذا اسذذترجاع المع ومذذا ،والتقذذارير، كمذذا يتوافذذت الظاذذال مذذ  المعذذاي ر الدوليذذة فذذي ماذذال المكتفذذا
بااذذود كب ذذر  فذذي تعريفذذه  sirsidynixالذذظاا العربيذذة المتطذذور   لاذذي،  الوك ذذل المعتمذذد فذذي الذذدول العربيذذة لاذذركة 

 إلذذباسذذ  المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا  فذذي المظطقذذة العربيذذة، ظوتاذذويقه وتطذذوير الظاذذخة المعربذذة مذذن الظاذذال بمذذا ي
  2 الفظي ل عم ء الماتخدم ن ل ظاال في المظطقة. جال  تقديا الدعا

و ذذذد صذذذما لاذذذال سذذذيمفولي ليكذذذوا لاامذذذًا شذذذامً ، وحرصذذذد الاذذذركة المظتاذذذة لذذذه ع ذذذب تيام ذذذه   
،  ذا ت هذا الطفعذة 2009فذي عذال  3.3من الظاال، مظاذا الطفعذة  إصدارا عم ه، ف صدر  عد   ىس وبوتطوير 

متطذذور  مذذن الظاذذال ااذذدف تطذذوير عمذذل وكفذذاء  الظاذذال فذذي جميذذ   طفعذذا  ب إصذذدار، وتذذوال2010فذذي عذذال  3.4
  3 العم يا  المكتبية.

 -خصائص ومميزات النظام :* 
اسذذتخدامًا ع ذذب ماذذتوم العذذالا، و ذذد ا تاذذ   األ ثذذرو  األلامذذة األحذذدثعذذد لاذذال سذذيمفولي مذذن ي    

إدراح صاوع ومم  ا  عد ، يمكن الظاال سال ج د في التعامل م  العم ء الماتخدم ن له، لما يتم   به من خ
 -في الظقا  التالية: ىاروها

 SOA  Serviceتم   الظاال بالمرولذة والقذدر  ع ذب التييذ ، ح ذث ىعطذد خاصذية الخدمذة الموجاذة ي .1
oriented architecture  لظاذال سذيمفولي القذدر  ع ذب التوسذ  واالمتذداد، وبذال  امتذاو بقدرتذه العاليذة

يا  مخت فذذة مذذن التطبيقذذا  يمكذذن تييفاذذا وتعذذدي اا بمذذا يتظاسذذ  مذذ  ط فذذا  ع ذذب التييذذ  ف  ظاذذال ماذذتو 
 الماتف دين واحتياجا  المكتفا  ومرا   المع وما .

يذذوفر اسذذتخدال لاذذال سذذيمفولي الو ذذد والااذذد، ويمكذذن المكتفذذا  مذذن الميذذال باألعفذذاء التذذي توضذذ  ع ذذب  .2
جميذذ  الماذذتف دين مذذن خذذدماتاا فذذي  إلذذب وإيصذذالااعاتقاذذا والتذذي تبذذرو فذذي تذذوف ر الخذذدما  المع وماتيذذة 

 shortاالتصذذذذال ال سذذذذ يي، وخذذذذدما  الرسذذذذاول القصذذذذ ر   إمكاليذذذذةمذذذذوا عاا، بمذذذذا فذذذذي علذذذذ  تذذذذوف ر 
message ،وربطاذذا آليذذاً جالذذ  تذذوف ر خذذدما  التياذذي  عذذن طريذذت تياذذي  مقذذاال  الذذدوريا   إلذذب ،

 مع وما .ار وس الموضوعا  الماتخدمة في الظاال لتاا ل عم ية الوصول ل 
باعتفذذاره يتوافذذت مذذ  المعذذاي ر الدوليذذة فذذي ماذذال  األخذذرم،يتم ذذ  الظاذذال بقدرتذذه ع ذذب االرتفذذا  بالمكتفذذا   .3

لتفذذذذادل Z39.50، ىوMARCالمكتفذذذذا  ولاذذذذا اسذذذذترجاع المع ومذذذذا ، وعلذذذذ  مذذذذن خذذذذ ل صذذذذيية مذذذذارك 
  4 البيالا ، ىو عن طريت شفكة االلترلد.

 فذذي عظاصذذر اسذذتخداماا، وفذذي ماذذتوياته المخت فذذة وفذذي واجاذذا  يذذدعا الظاذذال ال يذذة العربيذذة دعمذذًا شذذام ً  .4
دعذذا تاذذك ل الحذذروف العربيذذة  إلذذبالفحذذث والعذذرم والفرو...و  رهذذا اليث ذذر وصذذواًل  إمكالذذا التعامذذل، و 

 دوا الت   ر ع ب عم ية الفحث.

                                                 
1
ظمة اآللية المتكاملة المستخدمة في مكتبات الجامعات الحكومية التابعة لألنفهد بن محمد الفريح، أحمد بابكر حسن. دراسة تقويمية  -

 .178، ص2019،فبراير1، ع25لوزارة التعليم بمنطقة الرياض._ مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية._ مج
2
  -على الرابط التالي: 18.7.2021. النظم العربية المتطورة._ نص متاح بتاريخ  symphonyنظام سيمفوني  -

www.Naseej.com/solutions/Library 
3
نموذجا ._ symphonyسعد أحمد إسماعيل، هبة سعد هللا يونس المولي.األنظمة اآللية المتكاملة ومراكز المعلومات: نظام سيمفوني -

 .  706 -705،ص ص 78،2019مجلة آداب الرافدين._ ع
4
 .708 - 707نفس المصدر السابق، ص ص  -
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ولاذذذذذذذا اسذذذذذذذترجاع   RDBMS واعذذذذذذذد البيالذذذذذذذا  الع وميذذذذذذذة  إدار لاذذذذذذذا  إمكاليذذذذذذذا يامذذذذذذذ  الظاذذذذذذذال اذذذذذذذ ن  .5
 .األداءلتحق ت كفاء  عالية في   Text retrieval systemsلظصوصا

الاي  األولعد تطب ت المكتفة الر مية وهو اال  ي  Hyperionىرشفة الوساوع الر مية  إمكاليةيوفر الظاال  .6
التصذذذفح ل ماموعذذذا  الر ميذذذة إمكاليذذذة الفحذذذث فذذذي الظصذذذوص اليام ذذذة ل و ذذذاوت الظصذذذية و  إمكاليذذذا يتذذذيح 

عذذذرم صذذذور  إمكاليذذذة إتاحذذذة، مذذذ  اتتاحذذذةوعذذذرم الو ذذذاوت تفعذذذًا لاياسذذذا   إتاحذذذةكا فذذذي هرميذذذًا، والذذذتح
 مصير  ل مواد الر مية في العرم المختصر .

ة ل مكتفا  والسذيما الذدعا اليامذل ل تامعذا   دحيقدل لاال سيمفولي العديد من الخدما  المتقدمة والمات .7
في شفكة ما  دم، ىلامة إدار  المكتفا  لألعضاء خ ل  درته الفاوقة ع ب والفاارس الموحد ، وعل  من

فذذي لاذذال واحذذد و اعذذد  ايالذذذا  واحذذد ، مذذ  المحافاذذة اليام ذذة ع ذذذب خصوصذذية كذذل مكتفذذة تاذذترك فذذذي 
  1 الافكة وسرية ايالاتاا ومع وماتاا.

 -:KOHAنظام كوها -6
ماذذالي فذذي  تفذذا متيامذذل مفتذذو  المصذذدر تدار  المك مع ومذذا  آلذذيىول لاذذال KOHAعذذد لاذذال كوهذذا ي   

االسذذتخدال ع ذذب ماذذتوم العذذالا، ويذذتا تطذذويره مذذن خذذ ل ماتمذذ  كب ذذر مذذن الماذذتخدم ن والمكتفذذا  والمتخصصذذ ن 
اواسذطة شذركة  1999التيظولوجية المرجذو  مظذه، و ذد تذا تصذميمه ألول مذر  فذي عذال  األهدافوالمبرما ن لتحق ت 

عذذذذن طريذذذذت ماموعذذذذة مذذذذن المبذذذذرما ن  Katipo Communicationsل ووي ظديذذذذة تذذذذدعب كذذذذات بو ل تصذذذذاال  
وبذداء العمذل بذه ألول مذر  عذال    Horowhenua libraryوالمكتب ذ ن، ح ذث صذما الظاذال باذكل خذاص لمكتفذة 

مذذن اسذذذا الاذذركة المصذذذممة   اذذا ألول واألخ ذذذر  هذذذي عفذذار  عذذذن مختصذذر ىخذذذا حرفKOHA، وك مذذة كوهذذا 2000
 katipo مذذذن اسذذذا المكتفذذذة األخ ذذذرو  األول  والحذذذرف horowhenua) ويعتمذذذد الظاذذذال ع ذذذب متصذذذفح االلترلذذذد ، 

browser  المكتفذذذا  ومقتظياتاذذذا، فاذذذو لاذذذال متيامذذذل فع يذذذًا، ويتضذذذمن  ىحاذذذال، ويتظاسذذذ  لاذذذال كوهذذذا مذذذ  جميذذذ
، فاذذو يحتذذوي ع ذذب ماموعذذة مذذن الذذظاا اآلليذذة األخذذرم والمتقدمذذة التذذي يمكذذن ىا تقذذدماا الذذظاا  األساسذذيةالواذذاوه 

 وضذذذفعاذذذ ن المكتفذذذا ،  اتعذذذار  واتعذذذار الماذذذتف دين وعم يذذذا   وإدار لفرعذذذي ل ت ويذذذد والفارسذذذة الفرعيذذذة كالظاذذذال ا
  2 .الفرعية تاترك في  اعد  ايالا  اب  و رافية واحد  األلامةالدوريا  ومتابعتاا...الخ وجمي  هاه 

 -خصائص و مميزات النظام :* 
الماذذتخدمة فذذي  األلامذذة اآلليذذةل   ذذره مذذن مثذذ يتم ذذ  لاذذال كوهذذا بماموعذذة مذذن المم ذذ ا  و الخصذذاوع 

  3 -المكتفا  ومرا   المع وما ، ويمكن عكر ىاروها في الظقا  التالية :
ىاذرو مذذا يتم ذذ  بذذه لاذذال كوهذذا ب لذذه ارلذذام، ماذالي ال يك ذذه الحصذذول ع يذذه ىي مقااذذل مذذالي، وهذذو لاذذال  .1

إوالذذذة تطذذذويره، و  إمكاليذذذةيتذذذيح ل اميذذذ  و متذذذا  ع ذذذب شذذذفكة االلترلذذذد،  open sourceمفتذذذو  المصذذذدر
الظاذذال ل اميذذ  ليذذرم  إتاحذذةالعذذالا و  ىلحذذاءباذذكل فعذذال مذذن المبذذرما ن والمكتبذذ ن مذذن جميذذ   األخطذذاء

 ع ب عم ية تطويره. واتشرافاالستخدال، تتبظاه الاركة المظتاة له، وتضمن المتابعة 

                                                 
1
جامعة  -المتكامل للمكتبات._ المدونة الرسمية لقسم المكتبات والمعلوماتsymphonyظام سيمفونيمهدي ظافر آل معجية.ن -

  -على الرابط التالي : 24.7.2021اإلسكندرية._ نص متاح بتاريخ 

https:// alexlisdept.com/2011/06/symphony.htmt 
2
 KOHA Open- Source Integratedوالمتكامل للمكتبات النظام اآللي إلدارة المكتبات كوها: نظام كوها المفتوح المصدر -

Library System  على الرابط التالي: 24.7.2021._ موقع معلوماتيون من أجلك._ نص متاح بتاريخ- 

https://www.ma3lomateon.com 
3
 -عل الرابط التالي : 25.7.2021نظام كوها. الموقع الرسمي للنظام._ نص متاح بتاريخ  -

https://KOHA.org/about-us/ 
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التالية   االلا   ية و الفرلاذية  ةاألساسي  لية من ا ظاا ال ية العربية وال يا  46يدعا لاال كوها عدد   .2
 فقذذع،  ذ ث ليذا  ع ذب واجاذا  الظاذال ىو الترجمذا  اليام ذة لذه تعمذل إال ىاو االسذفالية    األلماليذةو 

ىلذه يمكذن ترجمذة هذاه الواجاذا   إال، ولذي  مذن ا ظاذا ال يذة العربيذة، األلماليذةوهي االلا   ية والفرلاية و 
 ألي لية ىخرم.

تذذا تصذذميا الظاذذال باسذذتخدال تقظيذذة العم ل/الخذذادل،  إعىحذذدث تقظيذذا  الذذظاا المفتوحذذة، يعمذذل الظاذذال ع ذذب  .3
والذذذظاا المخت فذذذة، فاذذذو لاذذذال مفتذذذو  ع ذذذب ماموعذذذة مذذذن  واألجاذذذ  ة االلفتذذذا  ع ذذذب الاذذذفكا  يولذذذه خاصذذذ

محطذذا  التاذذي ل الطرفيذذة، وىجاذذ   الخذذادل وب ىذذة الاذذفكا ، ومذذن خذذ ل علذذ  ياذذتطي  العم ذذل الظمذذو مذذن 
مذذن الماذذتف دين  ىالفلاذذال كب ذذر ومتظذذوع مذذرتفع باذذفكة االلترلذذد، ويخذذدل  إلذذبشذذفكة مح يذذة باذذيطة ا ىذذة 
 مظه.

من خ ل شفكة االلترلذد، وكذال  باسذتخدال معذاي ر  األخرم يتم   الظاال بقدرته ع ب االرتفا  باأللامة  .4
واسذذذترجاع تخذذذ ين  إمكاليذذذة، كمذذذا يتذذذيح Z39.50ومييذذذار  MARCتفذذذادل البيالذذذا  مثذذذل صذذذيية مذذذارك 

 الاميية والفصرية والر مية. األوعية
جالذ   درتذه ع ذب اسذت راد  إلذبيتم   الظاال بعدل وجود   ود ع ب طول حقول التااي   البب  و رافيذة،  .5

 ، فضً  عن دعمه ل تااي   بال ية العربية.MARCوتصدير ت   التااي   في شكل صيية مارك 
يذتا الفحذث عظذذه،  الذايتحديذد شذكل مصذدر المع ومذا   إمكاليذةبحذث متعذدد  مذ   إمكاليذا يذوفر الظاذال  .6

حاذذذ  المذذذواد مذذذن خذذذ ل الفاذذذرس، وحفذذذظ التاذذذاي    إمكاليذذذةويمكذذذن الفحذذذث عبذذذر كافذذذة الحقذذذول مذذذ  
 البب  و رافية في م ه ىو حااب الماتف د داخل الظاال .

لترلذد عذن طريذت يمكن الحصول ع ب الظاال مفاشر  دوا وسيع من خذ ل مو ذ  الظاذال ع ذب شذفكة اال .7
 .httpi//koha .org / downloadالرابع التالي
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 قائمة المصادر والمراجع
ىحمذذذد ىمذذذ ن ىاذذذو سذذذعد . الذذذدل ل العم ذذذي لمتط فذذذا  تطب ذذذت تيظولوجيذذذا المع ومذذذا  فذذذي المكتفذذذا  ومرا ذذذ   .1

 .2008._ القاهر : الدار المصرية ال بظالية، 1المع وما ._ 
استخدال الظاا اآلليذة فذي مكتفذا  معاذد اتدار  العامذة بذالترك   ع ذب لاذال المكتفذا  ىحمد بابكر حان.  .2

 .2010، 2، ع16المعاد اآللي لما ._ ما ة مكتفة الم   الفاد الوطظية._ م،
._ عمذذاا: دار صذذفاء ل طفاعذذة 1ىحمذذد لذذاف  المدادحذذة. الحوسذذفة فذذي المكتفذذا  ومرا ذذ  المع ومذذا ._   .3

 .2011والظار والتووي ، 
._ ح ذذذ : شذذذعاع 1ىروم يح ذذذي عبذذذدالرحمن االريذذذالي. ىساسذذذيا  تح  ذذذل وتصذذذميا لاذذذا المع ومذذذا ._   .4

 .33، ص2008ل ظار والع ول، 
ىهذذذا لاذذذا المع ومذذذا  والمكتفذذذا / مظتذذذدم ىحمذذذد فذذذرح لع ذذذول ودراسذذذا  المع ومذذذا ._ لذذذع متذذذا  اتذذذاريخ  .5

  https: ⁄⁄ ahmadfarag.yoo7.com ⁄t124-topicع ب مو   المظتدم 26.7.2021
العربيذذذة الدوليذذذة باذذذوريا: دراسذذذة حالذذذة._ ما ذذذة  إي فذذذ ن شذذذف ت جفذذذار . الظاذذذال اآللذذذي فذذذي مكتفذذذة الاامعذذذة .6

Cybrarians ع ذذذذذذب الذذذذذذرابع التذذذذذذالي:27.7.2021، لذذذذذذع متذذذذذذا  اتذذذذذذاريخ 2014، سذذذذذذبتمبر35._ ع-
www.Journal Cybrarians  

اا المع ومذا  فذي المكتفذا  ومرا ذ  إيماا فاضل الاامراوي، يارم ىحمد ىاوعامية._  واعد البيالا  ول .7
 .2009._ عماا: دار الما ر  ل ظار، 2المع وما ._  

 .1984حامد  اسا. خدما  المع وما : مقوماتاا وىشكالاا._ القاهر : مكتفة  ري ،  .8
 .2007._ القاهر : دار  ري ، 2حامد  اسا. مدخل لدراسة المكتفا  والمع وما ._   .9

 .2010._ عماا: دار صفاء ل ظار والتووي ، 1مع وما ._  ربحي مصطفب ع ياا. خدما  ال .10
._ عمذذاا: دار  3ربحذذي مصذذطفب ع يذذاا، ىمذذ ن الظاذذداوي. مقدمذذة فذذي ع ذذا المكتفذذا  والمع ومذذا ._    .11

 .2005الفير، 
 .11، ص1995._ القاهر : المكتفة األ اديمية، 1وين عبدالاادي. األلامة اآللية في المكتفا ._   .12
تفذذة سذذعد هللا يذذول  المذذولي. األلامذذة اآلليذذة المتيام ذذة ومرا ذذ  المع ومذذا : لاذذال  سذذعد ىحمذذد إسذذماع ل، .13

 .  78،2019لموعجًا._ ما ة آداب الرافدين._ عsymphonyسيمفولي
شادي محمود حان القاسا. ماارا  اسذتخدال  واعذد المع ومذا  االليتروليذة فذي المكتفذا ._ عمذاا: دار  .14

 .2012ىمواح ل طفاعة والظار والتووي ، 
شذذذري  كامذذذل شذذذاه ن. لاذذذا المع ومذذذا  اتداريذذذة ل مكتفذذذا  ومرا ذذذ  المع ومذذذا : المفذذذاتيا والتطبيقذذذا ._  .15

 .1994الريام: دار المريخ ل ظار،
صذذفا  رحيمذذة محاذذن، محمذذد حاذذن الخفذذاجي، إلعذذال ع ذذي توف ذذت الاذذارب ي. لاذذا المع ومذذا  المحوسذذفة  .16

 .2009ورا ، ._ عماا: مؤساة ال1وتطبيقا  في  واعد ايالاتاا._  
._ عماا: 1ط ل لااا ال ه ري. حوسفة مؤساا  المع وما : إجراءا  التحول إلب الب ىة الر مية._   .17

 .2009دار دج ة، 
عذذذذذذذذذذامر إاذذذذذذذذذذراتيا  ظذذذذذذذذذذدي اي، إيمذذذذذذذذذذاا فاضذذذذذذذذذذل الاذذذذذذذذذذامراوي._ تيظولوجيذذذذذذذذذذا المع ومذذذذذذذذذذا  وتطبيقاتاذذذذذذذذذذا._  .18

 .2009._عماا:الورا  ل ظار والتووي ، 1 
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._ عمذذذذذذذاا: مكتفذذذذذذة الثقافذذذذذذة ل ظاذذذذذذذر  1._   ومذذذذذذذا : ماه تاذذذذذذا ومكولاتاذذذذذذاعمذذذذذذاد الصذذذذذذفاغ. لاذذذذذذا المع  .19
 .2000والتووي ،

لأللامذذذة اآلليذذذة المتيام ذذذة الماذذذتخدمة فذذذي فاذذذد اذذذن محمذذذد الفذذذريح، ىحمذذذد بذذذابكر حاذذذن. دراسذذذة تقويميذذذة  .20
 مكتفا  الاامعا  الحكومية التابعة لذووار  التع ذيا بمظطقذة الريذام._ ما ذة مكتفذة الم ذ  فاذد الوطظيذة._

 .2019،فبراير1، ع25م،
محمذذد روا ،  مذذو  لاجيذذة. حوسذذفة المكتفذذا  الاامييذذة الا اوريذذة مذذن وجاذذة لاذذر المكتب  ن:دراسذذة حالذذة  .21

، لذع 13، ص2019، يول ذو 54._ ع Cybrarians Journal المكتفة المرك ية لاامعذة الماذ  ة._ 
 www.Journal Cybrarians-ع ب الرابع التالي: 22.8.2021متا  اتاريخ 

 .1989._ القاهر : دار الارو : 1محمد محمد الاادي. لاا المع وما  في المظاما  المعاصر ._   .22
محمذذذذد محمذذذذد ىمذذذذاا، ياسذذذذر يوسذذذذه عبذذذذدالمعطي. الذذذذظاا اآلليذذذذة والتقظيذذذذا  المتطذذذذور  ل مكتفذذذذا  ومرا ذذذذ   .23

 .1998المع وما ._ الريام: مكتفة الم   فاد الوطظية، 
المتيام ذذذة ل مكتفذذذا  فذذذي مصذذذر: ما ذذذة عذذذالا المع ومذذذا  والمكتفذذذا   محمذذذود متذذذولي الظق ذذذ . إدار  الذذذظاا .24

 .2000، 1،ع2والظار، م،
المظامذذذة العربيذذذة ل تظميذذذة ال راعيذذذة. الذذذدور  التدريبيذذذة حذذذول الذذذظاا اآلليذذذة المتيام ذذذة فذذذي المكتفذذذا  ومرا ذذذ   .25

 .  2007لوفمبر  5_ 2جماورية الاوداا  -التو  ت المع وما : الخرطول
لرحمن. اختيار وتق يا الظاا اآلليذة المتيام ذة ل مكتفذا  الاامييذة فذي الاذوداا: دراسذة مادي الط   عبدا .26

 . 2005تقويمية لتاربة مكتفا  جامعة الظ   ن._ الخرطول: جامعة الظ   ن،  ىطروحة دكتوراه 
المتيامذذذذذل ل مكتفذذذذذا ._ المدولذذذذذة الرسذذذذذمية لقاذذذذذا symphonyماذذذذذدي اذذذذذافر آل معايذذذذذة.لاال سذذذذذيمفولي .27
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 قيق أهدافهافاعلية المناهج الدراسية المطورة وقدرتها على تح
 د. محفوظ محمد المعلوا

 جامعة طرابلس -كلية اآلداب -أستاذ مساعد
 

 مقدمة الدراسة:
يعد المظا، هو الخطة التذب تصذه الوسذاول ال ومذة ل وصذول إلذب ىهذداف تع يميذة مع ظذة، كمذا ىا المذظا، هذو     

المدرسذذذة لت م ذذذاها وط ااذذذا، داخ اذذذا ماموعذذذة مذذذن الخبذذذرا  التربويذذذة والثقافيذذذة واالجتماعيذذذة والفظيذذذة التذذذب توفرهذذذا 
وخارجاذذا لماذذاعدتاا ع ذذب الظمذذذو الاذذامل المتيامذذل، وتعذذذدل مذذن سذذ وكاا طفقذذا ألهذذذداف محذذدد    حاذذن شذذذحاتة،  

1993.  
وياذذ ر التربويذذوا إلذذب ىهميذذة تطذذوير المظذذاه، الدراسذذية  وتتولذذد هذذاه القظاعذذة لذذدياا باذذب  التطذذور الع مذذب فذذي    

، فذذذالتطوير ىصذذذفح ضذذذرور  م حذذذة تتاذذذا باالسذذذتمرارية لموا فذذذة التاذذذارع القذذذاوا فذذذي كافذذذة ماذذذاال  الع ذذذول المخت فذذذة
المااال ، وىا من ىها الماتادا  التي ياادها التع يا في ل بيا فذي الفتذر  األخ ذر  ت ذ  الظق ذة الظوعيذة التذي تتمثذل 

ب لاذذال مقذذررا  تاذذدف إلذذب فذي تطذذوير مظذذاه، مرح ذذة التع ذذيا األسذاس والمتوسذذع، ح ذذث تاذذتظد عم يذذة التطذوير ع ذذ
إعداد الت م ا وفت االتااها  التربوية الحديثة، و د تضمن التطوير بعف المظاه، الدراسية مثل مظا، الرياضذيا  
والع ذذول، ويظفذذ  االهتمذذال اتطذذوير المظذذاه، مذذن وعذذب الخبذذراء ل ذذدور الاذذال الذذاي تقذذول بذذه الع ذذول المخت فذذة ومذذن ا ظاذذا 

 ي تقدل الماتم  ورقيه.مظاه، الع ول والرياضيا  ف
عم يذذة التطذذوير التذذي كذذاا الاذذدف مظاذذا موا فذذة التطذذورا  الع ميذذة الحديثذذة ااذذا جوالذذ   صذذور  ويذذرم الفاحذذث ىا   

ياذذ  معالاتاذذا وهذذاا مذذا ىشذذار إليذذه بعذذف الخبذذراء التربذذوي ن، ومذذن هظذذا رىم الفاحذذث ضذذرور  اظذذاء معذذاي ر يمكذذن 
 فاع ية المظاه، المطور .االستظاد إل اا عظد تقويا ىو التعرف ع ب 

 مشكلة الدراسة:
مذذذن خذذذ ل التعذذذرف ع ذذذب مفاذذذول المذذذظا، يتضذذذح ىلذذذه يقذذذول ع ذذذب ماموعذذذة مذذذن الخبذذذرا  التذذذي توفرهذذذا المؤساذذذة   

التع يميذذذة لت م ذذذاها، وفقذذذا ألهذذذداف محذذذدد ، فذذذي شذذذكل معذذذارف شذذذام ة تتظاسذذذ  والفىذذذا  العمريذذذة، لضذذذماا الظمذذذو 
 تاا.الطبيعي ومااعدتاا ع ب تيوين شخص 

  ىا  تطوير المظا، ما هذو إال خطذة عمذل تعذاد  تصذميا مقذرر دراسذي، ىو خبذرا  الت م ذا 1986ويرم هواله  
فب المظا، المظفا فب المدرسة، وتعتمد عم ية تطوير المظاه، ع ب األهداف الا وكية، والخبرا  التع يمية ووسذاول 

عذن عم يذة اظذاء المذظا، التذب تصذما المذظا،  مذن ال شذبء   التقويا المر وبة تربويا، كما ىا عم ية التطوير تخت ه
  .1986فالتطوير يبدى بالظافة لما هو موجود من مظاه، وخبرا  تع يمية   هواله، 

  ىا عم يذذة تطذذوير المذذظا، تاذذتظد ع ذذب لاريذذة ع ميذذة ومذذدخل تذذدري  واضذذح،  وهذذب عم يذذة 2007ويذذرم الاذذيخ  
  ذر علذ ، وىا يذرتفع ب هذداف التع ذيا واا يتاذا بالاذمول، وىا يذرتفع شام ة لاا ىس  ف ايية واجتماعيذة وع ميذة و 

  .  211-209،: 2007بالماتم  والب ىة، كما يا  ىا يرتفع اوجود المع ا المؤهل   الايخ، 
ويذذرم الفاحذذث ىا إعذذاد  الظاذذر فذذب المظذذاه، يعمذذل ع ذذب إضذذافة الاديذذد مذذن المع ومذذا ، ورفذذف بعذذف الاوالذذ  

ي لذا يعذد يوا ذ  العصذر، ولذال  ىصذفح مذن الضذروري اذ ن حذ ن وآخذر تعذديل المظذاه، وحاف الذفعف اآلخذر الذا
الدراسذذية وتطويرهذذا ليذذي توافذذت التطذذورا  الماذذتمر ، والمذذظا، الذذاي ال يطذذور اذذ ن حذذ ن وآخذذر ال يمكظذذه ىا ياذذاير 

 ا، الدراسي.متط فا  العصر الحالي، لااه الدواعي لاد ىا كل الظاا التع يمية تاعب إلب عم ية تطوير المظ
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وعم ذذذد ووار  التربيذذذة والتع ذذذيا فذذذب ل بيذذذا كي رهذذذا مذذذن الذذذدول ع ذذذب تطذذذوير بعذذذف  مظذذذاه، مرح ذذذة التع ذذذيا األسذذذاس 
والمتوسذذع، وبذذالر ا مذذن ىهميذذة هذذاا التطذذوير ل مظذذاه، الدراسذذية إال ىلاذذا تواجذذه عذذددًا مذذن االلتقذذادا  والم حاذذا ،  

عاي ر التذي ياذ  ىا تؤخذا بعذ ن االعتفذار عظذد تطذوير ىو اظذاء  ما يرم بعف المختص ن ىلاا  لا تحظ ادراسة ل م
 المظا، الدراسي وهب األهداف، والمحتوم، واأللاطة، وىسال   التقويا مما ىستدعب الميال اااه الدراسة. 

تبذ ن ومن خ ل استقصاء ىراء الخبراء التربوي ن بالاامعا ، والمفتا ن التربوي ن، والمع م ن وىولياء ىمور الت م ا 
ىا الاميذذ  يذذروا ىا التطذذوير الذذاي حذذدث ع ذذب المذذظا، كذذاا يعذذالب مذذن ىوجذذه  صذذور مذذن ح ذذث  طذذول المذذظا، 
الدراسذذي وعذذذدل تظاسذذذ  الوعذذذاء ال مظذذي، وعذذذدل مراعذذذا  بعذذذف موضذذوعاته ل خصذذذاوع الظماويذذذة ل ت م ذذذا، وصذذذعوبة 

ف ع ذب الاذ بيا  التذي يتضذمظاا بعف المفاتيا الماتخدمة، لاا ف ا الفاحث يحاول مذن خذ ل هذاه الدراسذة الو ذو 
 المظا، الدراسي.

 وتحاول الدراسة الحالية اتجابة ع ب التاا ال  التالية:
 ما هب ىها المعاي ر التب يمكن من خ لاا تقويا المظا، المطورم .1
مذذذا مذذذدم م ءمذذذة المظذذذاه، لمرح ذذذة التع ذذذيا األسذذذاس ل معذذذاي ر الع ميذذذة   األهذذذداف، المحتذذذوم، األلاذذذطة،  .2

 لتقويا  من وجاة لار الخبراء التربوي ن، والمع م نمىسال   ا
 أهداف الدراسة:

 تادف الدراسة الحالية إلب: 
التعرف ع ب مدم تطذاات موضذوعا  مظذاه، الع ذول لمرح ذة التع ذيا األسذاس مذ  معذاي ر اظذاء المظذاه،    .1

 األهداف، المحتوم، األلاطة، ىسال   التقويا .
 ا ن التربوي ن، والمع م ن فيما يتع ت بالمظا، الدراسي المطور.الو وف ع ب آراء الخبراء، والمفت .2

 أهمية الدراسة:
تاتمد الدراسة الحالية ىهم تاا من الموضوع الاي تتظاوله وهو فاع ية المظا، الدراسي المطور و درتذه ع ذب تحق ذت 

سذذي، ويمكذذن ت خذذيع ىهميذذة ىهدافذه، والياذذه ع ذذب مذذدم م ءمذذة هذذاه المظذذاه، ل معذذاي ر الع ميذذة لبظذذاء المذذظا، الدرا
 الدراسة فب الظقا  التالية:

تف ذذد هذذاه الدراسذذة مصذذممي المظذذاه، الحقذذا فذذب التعذذرف ع ذذب جوالذذ  القصذذور فذذب المظذذاه، الحاليذذة  .1
 وت ف اا فب المرا  ال حقة.

تقذذذدل الذذذدل ل الواضذذذح ع ذذذب مذذذظا، الع ذذذول ل و ذذذوف ع ذذذب جوالذذذ  القذذذو  والضذذذعه مذذذن خذذذ ل تح  ذذذل  .2
 مدرسي. المحتوم ل يتاب ال

 مصطلحات الدراسة: .3
    Effectivenessالفاع ية 

  الفاع ية ب لاا " القدر  ع ب تحق ت الظتياة المقصود  وفقا لمعاي ر محدد  2004ع رف إاراتيا الرش دي وآخروا  
  .4: 2004مافقا، وت داد ك ما ىمكن تحق ت الظتياة تحميقا كام   إاراتيا الرش دي؛ وآخروا، 

فاع ية المظا، ب لاذا:  ذدر  المذظا، ع ذب تحق ذت ىهدافذه وفقذا ل معذاي ر الع ميذة لبظذاء وتطذوير المذظا، ويعرف الفاحث 
 الدراسي. 

 Curriculumالمظا،        
المذذذظا، الدراسذذذي ب لذذذه جميذذذ  الخبذذذرا  التربويذذذة التذذذب تقذذذدماا المدرسذذذة لت م ذذذاها وتيذذذوا  Reganيعذذذرف  رياذذذاا 

  .20: 1993ماؤولة عظاا  ع ب الديرم وآخروا،  
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  ب لذذذه: مامذذذوع الخبذذذرا  التذذذب يحصذذذل ع  اذذذا الت م ذذذا تحذذذد إشذذذراف وتوجيذذذه مذذذن 77: 1992ويعرفذذذه الظعمذذذب   
 المدرسة بقصد تحق ت ىهدافاا التربوية. 

  Curriculum Developmentتطوير المظا،   
ح ذث يكذوا هظذاك تيامذل اذ ن العم ية التب يذتا عذن طريقاذا تحديذد الييييذة التذب سذ تا ااذا تاذ  د المذظا، وتطذويره، ب

عم  تذي البظذذاء والتطذوير وال يمكذذن إ فذذال التيامذل فبظذذاء المذذظا، عم يذة تركذذ  ع ذب المذذظا، لفاذذه ا ظمذا توجذذه عم يذذة 
  .53: 2006التطوير لحو كييية تا د المظا،  عادل س مة، 

 محددات الدراسة:
 الت ل الفاحث بالحدود التالية:

لمع م ن الاين يقوموا بالتدري  الفع ي لماد  الع ول ل صذه الخذام  ا تصر  الدراسة ع ب ىراء بعف ا .1
 من مرح ة التع يا األساس.

 ا تصر  الدراسة ع ب ىراء بعف المفتا ن الاين يقوموا بالتفتيش التربوي لمواد المظا، المطور. .2
 ا تصر  الدراسة ع ب استط ع آراء عدد من ىساتا  الاامعة حول المظا، المطور. .3
 لدراسة ع ب مظا، الع ول ل صه الخام ، من مرح ة التع يا األساس فب تح  ل المحتوم.ا تصر  ا .4

 التراث األدبي للدراسة:
 المظا، الدراسي:

 مقدمة: 
يمثذل المذذظا، العظصذذر الماذذا فذذب الظاذذال التربذذوي، فاذذو ىحذد مكولذذا  هذذاا الظاذذال، الذذام يعكذذ  اذذدوره ف اذذفة الظاذذال 

الماتمذذ  اتربيذذة األفذذذراد تربيذذة سذذذ يمة، ويتيذذوا الظاذذال التربذذذوي مذذن األهذذذداف  التربذذوي وتط عاتذذه فذذذب ترجمذذة ف اذذذفة
التربويذذذذذة والمذذذذذتع ا والمع ذذذذذا واليتذذذذذاب المدرسذذذذذي وىسذذذذذال   التع ذذذذذيا، وىسذذذذذال   التقذذذذذويا، والب ىذذذذذة التع يميذذذذذة والثقافيذذذذذة 

 واالجتماعية.
خ لاذذا يمكذذن ترجمذة األهذذداف إلذذب  إعًا المذظا، هذذو ىسذاس مظاومذذة العم يذذة التربويذة، وكذذال  هذذو الوسذ  ة التذذب مذن

موا ذذذه وخبذذذرا  سذذذ وكية، والمذذذظا، بمفاومذذذه الحذذذديث  يتمثذذذل فذذذب جميذذذ  األلاذذذطة التذذذب يقذذذول ااذذذا الت م ذذذا ىو كذذذل 
الخبرا  التب يمروا ااا ويدرسذولاا تحذد ىشذراف المدرسذة ، وباذاا المفاذول ىصذفح معظذب المذظا، بمفاومذه الواسذ  

 لمدرسة وتارف ع  اا سواء فب داخل المدرسة ىو خارجاا.هو حيا  الت م ا التب توجااا ا
 عظاصر المظا،:

 يمكن توضيح عظاصر المظا، بالصور  التالية:
ىوال: األهذذداف: تمثذذل األهذذداف اليايذذة الظااويذذة المتو عذذة مذذن عم يذذة التربيذذة، وهذذب  تمثذذل ىيضذذا المعذذاي ر التذذب مذذن 

اد ىسذذذال   التذذذدري  والتقذذذويا اوسذذذاو ه المخت فذذذة، وياذذذ ر طذذذه خ لاذذذا يذذذتا اختيذذذار المذذذاد  وتظاذذذيا محتوياتاذذذا، وإعذذذد
  إلذذب ىا فاذذل ىو لاذذا  ىم مذذظا، يذذرتفع باذذكل مفاشذذر بكيييذذة وضذذ  2008الذذدليمب، وعبذذدالرحمن عبدالااشذذمب  

األهذذداف وتحديذذدها، فاألهذذداف التذذب ياذذ  ىا يمث اذذا المذذظا، هذذب عفذذار  عذذن وصذذه ل اذذ وك المتو ذذ  مذذن المذذتع ا 
 موا ه التع ا المخت فة، ىما عن ىهمية األهداف ف  خصاا الفاحثاا فب الظقا  التالية:لتياة تفاع ه ب

 توضيح الياية من المظا، وبياا إمكالية إتمال هاه الياية. .1
 المااعد  فب تاا ل عم ية اختيار المحتوم. .2
 المااعد  فب عم ية تقويا المظا،. .3
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ا  واضحة و اا ة ل ميذاس شذ لاا ىا تحقذت ماموعذة مذن وع ب الماتوم التطبيقي ف ا األهداف المصا ة فب عفار 
الفواود مظاا: ىا األهداف تعمل ع ب تاا ل عم ية التع ا والتع يا ليل من الت م ا والمع ا، كما تااعد المع ذا ع ذب 
وضذذ  ىسذذى ة مظاسذذفة وبطريقذذة سذذا ة وسذذريعة، وتاذذاعد ىيضذذا ع ذذب تا وذذة محتذذوم المذذاد  الدراسذذية  الذذدليمب؛ وعبذذد 

  .85 -84: 2008مب، الااش
 اليذذا: المحتذذوم:  يقصذذد بذذالمحتوم ماموعذذة المعذذارف التذذب يقذذدماا المذذظا،، ىو الموضذذوعا  التذذب يتضذذمظاا مقذذرر 
دراسذذي معذذ ن، ويعذذد المحتذذوم ىحذذد عظاصذذر المذذظا، الدراسذذي  كمذذا ىلذذه ي عذذ  دورا بذذاروا فذذب التذذ   ر ع ذذب األهذذداف 

 وفقا ل خطوا  التالية: التربوية، ويا  ىا تتا عم ية اختيار المحتوم 
 اختيار الموضوعا  فب ضوء ارتفا  هاه الموضوعا  ومظاسبتاا لألهداف. .1
 اختيار األفيار األساسية التب تحتوياا الموضوعا ، وتعد هاه األفيار األساسيا  المكولة ل ماد . .2
 اختيار الماد  الخاصة باألفيار الروياة. .3

صر المذظا، الدراسذي ويقصذد بذه الااذد الفع ذب ىو البذدلب الذام يبدلذه  الثا: األلاطة: يمثل الظاا  عظصر من عظا
الت م ا من ىجل الوصول إلب الادف، والظاا  الام يقذول بذه الت م ذا يعتبذر لاذاطا تع ميذًا، وياذ  اختيذار األلاذطة 

 التب تتظاس  م  األهداف وتختار ىيضا فب ضوء المحتوم، وكال  يختار المحتوم فب ضوء األلاطة.
: التقويا: يقصد بالتقويا معرفة مدم الظاا  فب تحق ت ىهذداف العم يذة التع يميذة بكذل جوالباذا، والتعذرف ع ذب رابعا

مذذذواطن الضذذذعه والقذذذو  فذذذب ت ذذذ  العم يذذذة، ويتو ذذذه لاذذذا  عم يذذذة التقذذذويا ع ذذذب تذذذوف ر األهذذذداف ومذذذدم وضذذذوحاا 
اسذذي ارتفذذا  األهذذداف التع يميذذة ل مذذظا، وسذذ متاا ومذذن ىهذذا العظاصذذر التذذب يظفيذذب مراعاتاذذا فذذب تقذذويا المذذظا، الدر 

الدراسذذذذي ب هذذذذداف المقذذذذرر، ووضذذذذو  صذذذذيا ة األهذذذذداف بح ذذذذث تيذذذذوا فذذذذب صذذذذور  سذذذذ وكية محذذذذدد  يمكذذذذن قياسذذذذاا 
 وم حاتاا، وم ءمة األهداف ل خصاوع الظماوية ل ت م ا.

 الدراسات السابقة:
ة والوطظيذة المطذور  فذب األردا فذب ضذوء   ادراسة حول تقويا مظاه، التربية االجتماعي2008 ال محمد الطيطب  

 معاي ر المظحب التيام ب.
وهذذذذدفد الدراسذذذذة إلذذذذب تقصذذذذب مذذذذدم توافذذذذت مظذذذذاه، التربيذذذذة االجتماعيذذذذة والوطظيذذذذة لت م ذذذذا الصذذذذف ن األول والثذذذذالي 
األساسذذذذ  ن مذذذذ  معذذذذاي ر المظحذذذذب التيذذذذام ي لمظذذذذاه، التربيذذذذة االجتماعيذذذذة والوطظيذذذذة التذذذذب جذذذذاء  فذذذذب ضذذذذوء الثذذذذور  

وماتية، وتمث د إجراءا  الدراسة فب إعداد استفاله حول معاي ر المظحب التيام ي ل تربية االجتماعية الخاصة المع 
باألهذذداف والمحتذذوم وطذذر  التذذدري  ومصذذادر الذذتع ا وىسذذال   التقذذويا، وعلذذ  ألخذذا آراء مع مذذي ومع مذذا  التربيذذة 

  مع ذذا ومع مذذة مذذن مديريذذة 100لذذاين ا ذذغ عذذددها  االجتماعيذذة الذذاين يدرسذذوا الصذذف ن األول والثذذالي األساسذذ  ن ا
. وتوصذذ د الدراسذذة إلذذب وجذذود ع  ذذة  ويذذة اذذذ ن 2007/ 2006التربيذذة والتع ذذيا بمحافاذذة جذذرش ل عذذال الدراسذذي 

معاي ر اظاء مظا، التربية االجتماعية ل صف ن األول والثالي م  معاي ر المظحب التيام ي من وجاة لاذر المع مذ ن 
 والمع ما .

  ادراسة حول تقويا كتذ  التربيذة اتسذ مية ل مرح ذة األساسذية المطذور  فذب األردا 2008 ال ول د اليياصر    ما 
 فب ضوء المعاي ر األساسية لت لي  اليت  من وجاة لار المع م ن.

وهذذذدفد الدراسذذذة إلذذذب تقذذذويا كتذذذ  التربيذذذة اتسذذذ مية ل صذذذه الثذذذامن والعاشذذذر األسذذذاس مذذذن وجاذذذة لاذذذر المع مذذذ ن 
  مع مذا ومع مذة وىسذفر  لتذاو، الدراسذة إلذب مذا ي ذي: ىا تقذديرا  المع مذ ن لاميذ  49ولد ع ظذة الدراسذة مذن  وتي

الماذذذاال    ىهذذذداف اليتذذذاب، المحتذذذوم، الطريقذذذة وىسذذذال   التذذذدري  والظاذذذاطا  التربويذذذة والتقذذذويا  كالذذذد ادرجذذذة 
ا مذذن ىاروهذذا كبذذر حاذذا المذذاد  الع ميذذة متوسذذطة واتفقذذد ع ظذذة الدراسذذة ع ذذب وجذذود بعذذف الاذذ بيا  فذذب المذذظا، كذذا
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مقارلة م  عدد الحصع المخصصة ل ماد ، كما ا ظد لتاو، الدراسة عذددا مذن جوالذ  القذو  فذب المذظا، الدراسذي 
تمثل فب عرم المحتوم ا ية س يمة وخ وه مذن التظذا ف، وتظاذيا ىفيذار المذظا،. كمذا ىااذر  الظتذاو، عذدل وجذود 

اسذذتاابا  مع مذذي التربيذذة اتسذذ مية تعذذ م لمتي ذذر الاذذظ ، كمذذا ىااذذر  الظتذذاو، فذذرو  عا  داللذذة إحصذذاوية اذذ ن 
 ىيضا عدل وجود فرو  عا  داللة ا ن استاابا  مع مي التربية اتس مية تع م لمتي ر الماتوم الع مي.

   ادراسة حول التع يا العالي ا ن المظاه، وم ءمة التطب ت.2004و ال محمد الايخ  
إلذذذب إياذذاد ىسذذ وب يمكذذذن ىا يكذذوا لااذذا يضذذذمن الاذذاال المذذظا، ومفرداتذذذه مذذ  متط فذذا  الحيذذذا  وهذذدفد الدراسذذة 

العم ية بما يحقت التواوا ا ن طرفب المعادلة دعمذا وتع يذ ا ل تظميذة بمفاوماذا الاذامل، وتعرضذد الدراسذة بالتح  ذل 
م يذذة ومذذا احتوتاذذا مذذن لذذفعف مظذذاه، ك يذذة الاذذرطة خصوصذذا مذذا يتصذذل بموضذذوع م ءمذذة المظذذاه، الظاريذذة والع

ىلامة ل محا ا  والمقاربة م  الاوال  التطبيمية بما يدعا إمكالا  المتع ا، وخ صد الدراسة إلذب عذدد مذن الظتذاو، 
 وهب كما ي ب:

المظا، هو خبرا  ترا ميذة معرفيذة تاذاعد فذب اظذاء وتيذوين الاخصذية وتطذويره يعظذب محاولذة لاذد  يذرا   .1
 الوا   التع يمي المتادد والمتي ر. فب مفاتيمه بما ي بب احتياجا 

 أللامة المحا ا  وا تفد المظاه، ب لامة الت ق ن واالستااار. ل بياافتقار ى    مظاه، التع يا فب  .2
  ادراسة حول تطوير وحد  بمظا، الع ول ل معو  ن سمييا فب ضذوء خصاوصذاا 2002و ال ضياء الدين مطاوع  

حصذذ ل ومفاذذول الذذاا  الع ميذذة لذذدم ت م ذذا الصذذه األول المتوسذذع بالمم يذذة وحاجذذاتاا وى ذذر تدرياذذاا فذذب تظميذذة الت
 العربية الاعودية.

وهدفد الدراسة إلب إعداد  اومة معاي ر تطوير مظاه، الع ول، والتعرف ع ذب مذدم مراعذا  وحذد  مذن وحذدا  مذظا، 
ضذوء خصذاوع الت م ذا، الع ول معاي ر تطذوير المذظا،، والعمذل ع ذب تطذوير وحذد  مذن وحذدا  مذظا، الع ذول فذب 
  ت م ذا مذن معاذد األمذل 9وتيولد ع ظة الدراسة من ماموعت ن احدهما ضذابطة واألخذرم تاريبيذة وب ذغ عذددها  

المتوسذذذع بمديظذذذة ىااذذذا، ومدرسذذذة المتوسذذذطة الرابعذذذة بمديظذذذة خمذذذي  ماذذذيع بالمم يذذذة العربيذذذة الاذذذعودية، وتوصذذذ د 
 الدراسة إلب عدد من الظتاو، مظاا:

ي ر الخاصذة بذالمحتوم واأللاذطة فذب المرتفذة األولذب مذن ح ذد درجذة األهميذة ت  اذا المعذاي ر جاء  المعذا .1
 الخاصة باألهداف فب المرتفة الثالية، ومعاي ر التقويا فب المرتفة الثالثة.

 تب ن ىا هظاك تدلب فب  ماتوم مراعا  عظاصر المظا، لخصاوع وحاجا  المعو  ن سمييا. .2
 مظاه، الع ول تحتاح إلب تطوير شامل  لامي  عظاصرها. تب ن من لتاو، الدراسة ىا .3

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 منهج الدراسة:

المظا، الماتخدل فب هاه الدراسة هو المظا، الوصفي ، الاي يقول ع ب وصه وا   المظا، الدراسي المطور مذن 
 .خ ل آراء المع م ن والمفتا ن

ا  تاذذذتا بامذذذ  وت خذذذيع الحقذذذاوت الحاضذذذر  المرتفطذذذة بطبيعذذذة ووضذذذ  وتعذذذرف الدراسذذذا  الوصذذذيية ب لاذذذا" دراسذذذ 
ماموعذذذة مذذذن األفذذذراد ىو األشذذذياء ىو ماموعذذذة مذذذن الاذذذروف ىو ماموعذذذة مذذذن الموا ذذذه ىو ىم لذذذوع آخذذذر مذذذن مذذذن 

  113: 1989 الاواهر التب ير   الفرد فب دراستاا"  الا فالي، 
 عينة الدراسة:

مع مذة مذن مرح ذة التع ذيا األسذاس وتراوحذد خبذر  المع مذ ن مذن واشذتر    مع مذًا و 150تيولد ع ظذة الدراسذة مذن  
   مفتاًا تربويًا .30في اختيار الع ظة ىا يكوا المع ا  د درس المظا،  تدرياًا فع يًا، كما اشتم د الع ظة ع ب  
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 أدوات الدراسة:
 إعداد  اومة معاي ر تطوير المظا، الدراسي: .1

ابقة التب اهتمد ادراسذة المعذاي ر ومذن هذاه الدراسذا  دراسذة محمذد استرشد الفاحث افعف الدراسا  الا -ى 
، وبعف الدراسا  2002، ودراسة ضياء الدين مطاوع 2008، ودراسة ول د اليياصر  2008الطيطب 

المظاور  فب شفكة المع وما  الدولية، واعتمد الفاحث ع ذب ىربعذة عظاصذر روياذة لتطذوير المذظا، وهذب: 
، ومعذاي ر تتع ذت بذالمحتوم، ومعذاي ر تتع ذت باأللاذطة، ومعذاي ر تتع ذت ب سذال   معاي ر تتع ذت باألهذداف

 التقويا.
  عفذذار  تتع ذذت 15  عفذذار  تظذذدرح تحذذد ىربعذذة معذذاي ر وهذذب:  42تيولذذد القاومذذة فذذب صذذورتاا الظااويذذة   -ب 

   عفذذذارا  تتع ذذذت5  عفذذذارا  تتع ذذذت ب لاذذذطة المذذذظا،،  10  عفذذذار  تتع ذذذت بذذذالمحتوم،  12باألهذذذداف،  
 ب سال   التقويا.

 عرم ىمال كل مييار    ة اداول وهب:  لعا، إلب حد ما، ال  ليختار مظاا الما   ما يظاسفه.  -ح 
 ثبات األداة:

  مع مذًا ومع مذة واسذتخرح الثفذا  بطريقذة 20ل تحقت من الثفا   ال الفاحذث اتطب ذت األدا  ع ذب ع ظذة مكولذة مذن  
 ،  0.54ل األعداد ال وجية  و د ا غ معامل االرتفا  اذ ن لصذفب االختفذار  التا وة الظصيية  األعداد الفردية مقاا

   وهو معامل  فا  مقبول.0.70ارواا   -وعن طريت معامل التصحيح ا غ معامل الثفا  لاب رماا
 المعالجة اإلحصائية:

فقذر  مذن ليذل  Weighted Arithmetic Mean (Average) تذا اسذتخدال الوسذع الحاذااب المذرجح  المذوووا  
فقذذذذذذذذذذذذذذذذذرا  المميذذذذذذذذذذذذذذذذذاس، وكذذذذذذذذذذذذذذذذذال  الوسذذذذذذذذذذذذذذذذذع المذذذذذذذذذذذذذذذذذرجح ل ماذذذذذذذذذذذذذذذذذال ككذذذذذذذذذذذذذذذذذل،  وفقذذذذذذذذذذذذذذذذذا ل معادلذذذذذذذذذذذذذذذذذة التاليذذذذذذذذذذذذذذذذذة: 

𝑥 = 𝑛1𝑥1 + 𝑛2𝑥2 + 𝑛3𝑥3
𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3

  .63: 2007 سالا ادر؛ وعماد عفااظة،   
  ما تا استخراح الووا الظابب ليل فقر ، وكال  الووا الظابي ل ماال ككل.

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
 تفسير النتائج الخاصة بعينة المعلمين: :أوال

 ، وعل  بام  درجتي الممياس الع يا والدليا و امتاا 66.6  وووله المىوي    2اعتمد الفاحث المتوسع الفرضي  
وهب المتوسع الفرضي، كما تا حااب الووا المىوي بقامة المتوسع الفرضذي ع ذب  2= 2  ÷ 1+3ع ب ا ظ ن  

وهذذو الذذووا المىذذوي ل وسذذع الفرضذذي،  66.6= 100 ×3÷2  100ضذذرب الظذذات، فذذي ىع ذذب درجذذة فذذي المميذذاس و 
  .150وكاا عدد الع ظة  

 معاي ر تتع ت ب هداف المظا، .1
 لعا اليفار  ل

 ما
حد

ب 
إل

 

 ال

جح
مر

ع ال
وس

لمت
ا

 

ابب
 الظ

ا وو
ال

 

 0.64 1.93 40 80 30 هل تتات ىهداف المظا، م  األهداف العامة ل ماتم   1
المذذظا، بالاذذمولية ل اوالذذ  المعرفيذذة والوجداليذذة  هذذل تتاذذا ىهذذداف 2

 والماارية
10 50 90 1.46 0.49 

 0.51 1.52 90 41 19 .المتع م ن واهتماما  الفع ية االحتياجا  األهداف هل ت بب 3
 0.62 1.86 60 50 40 هل تتيامل ىهداف المظا، م  ىهداف المظاه، األخرم  4
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 0.60 1.79 71 39 40 الع ميةهل تااير ىهداف المظا، التطورا   5
 0.52 1.56 87 42 21 .الظماوية المتع ا ماتويا  هل تراعب 6
 0.52 1.56 66 51 33 وضو  ىهداف المظا، وتحديدها إجراويا  7
توايذذذ  ىهذذذداف المذذذظا، فذذذب ماذذذاعد  المذذذتع ا ل تييذذذ  مذذذ  ا ىتذذذه  8

 والتوافت م  عاته
16 48 86 1.53 0.51 

 تمذ لمج المعاصذر  العالميذة تااهذا اال األهذداف هذل تاذاير 9
 .المعرفة

45 31 74 1.80 0.60 

 0.61 1.84 65 44 41 .الحيا  طوال التع ا ع ب تاا  األهداف 10
 0.64 1.92 42 77 31 المتع م ن ا ن الفردية الفرو   هل تراعب 11
 0.54 1.61 81 46 23 ل تحق ت  اا ة الاب  األهداف هل تتصه 12

 0.57 1.71 855 599 349 الماال كام  
يذذذبن الاذذذدول الاذذذاات ىا المتوسذذذع الحاذذذااي المذذذرجح  تجابذذذا  ىفذذذراد ع ظذذذة المع مذذذ ن عذذذن الماذذذال األول  مييذذذار 

 ، ا ظمذا 0.64 -0.51  كمذا تذراو  الذووا المىذوي ل فقذرا  اذ ن  1.93 -1.46األهداف  ل فقرا   د تراو  اذ ن   
  ويتضذح مذن علذ  ىا درجذة 0.57  وبذووا مىذوي  ذدره  1.71اا   اا المتوسع الفرضي المرجح ل ماال ككل كذ

 ، وي حذظ مذن الاذدول 66.6  وبذووا مىذوي  2مييار األهداف ى ل مذن المتوسذع الحاذااي الفرضذي الذاي كذاا  
الاذذاات ىا المتوسذذع الحاذذذااي المذذرجح ل فقذذذرا  كذذاا ى ذذذل مذذن المتوسذذع الفرضذذذي، وهذذاا يعظذذذب ىا ىهذذداف المذذذظا، 

 ، وىا المظا، المطور لا يراعب مييار األهداف.بحاجة إلب تعديل
 معاي ر تتع ت بالمحتوم:  .2

 لعا اليفار  ل
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 0.70 2.12 27 77 46 المعرفية األهداف م  المحتوم  هل يتات 1
 0.68 2.03 60 35 55 األساسية المفاتيا ا تااب ع ب هل يااعد 2
 0.78 2.35 18 62 70 التفي ر ماارا  ا تااب ع ب هل يااعد 3
 0.68 2.03 43 30 67 المتع م ن وحاجا  بم ول هل يرتفع 4
 0.73 2.19 26 69 55 بالحدا ة المحتوم  موضوعا  هل تتصه 5
 0.61 1.82 66 44 40 الدراسية الماد  طبيعة هل يعك  6
 0.72 2.18 18 86 46  والعم ية الظارية الاوال  ا ن التواوا  هل يحقت 7
 0.73 2.19 71 33 46 هل يتاا محتوم المظا، ب يااو التوضيحا  الظارية ل مفاتيا 8
 0.74 2.23 19 78 53 االستعالة باتشكال والرسول التوضيحية ىو الصور 9

 0.56 1.69 71 54 25 مظاسفة حالة ومكاا ووض  اتشكال ىو الصور 10
تاعذذل الت م ذذا إيااايذذا فذذي  العذذرم الماذذو  ل موضذذوعا  بكيييذذة 11

 ا تاابه لاا
21 44 85 1.57 0.52 

تيامذذذذذل الخبذذذذذرا  الع ميذذذذذة التذذذذذي تذذذذذؤ ر فذذذذذي الاوالذذذذذ  الوجداليذذذذذة  12
 والماارية ل ت م ا

15 40 95 1.46 0.49 

 0.52 1.57 87 40 23 د ة المفاتيا الع مية التي يتضمظاا المحتوم  13
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 0.55 1.64 80 44 26 ا،ترابع الخبرا  التي يتضمظاا محتوم المظ 14
 0.61 1.84 56 62 32 تا ال عرم خبرا  المظا، وفت التا ال المظطقي 15

 0.63 1.91 822 798 620 الماال  
  وبذووا مىذوم 1.91تب ن من الادول الااات ىا المتوسع الحاااي المرجح لمييار المحتوم ل ماذال ككذل كذاا   

حتذذوم ل ماذذال ككذذل ى ذذل مذذن المتوسذذع الحاذذااي المذذرجح الفرضذذي   ويتضذذح مذذن ىا درجذذة مييذذار الم0.63 ذذدره  
 ، ح ث 2.35 -1.46 ، ا ظما تراو  المتوسع الحاااي المرجح ل فقرا  ا ن  66.6  وبووا مىوي  2الاي كاا  

  تاذ ر إلذذب ىا مذذؤلفي مذذظا، الع ذول ل صذذه الخذذام   ذذد 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 الذد الفقذذرا  عا  األر ذذال  
لمعاي ر واألس  الع مية فب تظايا المحتوم كذالترك   ع ذب ىا ياذاعد المحتذوم الت م ذا ع ذب ا تاذاب راعوا بعف ا

التفي ذذر الع مذذي، واالسذذتعالة بالرسذذول واألشذذكال، تحق ذذت التذذواوا اذذ ن الاالذذ  الظاذذري والاالذذ  العم ذذي، ا ظمذذا كذذاا 
، 13، 12، 11، 10، 6ا  هذذب   المتوسذذع الحاذذااي المذذرجح لذذفعف الفقذذرا  ى ذذل مذذن المتوسذذع الفرضذذي والفقذذر 

  وهاا يا ر إلذب ىا تظاذيا المحتذوم لمذظا، الع ذول بالصذه الخذام  لذا يراعذب بعذف المعذاي ر المتع قذة  15، 14
 بالمحتوم.

 معاي ر تتع ت ب لاطة المظا، .3
 لعا اليفار  ل

 ما
حد

ب 
إل

 

 ال

جح
مر

ع ال
وس

لمت
ا

 

م  و
لمى

ا ا
لوو

ا
 

 0.70 2.11 42 50 58 ب االلتفاهىلاطة المظا، المطور تتاا بالتاويت وجد 1
 0.67 2.02 52 43 55 ىلاطة المظا، تواه الحواس  2
 0.75 2.25 32 49 69 تااا األلاطة في تظمية التفي ر الع مي ل ت م ا 3
 0.70 2.11 40 53 57 ات ثار من األلاطة الع مية كالتاارب المعم ية 4
 0.55 1.64 81 42 27 وجود ىلاطة تعتمد ع ب التع ا الااتي 5
 0.58 1.74 72 45 33 ارتفا  ىلاطة التع ا بالب ىة  6
 0.52 1.55 92 33 25 .ل مظا، األساسية المفاتيا وتظمية تع ي  في تااا 7
 0.59 1.77 69 46 35 .التع يمية ل عم ية محورا المتع ا جعل ع ب تااعد 8
 0.60 1.79 71 39 40 .المتعدد  الاكاءا  تظمية في تااعد 9

 0.63 1.88 64 40 46 .المتع ا لدم الموتفة وتظمية ا تااف في تااعد 10
 0.63 1.89 615 440 445 الماال 

  وبذووا 1.89تب ن من الادول الااات ىا المتوسذع الحاذااي المذرجح لمييذار ىلاذطة المذظا، ل ماذال ككذل كذاا  
  2وسذذع الحاذذااي الفرضذذي الذذاي كذذاا    ويتضذذح مذذن ىا درجذذة مييذذار األلاذذطة ى ذذل مذذن المت0.63مىذذوي  ذذدره  

  وهذذو 2.25 -2.03 ، ا ظمذذا كذذاا المتوسذذع الحاذذااي المذذرجح لذذفعف الفقذذرا  يتذذراو  اذذ ن  66.6وبذذووا مىذذوي  
  وهاا يا ر إلب ىا مؤلفي المظا،  د 4، 3، 2، 1ى بر من المتوسع الحاااي الفرضي، وىر ال الفقرا  كالتالي   

 لاذذذطة المذذذظا، ومظاذذذا ىا األلاذذذطة امتذذذاو  اتاذذذويت الت م ذذذا وجذذذدب التفذذذاهاا، راعذذذوا بعذذذف المعذذذاي ر المتع قذذذة ب
وات ثار من األلاطة باليتاب المدرسي، ا ظما لا يراعب مؤلفي المذظا، بعذف المعذاي ر األخذرم المتع قذة باأللاذطة 

المتوسذذذع   مذذا يراهذذذا المع مذذذ ن ع ظذذذة الدراسذذذة، ح ذذث ىا بعذذذف الفقذذذرا  كذذذاا المتوسذذذع الحاذذااي المذذذرجح ى ذذذل مذذذن
  .  10، 9، 8، 7، 6، 5الحاااي الفرضي والفقرا   
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 معاي ر تتع ت ب سال   التقويا  .4
 لعا اليفار  ل

 ما
حد

ب 
إل

 

 ال

جح
مر

ع ال
وس

لمت
ا

 

م  و
لمى

ا ا
لوو

ا
 

 0.55 1.66 80 40 30 المظا، يتاا بامولية التقويا 1
 0.56 1.67 80 39 31 يتاا المظا، اتظوع ىسال   التقويا  2
لمذذذظا، فذذذي إتقذذذاا الت م ذذذا ل تاذذذارب المعم يذذذة والاوالذذذ  ياذذذاا ا 3

 التطبيمية
31 40 79 1.68 0.56 

 0.58 1.73 75 40 35 توف ر ىسال   التقويا الااتي  4
مظاسذفة ىدوا  التقذذويا الماذتخدمة فذذي المذظا، مذذن ح ذث سذذاولة  5

 ووضو  تع يماتاا
48 38 74 1.96 0.65 

 0.57   1.71 388 197 175 الماال 
  وبذووا 1.71ب ن من الادول الااات ىا المتوسع الحاااي المرجح لمييار ىسال   التقذويا  ل ماذال ككذل كذاا  ت

  ويتضذح مذذن ىا درجذة مييذذار ىسذال   التقذذويا ى ذل مذذن المتوسذع الحاذذااي الفرضذي الذذاي كذذاا 0.57مىذوي  ذذدره  
خذر كذاا ى ذل مذن المتوسذع الفرضذي،  ، كال  المتوسع الحاااي المرجح ل فقذرا  هذو اآل66.6  وبووا مىوي  2 

ويا ر علذ  إلذب ىا هظذاك جالذ  مذن الضذعه فذب ىسذال   التقذويا المتفعذة فذب مذظا، الع ذول بالصذه الخذام  مذن 
مرح ذة التع ذيا األسذاس، وتتمثذل فذذب عذدل شذمولية التقذويا، وتظوعذذه، وهذاا مذا ى ذد ع يذذه الخبذراء الذاين يتذابعوا سذذ ر 

 العم ية التع يمية. 
 سير النتائج الخاصة بعينة المفتشين التربويينتف ثانيا:

  .30 ، وكاا عدد الع ظة  66.6  وووله المىوي    2اعتمد الفاحث المتوسع الفرضي  
معذذاي ر تتع ذذت ب هذذداف المذذظا،: راعذذب مذذظا، الع ذذول المطذذور ل صذذه الخذذام  مذذن وجاذذة لاذذر المفتاذذ ن  .1

اذذااي المذذرجح لمييذذار اتاذذا  ىهذذداف المذذظا، بعذف المعذذاي ر المتع قذذة باألهذذداف ح ذذث كذذاا المتوسذع الح
  وبذووا مىذوي 2.16 ، وكال  اتاال األهداف بالاذمولية  0.67  وبووا مىوي  2م  ىهداف الماتم   

 ، ا ظمذذا الخفضذذد 0.83  وبذذووا مىذذوي  2.5 ، وماذذاير  ىهذذداف المذذظا، ل تطذذورا  الع ميذة 0.72 ذدره  
المتع قذة باألهذداف عذن المتوسذع الفرضذي ممذا ياذ ر إلذب المتوسطا  الحاااية المرجحذة لفميذة المعذاي ر 

 ىا المظا، لا يراعب فب اظاوه هاه المعاي ر.
 -2معذذاي ر تتع ذذت بذذالمحتوم: ا ذذغ المتوسذذع الحاذذااي المذذرجح لذذفعف المعذذاي ر المتع قذذة بذذالمحتوم اذذ ن   .2

، 7، 5، 3، 2، 1   وىر ذال الفقذرا  كالتذالي 0.74 -0.67  كما ا غ الووا المىوي ل فقرا  ا ن  2.23
  15،  13، ،   11، 6، 4  ا ظمذذذا كذذذاا المتوسذذذع الحاذذذااي المذذذرجح ل فقذذذرا  التاليذذذة  14، 12، 9، 8

ى ذذذل مذذذن المتوسذذذع الفرضذذذي ، وهذذذاا ياذذذ ر إلذذذب ىا هذذذاه الفقذذذرا  لذذذا تتطذذذاات وبظذذذاء المذذذظا،، ا ظمذذذا كذذذاا 
ر إلذب ىا محتذوم المذظا،   وهذاا ياذ  0.74  ، وبذووا مىذوي  ذدره    2.21المتوسع المرجح ل ماذال   

.  يتطاات م  الماال ككل 
  فقذذذرا  ى تذذذر مذذذن المتوسذذذع 5معذذذاي ر تتع ذذذت ب لاذذذطة المذذذظا،: كذذذاا المتوسذذذع الحاذذذااي المذذذرجح لعذذذدد   .3

  2.60 -2.00  ح د تراو  المتوسع المرجح لاذاه الفقذرا   7، 4، 3، 2، 1الفرضي والفقرا  ه:   
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  5 ، ا ظمذذا كذذاا المتوسذع الحاذذااي المذذرجح لذذذ  0.87 -0.66وتذراو  الذذووا المىذذوي لاذذاه الفقذرا  اذذ ن  
  .    10، 9، 8، 6، 5فقرا  ى ل من المتوسع الفرضي والفقرا  هب  

معاي ر تتع ذت ب سذال   التقذويا: لذا تصذل درجذة المتوسذطا  الحاذااية ليافذة الفقذرا  إلذب الحذد المط ذوب  .4
  فيذاا المتوسذذع 5، 3فرضذي، مذا عذذدا الفقذر   فيذاا المتوسذع الحاذااي المذذرجح لاذا ى ذل مذذن المتوسذع ال

  وكذذذاا 0.75 -0.74  اذذذووا مىذذذوي  ذذذدره ع ذذذب التذذذوالي  2.5 -2.21الحاذذذااي لامذذذا ع ذذذب التذذذوالي   
مضموا الفقرت ن" يااا المظا، فب إتقاا الت م ذا ل تاذارب المعم يذة والاوالذ  التطبيميذة" وكذال  سذاولة 

 ووضو  ىدوا  التقويا.    
 الدراسة يمكن تقديا التوصيا  التالية: وفب ضوء لتاو،

 الترك   ع ب الدورا  التدريبية ل مع م ن الاين يقوموا اتدري  المظا، المطور.. .1
إعذذذاد  الظاذذذر فذذذب الحصذذذع الدراسذذذية ح ذذذث كالذذذد ا  ذذذ  م حاذذذا  المع مذذذ ن ىا الوعذذذاء ال مظذذذي   .2

 المخصع ل ماد  الدراسية ال يتظاس  م  المظا،.
 ري  لموا فة المظا، الدراسي.ضرور  تظوي  طر  التد .3
ضذذذرور  مراعذذذا  البىيذذذة الصذذذيية المظاسذذذفة لاذذذاا المذذذظا، ح ذذذث اودحذذذال الفصذذذول الدراسذذذية بمدارسذذذظا ال  .4

 يتظاس  م  تدري  المظا، الحالي، ح ث يعتمد هاا المظا، ع ب التفاعل ا ن الت م ا والمع ا .
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 المراج 
 الموسوعة الع مية ل تربية، مؤساة اليويد ل تقدل الع مي. : 2004إاراتيا صالح الرش دي؛و وآخروا   .1
، الذذدار المصذذرية ال بظاليذذة 3 : ىساسذذيا  التذذدري  الفعذذال فذذب الذذوطن العربذذي،  .1993حاذذن شذذحاتة   .2

 ل ظار.
 : مفاد  اتحصاء الوصفي واالستداللي، دار الما ر ، 2007سالا عياب ادر، عماد  ضاب عفااظة   .3

 عماا، األردا.
 : تطوير وحد  بمظا، الع ول ل معذو  ن سذمييا فذب ضذوء خصاوصذاا 2002دين محمد مطاوع  ضياء ال .4

وحاجذذاتاا وى ذذر تدرياذذاا فذذب تظميذذة التحصذذ ل ومفاذذول الذذاا  الع ميذذة لذذدم ت م ذذا الصذذه األول بالمم يذذة 
 . 53-7، ص ص. 2002، مارس 10، ع 3العربية الاعودية،ما ة الطفولة العربية، م، 

 : المظذذاه، اذذ ن التق  ذذد والتاديذذد، دار ىسذذامة، 2008ب، وعبذذد الذذرحمن عبذذد الااشذذمب  طذذه حاذذ ن الذذدليم .5
 عماا، األردا.

،عمذذذاا،  2 : تخطذذذيع المظذذذاه، وتظايماذذذا اذذذ ن الظاريذذذة والتطب ذذذت،   2006عذذذادل ىاذذذو العذذذ  سذذذ مة   .6
 األردا.

 ، طراا  ، ل بيا. : المظاه، وطر  التع يا عظد القاباب وىان خ دوا 1992عبد هللا األم ن الظعمب   .7
  : مظاه، التربية الرياضية ا ن الظارية والتطب ت، دار الفر اا،  اربد. 1993ع ي الديري وآخروا   .8
، طذذراا  ، مظاذذورا  مامذذ  الفذذاتح 3 : مظذذاه، الفحذذث االجتمذذاعي،   1989عمذذر التذذومب الاذذ فالب   .9

 ل اامعا .
م ءمة التطب ت، لدو  التع ذيا العذالي والتظميذة  : التع يا العالب ا ن المظاه، و 2007محمد خ يفة الايخ   .10

 ، الا ء الثالب، دار اليت  الوطظية، اظياوي، ل بيا.ل بيافب 
 : تقويا مظاه، التربية االجتماعية والوطظية المطور  فب األردا فب ضوء 2008محمد عياب الطيطب   .11

، المؤتمر الع مي األول، ك يذة الع ذول معاي ر المظحب التيام ي إحدم التوجاا  الحديثة ل ثور  المع وماتية
 .297 -269، ص ص. 2008ىاريل 3-1التربوية، جامعة جرش، األردا، فب الفتر  من 

 : تقذذذويا كتذذ  التربيذذذة اتسذذ مية المطذذذور  فذذب األردا فذذذب ضذذوء المعذذذاي ر 2008ول ذذد رف ذذذت اليياصذذر    .12
األول، ك يذة الع ذول التربويذة، جامعذة األساسية لت لي  اليت  مذن وجاذة لاذر المع مذ ن، المذؤتمر الع مذي 

 .344 -298ص ص.  2008ىاريل ، 3-1جرش، األردا، فب الفتر  من 
  : المدخل فب إعداد المظاه، الدراسية، دار المريخ، الاعودية.1986ول د هوالة   .13
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 تةمساهمة الفنثثثادق في مد نة طرابلس خالا العهد العثماني الثاني في األنشطة االقتصاد
 م(1835-1911)

 د.عائشثة مسعود المثثثثثثليان .          
 د.أسماء مصطفى دبو .          

 جامعة غريان /كلية اآلداب
 

 :المقثثثثثثدمثثثة
مثل مو   مديظة طراا   العريقة ىهمية كبرم في تاريخ المظطقة ، فطراا   تعتبر ح قذة الوصذل الطبيييذة اذ ن     

 ،وبذ ن ىوروبذا وىفريميذا لفتذر  طوي ذة مذن الذ من . فظمذد التاذار  واودهذر  ، ولعذ  تاذارشر  الوطن العربي و ربذه 
الذذذاي ااذذذر  لتاواذذذه ع ذذذب مذذذديظتاا ،  طذذذراا   دور الوسذذذيع فذذذي التفذذذادل التاذذذاري ، وكذذذاا لاذذذا الظصذذذ   األ بذذذر

 فتعدد  معالمه العمرالية والخدمية والتي كاا من ا ظاا الفظاد .     
مديظذذة طذذراا   الصذذي ر  مظاذذا واليب ذذر  مرفقذذًا هامذذًا مذذن مرافذذت المديظذذة وىجا تاذذا ،وتعذذد رافذذدًا كالذذد الفظذذاد  فذذي    

ىساسيًا من روافد حيا  المديظة الاياسية واال تصادية واالجتماعيذة . فاذي ىيضذا مذن المؤساذا  التااريذة المامذة ، 
 مديظة طراا   .ومن المكم   األساسية لمؤساة األسوا  التي تعد من المعالا المامة ل

تم ذذ   المديظذذة اوجذذود عذذدد كب ذذر مذذن الفظذذاد  ، والتذذي كالذذد متاذذاااة فذذي التصذذميا والبظذذاء، وإا اخت فذذد فذذي    
الظاذذاطا  المتم ذذ   ااذذا ، ح ذذث ارتذذفع بعضذذاا بالظاذذا  التاذذاري البذذري  تاذذار  القوافذذل  ، وارتذذفع الذذفعف اآلخذذر 

 حر ولااطا  التاار  الفحرية . اظاا  حرفة الحيا ة ، في ح ن ارتفع بعضاا بالف
ومذذن هظذذا تذذ تي ىهميذذة الموضذذوع ح ذذث سذذتاتا الفاحثتذذاا فذذي إاذذراو الذذدور الذذاي ىدتذذه الفظذذاد  فذذي تطذذور الوا ذذ     

اال تصادي لمديظة طراا   فذي العاذد العثمذالي الثذالي ، فذ اد عذدد التاذار المرتذادين لاذاه الفظذاد  ل تخذاوها مقذرا  
 لاكظاا ولفضاوعاا .

و ذد اتفعذث الفاحثتذاا مظااذًا وصذييًا تح   يذًا ، و اذا الفحذث إلذب  ذ ث عظذاوين تظذاول األول التعريذ  بالفظذاد   هاا 
وىهم تاا ،والثالي الظواحي التظايميذة ل فظذاد  ،ا ظمذا تطذر  العظذواا الثالذث إلذب ىشذار الفظذاد  داخذل المديظذة ودورهذا 

 المديظة والوافدين إل اا . سكاا في تاا ل التواصل اال تصادي واالجتماعي ا ن
 أوال:الفنادق  في مد نة طرابلس في العهد العثماني الثاني :

القذذادل إلذذب  ألالذذا تعذذرف مديظذذة طذذراا   الفظذذاد  فذذي العصذذور الوسذذطب ، ف فاذذة فظذذد  تعذذد لفاذذًا ماذذتحد ًا ،    
اجد والذذربع محطذذة ت امذذة المديظذذة تذذتا إستضذذافته فذذي ىحذذد مظذذاول األهذذالي ، وفذذي ىحيذذاا ىخذذرم تيذذوا خ ذذوا  الماذذ

الض وف ، لين تطور الحيا  التااريذة ومذا رافقاذا مذن تطذور فذي ىوجذه الحيذا  المخت فذة ىوجذ  اياذاد محطذة يؤماذا 
اليربذاء القذذادم ن ل مديظذذة ، لذذال  ااذذر  الخالذذا  ، لذذال  فذذ ا مصذذط ح الفظذذد  تعذذد دخ  ذذة ع ذذب المديظذذة  ،فذذاليث ر 

  .360ل،ص1988اين ىخا مظاا تصميا الفظاد .   ان موسب ،مظاا يرجعاا إلب ال ية الفارسية ال
ارتفع تاريخ الفظذاد  فذي مديظذة طذراا   خذ ل العاذد العثمذالي  اتطذور الظاذا  التاذاري الذاي شذاد تطذورا كب ذرا    

خاصة في العاد العثمالي الثالي، ح ث ىدم هاا الظاا  إلب توافد ىعداد كب ذر  مذن التاذار ع ذب مخت ذه ىجظاسذاا 
يالاتاا إلب المديظة  التذي وخذر  بالعديذد مذن الفظذاد  ، التذي ضذمد هذاه الفظذاد  فذي هذاه الفتذر  المامذة  خ يطذًا ود

من األجظاس واأللواا والمعتقدا  ، فقد كالد ت وي التاذار الوافذدين إل اذا اذرًا وبحذرًا ، وكذال  الوفذود األجظبيذة التذي 
  .132ل،ص2009ية.  ىاوشوياه،ت تي المديظة لماال تاارية وسياسية وإستخفارات
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فالفظذذد  ىو الخذذاا مذذن المؤساذذا  التااريذذة المامذذة فذذي ىيذذذة مديظذذة تااريذذة ، فاذذو عفذذار  عذذن اسذذتراحة ل تاذذذار    
  .91ل،ص2015.  ما ة تراث الاع ، وكال  مخ ا ل فضاو  ل حفاظ ع  اا من الت ه ىو من الار ة

ن خذ ل موا عاذا ، فقذد ىقذيا عذدد   ذر    ذل مظاذا داخذل األسذوا  وتبرو ىهمية الفظاد  بالظافة ل ظاا  التاذاري مذ  
وبذالقرب مذن المرا ذذ  التااريذة مثذل فظذذد   الخوجذه  القريذذ  مذن سذو  التذذرك الذاي تذا تخصيصذذه لتخذ ين الفضذذاو  
التي تعرم بالاو  ، وفظد   جياة  الوا   في سو  الظعال والاي خ صع لتخ ين الا   الذوارد  مذن ا ذد  جياذا 

ذذذمي ااذذاا األسذذا لاذذذفة إلذذب اسذذذا 132ل،ص1992عذذة جظذذوب لاذذذر الظياذذر  حامذذد،الوا    والتذذذي يعتقذذد ىا الفظذذد  س 
المديظة التي تا   مظاا الفضاو  .ولا يقتصر الحال ع ذب وجذود الفظذاد  بذالقرب مذن األسذوا  اذل تعذداه إلذب إ امذة 

اي يرجذ  تذاريخ اظاوذه إلذب ومذن األسذر  الفعف اآلخر بالقرب من الموالث  ،ومن ىشارها فظد   ع ذي القرمذال ي  الذ
ل، والذذذاي عكذذذ  اظذذذاءه فذذذي هذذذاا المو ذذذ  تحديذذذدًا ىهميذذذة التاذذذار  1748ل  وتحديذذذدًا عذذذال 1835-1711القرمال يذذذة  

  .330-339ل،ص ص 1984الفحرية بالمديظة .  حان،
ري فحاذ  ، اذل كذاا لاذا ومن الاديربالاكر اتشار  إلب ىا الفظاد  في مديظذة طذراا   لذا تذرتفع بالظاذا  التاذا   

وااوه ىخرم بع د  عن عل  ، ع و  عذن التاذار الذاين كذالوا يظ لذوا ااذا ، كالذد هذاه الفظذاد  تاذتقط  الوافذدين 
ع ذذب المديظذذة ممذذن يميمذذوا خارجاذذا ، كذذالوفود األجظبيذذة التذذي تذذ تي المديظذذة لماذذال تااريذذة وسياسذذية وإسذذتخفاراتية  ، 

يتع ذت بذالاظود الذاين كث ذرًا مذا كذالوا يميمذوا ااذا . وىاذرو األمث ذة ع ذب علذ   ويتضح هاا األمر بصور  خاصة فيمذا
فظذذذذذد  الطفايذذذذذة فذذذذذي بذذذذذاب الفحذذذذذر ، وفظذذذذذد  جياذذذذذة باذذذذذو  "الاذذذذذفاايع " ال ذذذذذاين كالذذذذذا ياذذذذذكظاما رجذذذذذال المدفييذذذذذة  

  ، األمر الاي يوحي بالتواجد القوي ل ا طة في هاه المؤساا  .339ل، ص1984 حان،
  ع ذب األسذوا  التااريذة ح ويذة مم ذ   ، ح ذث ياذت جر اليربذاء مخذاوا الفضذاو  و رفذًا لاذا ، لقد ىضفد الفظاد   

وىا كالذد فذذي البدايذة   ذذر مااذ   باأل ذذاث وال تقذذدل خذدما  كث ذذر  ، إال ىا سذاهمد فذذي ويذاد  الظاذذا  اال تصذذادي 
 داخل المديظة . .

 وصف لفنادق مد نة طرابلس: -
الذذفعف إال بحاماذذا وماذذاحتاا ، ىمذذا شذذك اا الاظدسذذي فقذذد كذذاا واحذذدًا ، فاذذي  لذذا تتم ذذ  الفظذذاد  عذذن بعضذذاا    

    عفذذار  عذذن مبظذذب م ربذذ  الاذذكل ، وتاذذتمل ع ذذب طذذابق ن  ىو    ذذة . عا  فظذذاء داخ ذذي كب ذذر ي اذذمب "الماذذترا " 
اد  ع ذب  ،  تفتح فيه كافة ىاذواب الحاذرا  والممذرا  المؤديذة إل اذا ، وتاذتمل هذاه الفظذ103ل،ص2003مرواا ،

مرافذذت عامذذة كالمطذذابخ والمذذراحيف والبىذذر،   كمذذا تحتذذوي بعذذف الفظذذاد  ع ذذب إسذذطبل ل ح والذذا  فذذي حذذ ن يخ ذذو 
  .45ل،ص1998بعضاا مظه.  شرف الدين ،

وي  ين فظاء الفظد  ب  واس ت حذيع بكافذة جوالذ  الفظذد  ، وتتوسذطه الظذافورا  وبضذعة ىشذاار ىو حذداوت صذي ر     
رعد في ماطح محا    كما وجد  اداخل هذاه 85ل،ص1990؛ ورو ،220ل،ص2008باألحاار.  ه ظريش، و 

 . 104ل،ص 1998 بذذال ه، 1الفظذاد  األشذاار المتاذ قة مثذل العظذذ  التذي تتذدلب مظاذا فذذي الصذي  عظا  ذد العظذ  
  . 140ل،ص 1998جدرالاا مط ية بال وا األايف ، والفعف مظاا يخ و من جمي  ىلواع ال خرفة  بال ه،

ىمذا لوافذذا هذذاه الفظذذاد  ففعضذذاا مصذذما باذذكل داخ ذذي بح ذث ت فذذتح ع ذذب فظذذاء الفظذذد  ، وبعضذذاا مصذذما باذذكل     
خارجي والاي يفتح باتااه الاارع ، وهي في العاد  صي ر  قياسًا ب تااع الحارا  ، وتبدو في شذك اا مذن الخذارح 

 .  104-103ل،ص ص2009وك لاا كوا  ى ثر من كولاا لوافا.   ىاوشوياه، 

                                                 
*
المستراح : ويعني باللهجة المحلية كل رواق أو كل ُشرفة مسقوفة ، أو سطح غير مسقوف يطل على الطابق األرضي من البيت  

 .103م ، ص 2003؛للمزيد انظر:محمد عمر مروان ، سجالتا محكمة طرابلس الشرعية ،بنغازي، دار الكتب الوطنية،
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كالد فظاد  المديظة ج د  البظاء ، اليخت ه بعضاا عن الفعف اآلخذر مذن ح ذث األبعذاد ،وإلمذا يكذوا الخذ ف    
 .فال فظذذد  عذذاد  105ل،ص 2009فذذي الظذذواحي الخدميذذة التذذي تقذذدماا لظ الواذذا ىو مذذن لاحيذذة مو عاذذا   ىاوشوياذذه،

الذداخل اتذروس حديديذة ضذخمة ، وال تفذتح  باب روياي كب ر بض فت ن مصظوعت ن من الخا  الثق ذل مذ ودين مذن
هاه األاواب اليب ر  إال ح ن خروح ىو دخول الفضاو  لاارًا ، وتي ت ت   األاواب بعد العاذاء . وإلذب جالذ  الفذاب 

  .362ل،ص1988اليب ر يوجد باب صي ر مظخفف مخصع لدخول ل الء الفظد   ان موسب ،
الفظذاد  فذي مديظذة طذراا   بذ ا األسذوا  ف اذا تظذفف بالحيذا  التااريذة  و د وصه الايرافي األلمالي إفالذد بذال ه   

باتب ىلواعاا ، وىا الفظاد  ج ءًا من عل  الظاا  ، والتي تق  في الااذة الداخ يذة ح ذث الذدكا  ن والب ذو  ، وهذي 
خارجيذة عديمذة تعتبر م وم ل فضاو  والماافرين ، وىشار فذي وصذفه لت ذ  الفظذاد  ب لاذا تتيذوا مذن مربذ  جدرالذه ال

الظوافا تمامًا ، ا ظما يتوسطه فظاء واس  تحيع به  رف صي ر  تظفتح ع ب جاة واحد  ىو ى ثر ، وفي هاه الفظاد  
تحذذذذذع القوافذذذذذل فيخصذذذذذع الفظذذذذذاء ل امذذذذذال والحم ذذذذذر والخ ذذذذذول لتفقذذذذذب اليذذذذذرف مذذذذذن لصذذذذذ   الماذذذذذافرين والفضذذذذذاو  

  .104ل،ص1998 بال ه،
ولاذذا ىمذذا ن لتخذذ ين الفضذذاو  تذذدف  ع  اذذا ىرضذذية ، ف لاذذا تعذذد محذذل إ امذذة وكالذذد ت ذذ  الفظذذاد  عذذ و  ع ذذب ك   

ل تاذذذذذذذار ، ح ذذذذذذذث وود  ت ذذذذذذذ  الفظذذذذذذذاد  بيذذذذذذذرف لإل امذذذذذذذة  والظذذذذذذذول ، وكذذذذذذذال  بمطذذذذذذذاعا تقذذذذذذذدل األ ذذذذذذذل لظ الواذذذذذذذا    
 . و د وجد  في سا   محكمة طراا   الارعية و اوت توضح إ امذة التاذار القذادم ن 346ل،ص2003مرواا،

هذذذ 1250ربيذذ  الثذذالي عذذال 24ا   بالفظذذاد  : وفيمذذا ي ذذي لذذع تحذذدم هذذاه الو ذذاوت المؤرخذذة فذذي مذذن خذذارح طذذرا
ل : " مضذذذذموا رسذذذذا توجذذذذه شذذذذا داه عذذذذن إعا الاذذذذيخ القاضذذذذي لرجذذذذل ياذذذذمب بعذذذذوم   ذذذذاا  اذذذذن حاذذذذ ن 1834/

ع ذب وجذه األسكظدرالي والحال ىله مريف بفظد  الافاوري و  د ما وجد عظده ...وعكر له عظد محمد القروي خذادل 
القرام...وبعد تاا  ه يرسل ما بقي من مخ فه لعمه الماكور وعمه الماكور يام  م  مخ فه الماكور  من األمه 
ويحاسذذ  الرجذذل التذذي تحذذد يذذده ع ذذب الذذربح ويرسذذل جميذذ  علذذ  ألاويذذه اب ذذد اسذذكظدرية المذذاكور ..."  س.ل. .ش، 

  .   1834هذ/1250ربي  الثالي عال24و يقة مؤرخة في 
تمتذذاو فظذذاد  مديظذذة طذذراا   إلذذب جالذذ  إيواواذذا لم رتذذادي المديظذذة مذذن  المناهثثط التثثي قامثثت بهثثا الفنثثادق : أهثثم-

الي رباء ، ب لاا ت اتيل كماتودعا  ل ا   ، فقد كاا التاار الوافدين إلب المديظة يحم وا س عاا معاذا إلذب الفظذد  
ات األرضي من الفظد  ، وي تي ال باون إلب التذاجر ماما كاا حاماا ىو وولاا ، وكالد هاه الا   تخ ا في الطا

ذذ ن ل ماذذاومة والبيذذ  والاذذراء ،والو يقذذة التاليذذة توضذذح م ذذ   هذذاه الفظذذاد  واسذذتعمالاا ك مذذا ن لتخذذ ين  فذذي الفظذذد  المع 
ل هذاا لصذاا :" ...ووصذ تا الحصذ رت ن المذاكورت ن إلذب 1843هذذ /1259عي الحاة  20الفضاو   والمؤرخة في 

تا ماا الحاح مروو  الماكور ووضعاما في الفظد  المعروف بالقايد حان  ا ىل  يا فميه محمذد عظذدك طراا   و 
عي 20حصذذر مقذذال موضذذوع ن فذذي الفظذذد  المذذاكور وبعذذتاا ل  اذذود العطذذار  ..."  س.ل. .ش،و يقذذة مؤرخذذة فذذي 

 ل  .1843هذ/1259الحاة 
  المديظذذة القاطظذذة ف اذذا والوافذذد  إل اذذا ، وا ذذد ع ذذب كمذذا امتذذاو  هذذاه الفظذذاد  ب لاذذا ىمذذا ن ل تواصذذل اذذ ن فىذذا   

األخذذع م  تقذذب رجذذال القوافذذل التااريذذة القادمذذة مذذن ىواسذذع ىفريميذذا ، مذذن ارلذذو ، وواداي ، والطذذوار  إضذذافة إلذذب 
 . ففذي هذاه الفظذاد  ت فذرغ القوافذل مذا تحمذل مذن 171ل،ص1974التاار المياربة وتاذار الذف د األوروبيذة  جذامي،

  .171ل،ص1988بضاو  ، وومظاا يتا التعامل م  الاماسر  والوك ء فيما يخع لق اا  ان موسب،مظتاا  و 
وتادر اتشار  إلب ىا وايفة الفظاد  في توف ر ىما ن ات امة ل تاار اليرباء عن المديظة ، ى ذر فذي تخصذيع    

البظاد ذذذذذذذذة  بعضذذذذذذذذاا بحاذذذذذذذذ  " القوميذذذذذذذذا  " ، مذذذذذذذذن علذذذذذذذذ  وجذذذذذذذذود فظذذذذذذذذد  خذذذذذذذذاص بالفرلاذذذذذذذذ  ن وفظذذذذذذذذد  خذذذذذذذذاص ب
  .  120ل،ص 1991 ماساي،
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ولارًا لت ايد لاا  التاار الوافدين إلب مديظة طراا   تطور  معه  خدما  الضيافة الفظدقية ، ح ث ىصفحد     
ت   الفظاد  ت قدل إلب جال  صظوف األ ذل الم خت فذة القاذو  والاذاي والماذروبا  األخذرم  الم بذردا   ، ومذن ىمث ذة 

  القر ظذذي ، فظذذد  الخوجذذة ،و ذذد خصذذع األخ ذذر ليكذذوا ماذذتودعًا لتخذذ ين بضذذاو  سذذو  التذذرك هذذاه الفظذذاد  : فظذذد
  .105ل،ص 2009 ىاوشوياة،

و د تخصع ل  الء كل فظد  من الفظاد  باتتاذار فذي صذظه م عذ ن مذن الاذ   ممذا يا ذ  لذه التاذار الذاين       
فظد  الصظاعا  المح ية التي يمدها الفظد  بمادتاا يتعام وا في عل  الصظه المع  ن ،  ا ما ت بث ىا تقول عظد ال

األوليذذة التذذي يا باذذا لذذ ال ه ، ومذذن هذذاه الفظذذاد  ع ذذب سذذب ل الذذاكر فظذذد  سذذو  الفظ د ذذة والذذاي يعذذرف بفظذذد  وم ذذد 
 ، والذاي اختصذد تعذام   ل الوذه 465-464ل،ص ص 1984وفظد  الضفاوري الوا   في حار  ال اود   حان،

  .86،ص1990باا من صاودي األسماك  ابي  وشراء ىدوا  ومعدا  الص د المخت فة   ورو،الاين كالوا في ى  
هاا و ذد اشذتار  بعذف هذاه الفظذاد  بذالمان والمذواد التذي كذاا يتعامذل ف اذا ل ال هذا ، ومذن ت ذ  الفظذاد  :فظذد     

موادهذا مذن لفذا   الحصاوري الاي ياتم  فيه ىصحاب هاه الماظة من الم تخصص ن في صظاعة الحصاور وج  
،ص 1990الاذذذمار والذذذدي  والح فذذذا ، وى ثذذذر ل ذذذ الء هذذذاا الفظذذذد  مذذذن مذذذواطظي مظطقذذذة تاور ذذذاء وتذذذاجوراء   ذذذورو،

 .وهاه الخاصية التي مث تاا الفظاد  فذي قياماذا  ريفذة ىو محاطذة باألسذوا  تذوحي ب مكاليذة تخصصذاا ب لاذطة 88
 مع ظة تتع ت اتخصع الاو  الاي تق  ضمظه .

جال  هاه الفظاد  التي وجد   ريفة من األسوا  ،  امد بعف الفظاد  األخذرم فذي مظطقذة بذاب الفحذر   وإلب   
القريفذذذة مذذذن الم ظذذذاء ، مظاذذذا الفظذذذد  المعذذذروف بع ذذذي القرمذذذال ي الذذذاي يقذذذ  ع ذذذب ياذذذار القذذذوس الرومذذذالي ، والفظذذذد  

  .85ل،ص 1990المواجه له ع ب يم ن القوس  ورو،
 نظيمية للفنادق :  ثانياا:النواحثثثثي الت

اتخا  س طا  األمن بالمديظة بعف اتجراءا  التظايمية لظ  الء الفظاد ، فياا ل امًا ع ذب إدار  المديظذة متابعذة    
هذذاه الفظذذاد  ومرا بتاذذا ، وتذذ م ن لذذ الء المديظذذة مذذن األجالذذ  ب صذذدار ال ذذواوح المخت فذذة التذذي مذذن شذذ لاا تظاذذيا سذذ ر 

ال ذواوح ىا هذاه الفظذاد  كالذد ىاواااذا ت فذتح وتي ذت فذي مواع ذد محذدد  ال ياذمح بعذدها  هاه الفظاد  ، ومن اذ ن هذاه
بالذدخول ىوالخذذروح مظاذذا ،فيالذذد األاذذواب تفذذتح بعذذد آعاا الفاذر وتي ذذت  بذذل آعاا الميرب.وكذذاا يقذذول ع  اذذا حذذراس 

ظد  ، وعمذا يمكذن ىا يقذ  فيذه يعظوا اتوف ر ىما ن الراحة ل ظ الء ، وها ماؤولوا ىيضًا عن توف ر األمن داخل الف
 . كمذذا تاذذذمل ماذذال الحذذراس تذذ ج ر الب ذذو  والمخذذاوا وقذذذفف 90 تذذول ي،  د.  ،  ص  1مذذن حذذوادث وسذذر ا  
 . وإا لا تتذوفر لظذا مع ومذا  كافيذة عذن الييييذة التذي يعمذل ااذا هذوالء 588ل، ص 1984مفالغ اتياار  حان ،

يعم ذذوا اظاذذال األجذذر  ، كذذوا هذذاه الفظذذاد  تتمتذذ  بالم ييذذة لا ذذر خذذدما  خاصذذة لحذذراس ،وليذذن مذذن المذذرجح ىلاذذا 
الخاصة. وفي بعف اتشارا  لتول ي  ىشار ىا بعف الظ الء كالوا يعطوا الحراس بعف المفذالغ كمظحذة إع ربمذا 

  . 90تيوا لا ر خدما  خاصة يقدماا األخ روا  تول ي، د.  ، ص 
د   ىا يحمذل الظذ الء بطا ذة مذن الفظذد  ت ثبذد إ ذامتاا فيذه ومن ضمن التظايما  التي اسذتحد اا ىصذحاب الفظذا   

 . وع ب ما يبذدو ىا اليايذة مذن علذ  هذو حمايذة المديظذة مذن الاواسذي  الذاين واد عذددها 86ل،ص 1998  ورو،
بالمديظة وخاصة في ىواخر الحكا العثمالي الثالي، لاا وج  ع ب إدار  المديظة م تابعة مثل هذاه األمذا ن وم را بتاذا 

   .107-106ل،ص ص 2009، باتضافة إلب ت م ن ل الء المديظة األجال   ىاوشوياة،

                                                 
*
 قرشا  اسكندرانيا . 22 2/1مالت المتداولة في العهد العثماني ، وتعادي لاير دورو : عملة من الع 
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كما خضعد  هاه الفظاد  ل ظاا الضذريبية التذي تتع ذت بالاذ طة ، و ذد تظوعذد الضذراو  التذي ف رضذد ع  اذا ،    
ب سذذتثظاء فظذذد  فيذذاا مظاذذا الثااتذذة والعرضذذية ، ح ذذث ىلاذذا ا يذذد فذذي فتذذر من الفتذذرا  اريذذال دورو ع ذذب كذذل فظذذد  

  ، والذذاي ع ذذب مايبذذدو ىا كذذاا 578ل،ص 1984 حاذذن،  الاذذافي الذذاي فذذرم ع يذذه مب ذذغ عاذذر ريذذاال  دورو
األ بر حامًا واأل ثر لاذاطًا مذن   ذره مذن الفظذاد  . ىمذا الضذراو  العارضذة فاذي المتمث ذة فذي مذا كذاا ع  اذا فذي 

ل فرم ع ب كل فظد  عاروا ريذال 1835ففي سظة الم ما  مثل حاجة الا طة ل مال لاداد ديوا األوروب  ن ، 
  .    577ل،ص 1984دورو  حان،

 ثالثاا:أههر الفنادق في مد نة طرابلس :
ضمد مديظة طراا   عددًا كب رًا مذن الفظذاد  ممذا يعكذ  تطذور الظاذا  التاذاري ل مديظذة ، ح ذث عكذر  بعذف    

ري ، وفظذد  اليولذة وفظذد  الخوجذة  ، وفظذد  الفاشذا المصادر ماموعة مذن الفظذاد   كفظذد  المديظذة وفظذد  الضذفاي
-190-150ل،ص ص 1984وفظذذد   الصذذذااري وفظذذد  القذذذاجياي وفظذذذد  اذذن سذذذ يماا وفظذذد  الاذذذافي   حاذذذن،

  .من دوا تحديد ىما ن هاه الفظاد  .330-423
 بعضاا : ل لاكر 1911-1835وسظ تي ع ب عكر ىارو الفظاد  التي ى لاىد في الفتر    د الدراسة من    
يقذذ  هذذاا الفظذذد  الذذاي ىقذذيا ع ذذب ىلقذذام مبظذذب  ذذديا يرجذذ  إلذذب القذذرا الاذذاب  فنثثدق بنثثت السثثيد)بن قثثدارة( :-1

ل ، 1854المي دي في مظطقة باب الفحر ، وهو م   ل ا د  محمد الا د ان  دار   ، الاي ىعاد اظاء الفظد  عذال 
الذًا بفظذد   الاظذوي ن  تلذه كذال مقذر لقظصذ ية جظذوا ادايذة وىور ه تاظته لذال  عذرف بفظذد  اظذد الاذ د ، ويعذرف ىحي

 ، ،و ذد تذذا 75،ص  2001إلاذاوه ،  ذا اسذتخدل كمدرسذة لتع ذيا الحذذرف والصذظاعا  التق  ديذة   الفظذاد   القديمذة،
 تخصيصه حاليًا كظادي لفاب الفحر .

قه خراسذالية ، ىمذا الذدور ويضا الفظد  دورين األرضي ويحوي عار  رف وحمذال ، و اذا مذن اليذرف لاذا ىسذ   
  .75ل،ص 2001األول فيحوي  ماا  رف ماقفة باقه خابي  الفظاد  القديمة ،

ل ، وترجذذ  1856يقذذ  فظذد  القر ظذي اتقذذاط  سذو  العطذذار  والصذيا ة، ا ظذذي عذال فنثدق القرقنثثي )بثثن زكثري( : -2
،  ذا التق ذد م ي تذه إلذب فاضذل بذ   م ي ته إلب آمذ ن بذ  القر ظذي المعذروف باسذا  شذيخ الب ذد ، وإلذب عواشذه خذالا

مصطفب ان وكري ويعرف ايضًا بالفظذد  التاذاري ، تلذه اظذي ىساسذًا لياذتخدل كظذ ل ل ماذافرين سذواءًا مذن التاذار 
   . 73ل،ص2001ىو من الايا   الفظاد  القديمة ،

ذظه ىلذه مذن   امتاوهاا الفظد  بقربه مذن سذو  التذرك ممذا جع ذه م اذتودعًا ل اذ   التذي تذرد إلذب علذ     الاذو ، وص 
ضذذمن الفظذذاد  عا  الماذذاحة المتوسذذطة بمدخ ذذه اليب ذذر عي العقذذد الذذداوري الذذاي تع ذذوه ب طذذا  م خرفذذة ا خذذارف 
هظدسية ولفاتية . ويحتوي الفظد  ع ب طابق ن األرضي ويحوي خماة عار رفة في ح ن يضا الدور األول سفعة 

عذن الحمذال والمطذفخ والفظذاء الذاي ياذتخدل لمب ذد الح والذا   وعاروا  رفة وجميعاا عا  ىسقه خابية ، فضذ ً 
  . 71-67ل،ص ص2001. الفظاد   القديمة ، 

وضا الفظد  باا ن خاذب  ن األول ضذخا يعذرف باسذا  بذاب اوخوخذة  ، والثذالي متوسذع الحاذا يفذتح ع ذب سذميفة  
ع ذب ياذار الذداخل ؛ األولذب تاذتخدل  ماتط  ة الاكل تضا س مًا يقود ل دوراألول ، وتضا الاميفة حارتذاا تقعذاا

 مقاب ، والثالية مقف ة ربما تاتخدل كمخ ا ، وبظاايذة الاذميفة يوجذد بذاب يذؤدي إلذب فظذاء تحذيع بذه ىربعذة ىرو ذة. 
ويصفه فرالااكو كورو بقوله" إله فظد  م تخا بال هورع ب ت   الصذور  متفعذ ن حقذًا ماذاهد  الصذحن التحفذة الذاي 

  89-83ل،ص ص 1990 ظي، وهو واحد من ى دل فظاد  طراا  .   ورو،يامل ع يه فظد  القر 
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عرف الفظذد  ااذاا االسذا لاذفة إلذب ماليذه الحذاح  رمضذاا م ذ راا الطراا اذي  الذاي اظذاه عذال فندق ميزران : -3

 ذذه ومب ذذد الصذذظاع ل ليكذذوا مقذذرًا ل يربذذاء والظذذ الء وليظذذه تحذذول بذذه االحذذت ل االيطذذالي وىصذذفح مكالذذًا ل حا1881
  .64،ص 2001 الفظاد  القديمة، 

يتم ذذ  الفظذذد  بمذذدخل عو عقذذد داوذذري تع ذذوه وخذذارف تحمذذل ىشذذكال ىوهذذار ، ول فظذذد  بذذاب كب ذذر يذذؤدي إلذذب فظذذاء    
مرب  الاكل به روا اا ااما عقذود داوريذة محمولذة ع ذب ىعمذد  عا  تياذاا  رمال يذة ، وتحذيع بالفظذاء ماموعذة مذن 

 رفة ، فضذً  عذن دور  الميذاه ، ىمذا الاذ ا الذاي يقذ  ىمذال المذدخل الروياذي فيقودلذا    ذة عاذر دها اليرف يب ذغ عذد
ل ذدور األول الذاي تحذيع بذه ىربذ  ىرو ذة ، ويضذا هذاا الذدور ا ظتذا عاذر  رفذة عا  سذقه خاذبي  الفظذاد  القديمذذة 

   ، وبال  يكوا ماموع  رف الفظد  خماة وعاروا  رفة . 640،ص2001،
ذذرف ااذذذاا األسذذذا لاذذذفة إلذذب الحذذذاح  الصذذذاد  ىاذذذو أبثثثو دلغوسثثثه :  فنثثثدق-4 يقذذذ  هذذاا الفظذذذد  بطريذذذت الح قذذذة ، وع 

دليوسذة  الذذاي  ذال ابظاوذذه فذي هذذاه الحمفذة ال مظيذذة مذن الحكذذا العثمذالي . وإا لذذا تتذوفر مع ومذذا  كافيذة عذذن تذذاريخ 
ي .وكاا اليرم األساسذي مذن اظاوذه اسذتخدامه اظاوه ، إال ىا المتفت ع يه ىله ا ظي خ ل فتر  العاد العثمالي الثال

 ظ ل ل ظاس ليظذه اسذتخدل بعذد علذ  مذن  بذل ال اذود لتخذ ين المذواد العطريذة بمخت ذه ىصذظافاا ،  ذا اسذتي ه الحا ذة 
 مكاا لظا، األردية فضً  عن استخدامه كمخذ ا لتخذ ين بضذاو  المحذال الماذاور  ل فظذد  ، فذي حذ ن اسذتخدمد 

ل،ص 2010حذذذ   لتصذذذظي  الذذذاه  والفضذذذة ، وايضذذذا اسذذذتيل كمب ذذذد ل ع ابذذذة  جبذذذراا، ذذذرف الذذذدور األرضذذذي كم
  .50ص
يحتوي الفظد  ع ذب فظذاء مربذ  الاذكل محذا  با ظتذا عاذر  رفذة مذ  حمذال عا  ىسذقه ى بيذة ويضذا الفظذاء سذ مًا    

د  داوريذة ، ىمذا يقودلا ل دور األول الاي تحيع به  ذ ث ىرو ذة كذل روا  يتقدمذه حاذر لذه عقذود محمولذة ع ذب ىعمذ
ل،ص 2001الروا  الراب  ف  معالا فيه ويضا هاا الدور سذتة عاذر  رفذة عا  ىسذقه خاذبية  الفظذاد  القديمذة ،

  ، فيصل عدد اليرف اال  إلب  مالية وعارين  رفة . 71-67ص
 ذب ل حاذ   المع ومذا  التذي وجذد  مدولذة ع1884-1883يعود اظاء هاا الفظذد  إلذب عذال  فندق الهنشري:-5

ال وحة الرخامية التي تع و مذدخل  الفظذد  ، والذاي يقذ   باذارع جذام  الذدروح خ ذه المحكمذة الاذرعية القديمذة فذي 
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. ويعد هاا الفظد  ىحد ى بر األما ن لتخذ ين الفضذاو  فذي طذراا   ، وبعذد فتذر  اسذتعمل لمب ذد تاذار  سو  الترك
ل، ص 1992عذذن اسذذتخدامه لمب ذذد األ ذذراب  حامذذد، القوافذذل الذذاين كذذالوا يتذذاجروا مذذ  الحفاذذة والاذذوداا فضذذ ً 

58.  
مذذدخل الفظذذد  عفذذار  عذذن بذذاب خاذذبي كب ذذر تع ذذوه وخذذارف متعذذدد  يطذذل ع ذذب ممذذر ماذذتط ل عو سذذقه لصذذه    

داوري به عقداا كب راا  ، توجد به ىرب   رف واحد  مظاا استخدمد كمقاب ويقود الممر إلذب فظذاء الفظذد  المربذ  
ف فضً  عن الا ا الاي يقودلا إلب الدور األول الاي يضا هو اآلخر عدد من اليرف ، الاي يضا عدد من الير 

إال ىا ىحداث الحرب العالمية الثالية هدمد ىج اء مذن هذاه اليذرف فذ  ي عذرف عذددها لتياذة تعذرم ىجذ اء عديذد  
مكوا من دورين   ، لين من خ ل اآل ار الفاقية لاتظت، ىا الفظد 69-58ل،ص ص 1992مظه ل قااوه  حامد،

وبه ىرو ة محمولة ع ب    ة ىعمد  ، وربما كاا يضا عار   رف ىو ى ثر فض  عن الحمال    الفظذاد  القديمذة 
  . 70ل، ص 2001، 
ل  فذي العذال األول لتول تذه واليذة طذراا   1896-1881ىلا ه الوالي العثمالي ىحمد راسذا باشذا  فندق الغرباء:-6

ديا تعذذود م ي تذذه ل ب ديذذة ويقذذ  بذذالقرب مذذن بذذاب الفحذذر ، خ ذذه فظذذد  اظذذد الاذذ د ، اليذذرب ،ع ذذب ىلقذذام فظذذد   ذذ
وتعذذذدد  اسذذذتخداماته، فاسذذذتخدل فذذذي ادايذذذة إلاذذذاوه ليكذذذوا مقذذذرًا ل يربذذذاء القذذذادم ن ل مديظذذذة حتذذذب ىلذذذه سذذذمي بفظذذذد  

 . 185اليرباء، ا تحول إلب ماتافب عال ، بعدها ىصفح مكتفًا رشديًا عاكريًا  الت ياي، د.  ص 
الفظذد  مكذوا مذن    ذة ىدوار الذدور األرضذي يضذا عذذددًا مذن المحذال التااريذة ، والتذي خ صذع ريعاذا ل ب ديذذة    

وع ذذب ماتاذذفب حكذذومي ، ىمذذا الذذدوراا األول والثذذالي فقذذد خصصذذا تيذذواء ضذذ وف الفظذذد  ؛ الذذاي ضذذا سذذتة عاذذر 
  ، هذاا فضذً  عذن 75ل، ص 2001ة ،  رفة ، واحتو  هاه اليرف ع ذب ماوذة وخماذ ن سذريرًا  الفظذاد   القديمذ

الحمذذال والمطذذفخ ، ولذذا تذذاكر المصذذادر التاريخيذذة وصذذفًا ل فظذذد  ، إال ىلذذه كي ذذره مذذن الفظذذاد  ال يخت ذذه عظاذذا مذذن 
 ح ث البظاء والتصميا الداخ ي الاي يعتمد ع ب الفظاء الداخ ي الاي تحيع به اليرف .

لا د محمود الما تي وىخيه ، والفظد  مخصع تيذواء اليربذاء تعود م يية هاا الفظد  إلب افندق المسالتي :-7
  .76ل،ص 2001فضً   عن استخدامه كمكاا لتخ ين وبي  ال يد والامن   الفظاد  القديمة،

ولذذا تتذذوفر ىيذذة مع ومذذا  عذذن الفتذذر  ال مظيذذة التذذي تذذا اظذذا ه ف اذذا ، وال تحديذذدًا لتصذذميمه وعمارتذذه الداخ يذذة ، تا    
 يل باليامل وبظ د عمار  جديد  اداًل مظه .  الفظد   د ىو 

تعود م يية هاا الفظد  لعاو ة ان عثمذاا ، وسذمي ااذاا االسذا تا  ذرف الذدور األرضذي الاذد فندق الزيت:  -8
 الد تاتخدل لبي  ال يو  . والفظد  مكوا من دورين األرضي المكوا من فظذاء   ذر ماذقوف فضذً  عذن اليذرف 

   .76ل،ص 2001ىما الدور األول ف تيوا من سف   رف وحمام ن  الفظاد  القديمة ،المخصصة لبي  ال يد ، 
و ذذذد تمذذذد إوالذذذة هذذذاا الفظذذذد  باليامذذذل وىقذذذيا اذذذدال عظذذذه اظذذذاء حذذذديث ، والاذذذب  فذذذي علذذذ  ىا هذذذاا الفظذذذد  وفظذذذد     

د  الفاقيذذة التذذي تقذذ  الماذذ تي يقعذذاا خذذارح ىسذذوار المديظذذة القديمذذة ، لذذال  ىوي ذذد كافذذة المعذذالا القديمذذة عكذذ  الفظذذا
 داخل المديظة القديمة .
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الاي يق  بالقرب من شذارع حذاو الفحذر مذن جاذة التحصذ ظا  الفحريذة وامتذاو بالصذظاعة ، وضذا فندق مادي :-9
 عدد من الظااج ن المتخصص ن في لا، الم ب  وخاصة المح ية مظاا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألصذالة التذي تظفذ  مذذن عا  المديظذة وموا فذة حيذا  المديظذذة : اتصذه هذاا الفظذد  بطذذاب  افنثدق الفقيثه حسثثن -10
 ال ومية وبمخت ه ىلاطتاا . 

:الذاي ىط قذد ع يذه التاذمية فذي الاذظوا  األخ ذر  مذن الوجذود العثمذالي فذي مديظذة طذراا   ، فندق المدفعين -11
  . 89ل، ص1990فاستعمل الفظد  تيواء ى سر بعف رجال الايش العثمالي   ورو،

طي  القذذول ىا فظذذاد  مديظذذة طذذراا   اليذذرب الصذذي ر  مظاذذا ىو اليب ذذر  كالذذد تمثذذل مرفقذذًا هامذذًا مذذن مرافذذت ولاذذت   
المديظذذة ،وجذذ ءًا مذذن العمذذار  العربيذذة خذذ ل العاذذد العثمذذالي الثذذالي ، وىا اخت فذذد فذذي تصذذاميماا وطذذر  اظاواذذا عذذن 

اال تصادي  داخل مديظة طراا   وفذي عمذول   رها في مظاطت المار  العربي، إال ىلاا ساهمد في تطور الوا   
 الوالية .
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 :الخثثثثاتمثثة
جاد  الفظاد  في مديظة طراا   اليذرب  صذور  مذن صذور العمذار  العربيذة فذي مظطقذة شذمال ىفريميذا، ح ذث       

 مديظذة ، اتامد هاه الفظذاد  افاذاطة البظذاء وعذدل تعق ذده والذاي العكذ  اذدوره ع ذب الوا ذ  اال تصذادي المتواضذ  ل
فاذذاه العمذذار  ارتفطذذد بذذالوا   اال تصذذادي ارتفاطذذا تظاسذذبيًا ، فاذذي تتطذذور وتتعقذذد تفاصذذ  اا ومفرداتاذذا مذذ  التطذذور 

 اال تصادي .
فااه الفظاد  الصذي ر  مظاذا ىو اليب ذر  كالذد تمثذل مرفقذا هامذًا مذن مرافذت مديظذة طذراا   وىجا تاا،وتعذد رافذدا      

 اال تصادية واالجتماعية.من روافد حياتاا الاياسية و 
فقذذد عذذ و  األعذذداد المت ايذذده ل فظذذاد  فذذي مديظذذة طذذراا   خذذ ل العاذذد العثمذذالي الثذذالي التذذي ارتذذفع وجودهذذا      

اتطذذور الظاذذا  اال تصذذادي حاذذا التطذذور اال تصذذادي ل واليذذة ، وىا كذذاا تطذذورًا باذذيطًا ، وليذذن بمقارلتذذه بالمظذذاطت 
في القرا التاس  عارالمي دي، ح ث ىصفح عدد التاار فذي ت ايذد والذاين اتخذاوا  المحيطة يعد تطورًا كب رًا خاصة

 من الفظاد  ىما ن سكن لاا ى ظاء رح تاا التاارية.
، وآ ارهذذذا شاخصذذذة إلذذذب و تظذذذا الحذذذالي لتاذذذال لظذذذا صذذذور  مذذذن صذذذور العمذذذار   والتذذذ ال بعذذذف الفظذذذاد   اومذذذة     

مديظذذة طذذراا   ولذذذتعك  األهميذذة التااريذذة لاذذا ، ترتفذذا  الفظذذذاد  اتسذذ مية فذذي حمفذذة تاريخيذذة مامذذذة مذذن تذذاريخ 
 بالحركة التاارية التي كالد حركة م دهر  في هاه الحمفة . 
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 المالحق

 .85وطنية )د.ت ( صدار الكتب ال –بنغازي  –فنادق طرابلس القديمة  –مصدر مفيدة جبران 
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 .85دار الكتب الوطنية )د.ت ( ص –بنغازي  –فنادق طرابلس القديمة  –مصدر مفيدة جبران 
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 .62دار الكتب الوطنية )د.ت ( ص –بنغازي  –فنادق طرابلس القديمة  –مصدر مفيدة جبران 
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 .61( ص دار الكتب الوطنية )د.ت –بنغازي  –فنادق طرابلس القديمة  –مصدر مفيدة جبران 
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 قائمة المصادر والمراجع
 أوال: المصادر

 وثائق غير منشورة :-1
 طراا  : دار المحفواا  والو اوت التاريخية-ى

 ل .1843هذ/1259عي الحاة 20و يقة مؤرخة في -
 ل.1834هذ/1250ربي  الثالي ،عال 24و يقة مؤرخة في -

 ثانيا: المراجع العربية :
ىاذذو شوياذذة، حاذذ ن سذذالا بذذا  ر ، ،الحالذذة االجتماعيذذة فذذي مديظذذة طذذراا   اليذذرب فذذي العاذذد العثمذذالي الثذذالي  -1

 .ل 2009،اظياوي، دار اليت  الوطظية،
 ل .1988ان موسب،تيا ر ،الماتم  العربي في العاد العثمالي ،طراا   ، الدار العربية ل يتاب، -2
جبذذراا، مف ذذد  ، الفظذذاد  بالمديظذذة القديمذذة بطراا  ،طذذراا   ، مظاذذورا  ماذذروع تظاذذيا إدار  المديظذذة القديمذذة ،  -3

 ل . 2001
سذذذذطب ،عمذذذذار جح ذذذذدر،طراا  ، مظاذذذذورا  المركذذذذ  حاذذذذن ، حاذذذذن الفميذذذذه ،ال وميذذذذا  ال  بية،تحق ت:محمذذذذد األ-4

 ل . 1984الوطظي ل دراسا  التاريخية ، 
 ل.1998شرف الدين، إلعال محمد ، تاريخ طراا   اال تصادي واالجتماعي ، اظياوي، دار اليت  الوطظية ، -5
 .ل2003مرواا، محمد عمر ، سا   محكمة طراا   الارعية ، اظياوي، دار اليت  الوطظية ،  -6
 ل.2001الفظاد  بالمديظة القديمة طراا  ،مظاورا  ماروع تظايا وإدار  المديظة القديمة ،طراا   ،-7

 ثالثاا:المراجع المعربة:
بذال ه، إفالذذد، طذراا   مط ذذ  القذرا العاذذرين ،ترجمذذة :عمذاد الذذدين  ذالا ،طذذراا   ، مظاذورا  المركذذ  الذذوطظي  -1

 ل.1998ل دراسا  التاريخية ،
يتاارد ،عار سظوا  في ب   طراا  ،تحق ت: عمر الديراوي ىاو حا ة، طذراا   ، مكتفذة الفرجذالي تول ي، ر  -2

 ، د.  .
جامي،عبدالقادر ، من طراا   اليرب إلب الصحراء اليبرم ، ترجمة : محمد األسطب ، ل بيا ، دار مصذراتة، -3

 ل.1974
بذذذذذذذذذا  .طراا  .الق ذذذذذذذذذرواا فذذذذذذذذذي عذذذذذذذذذال رايذذذذذذذذذا، إدوارد ، . الميذذذذذذذذذرب العربذذذذذذذذذي فذذذذذذذذذي القذذذذذذذذذرا التاسذذذذذذذذذ  عاذذذذذذذذذر  ل -4

 ل.1968ل ،ترجمة:مصطفب جود  ،طراا   ، مكتفة الفير ،1877
 ل.1990كورو، فرالااكو ،فظاد  طراا   القديمة ،ترجمة : محمود التاو  ، طراا   ، الارايا الحمراء ،  -5
  ، مظاذورا  المركذ  مالتااا، هظريش فوا ، في رحاب طراا   وتول  ، ترجمذة : عمذاد الذدين  ذالا،طراا  -6

 ل .2008الوطظي ل دراسا  التاريخية،
ماسذذاي، اذذول ، الوضذذ  الذذدولي لطذذراا   اليذذرب ، ترجمذذة :محمذذد مفتذذا  الع  ذذي ،طذذراا  ، المركذذ  الذذوطظي  -7

 ل.1991ل دراسا  التاريخية،
 رابعا،الدوريات:

را التاسذذ  عاذذر المي دي"،ما ذذة تذذراث "الرحالذذة األوروب ذذوا مصذذدرًا لتذذاريخ تاذذار  إيالذذة طذذراا   اليذذرب فذذي القذذ-1
 ل.2015،اظياوي ،دار اليت  الوطظية ، 67الاع ،العدد
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،طذذذراا   4،العذذذدد 11حامذذذد ،سذذذع د،"التاار  واألسذذذوا  فذذذي طذذذراا   عبذذذر التاريخ"،ما ذذذة تذذذراث الاع ،الاذذذظة -2
 ل.1992،
،   1  ، ما ة آ ار العذرب، العذدد كورو ،فرالااكو، "فظاد  طراا   القديمة المم    " ، ترجمة: محمود التاو -3

 .ل 1990طراا   ، مص حة اآل ار، 
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 فقهها ومعانيها الكريم القرخن سةاالت
 إعداد : األستاذ أسعد الهمالي الالفي
 قسم الدراسات اإلسالمية /كلية اآلداب

 
 :المقدمة

 ىعمالظذذا، سذذ ىا  و ىلفاذذظا مذذن شذذرور بذذاه لعذذوع و تاديه،لاذذ و ولاذذتيفره  ولاذذتع ظه لحمذذده الحمذذد هلل إا  
 ىا ىشذاد و لذه شذري  ال وحذده هللا إال إلذه ال ىا ىشذاد و لذه، فذ  هذادي يضذ ل مذن و لذه، مضذل فذ  هللا ياذده من

 . ث را تا يما وس ا وصحفه  آله وع ب ع يه هللا ص ب رسوله، و محمدا عبده
 وآله وس ا . ع يه هللا محمد ص ب لب ظا هدي الادي خ ر و الب،تع هللا   ل الي ل خ ر ف ا بعد، و 
 لاذا الخذ ص همذا و واألحذوال، سذاور األومذاا فذي لااتاذا سذب ل همذا و  ذديما، األمذة هذاه اهتد  األص  ن اااين 

 .ىخرجد ل ظاس ىمة خ ر  الد لتعود كما تيياه ، الاي الوا   هاا من
عظد سذؤاال  القذرآا لمذا يذوحي بذه إيرادهذا فذي كتذاب هللا مذن ىهميذة خاصذة  و فد فقد القظاعة، هاه م  الاااما و 

فوجذدتاا  ظيذة بالحكمذة التذي  ذال  مقاصذدها، و إجاباتاذا وتفاذ رها فذي ىبحذث و لااه األسذى ة ف لذا ى ر هذا وىت م اذا ،
  التذي تاذذ   ع  اذا إلذ ال هذاا القذرآا هذدم ل ظذاس وبذذث فيذه مذن الع ذا والحكمذة مذا ياذتيظب بذذه عذن   ذره مذن اليتذ

 سب ل الوصول إلب رضا هللا تعالب والفوو باظته ، لا ل هللا لظا وليا من فض ه جميعا .
وى صذذد بالاذذؤاال  مذذا ورد فذذي بعذذف آيذذا  القذذرآا مبتدوذذة ا فذذظ الاذذؤال وماذذتقاته : ياذذ لول  ، سذذ ل  ، تاذذى وا ، 

 يا ل  ،ي ا ل ، س ل ، وك فظ "ياتفتول " مما يف د معظب الاؤال .
ع  ر  هاه األلفاظ صراحة في واحد وعارين موضعًا في القذرآا اليذريا جمعتاذا ووضذعد ليذل موضذ  تفاذ ره و د 

مذذذن بعذذذف مراجذذذ  التفاذذذ ر المعتبذذذر  بمذذذا يكاذذذه عذذذن معال اذذذا ، وعلذذذ  ألا هذذذدف الفحذذذث هذذذو جمذذذ  هذذذاه األسذذذى ة 
ع ذب مذذا تحتويذذه مذذن آ ذذار  وإجاباتاذا فذذي موضذذ  واحذذد يمكذن ل قذذاري والماذذتا ىا ياذذدها فيذه اياذذر وسذذاولة ويتعذذرف

الع ا والمعرفة باختصار ، وبما يتظاس  م  المااحة المامو  ااا في هاا الفحث ،  ذا يمكذن بعذد علذ  إعا سذظحد 
 دراستاا دراسة عميقة ومقارلة األ وال في التفاس ر األخرم والوصول إلب خ صة هاه األ وال وما ياتفاد مظاا .

مقدمذة ومفحثذ ن :  مفحذث يتضذمن فقذه الاذؤال فذي الاذريعة اتسذ مية  ع ذب ةماذتم  الاذور  لاذاه دراسذتي فاذاء 
وفيه مطال  والمفحث الثالي يتضمن عد  مطال  تعرم ىلفاظ الاؤال التي ورد  في لصوص القرآا اليذريا مذ  

 .تفا رها 
 :المبحث األوا: فقه السةاا في اإلسالم

 ل اذذذؤال لمذذذا اتسذذذ مي الفقذذذه فذذذي الاامذذذة المواضذذي  مذذذن الاذذذؤال تذذدل الظصذذوص القرآليذذة فذذي هذذاا الفحذذث إلذذب ىا
 إلذب باذظده «وفض ه الع ا اياا جام » في الماليي البر عبد اان اتمال كب ر  و د روم   مظذه ىهمية والياية وطرحذه

 ى ا ذذو و  ذذال   «مفاتيحاذذا والاذذؤاال  ى فذذال الع ذذول: » ذذال ىلذذه هللا رحمذذه الفراه ذذدي ىحمذذد اذذن الخ  ذذل العربيذذة ال يذذة إمذذال
م ع ي     اا  : " ع م ر   د   األ  ص   :ي ظ ا 
ف اء   ؤ ال   ط ول   ال ع م ب ش  ا الا  ال  ...  و إ ل م  ك و    ط ول   ال ع م ب ت م  ل   ع   ب الا  ا   .1ال ا 

 بمذاعا: عفذاس الان حميميًّا ،و  ل وجوًدا ولاخص ته فاع ية، ولعق ه معظب، اتلااا حيا  من ياعل.. ”الاؤال“ إله
 . 1 عقولٌ  و    سؤول، لاااٌ :   ال: الع ا ل د

                                                 
1
 380-1جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر ج 
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ذذر     ذذ  ل ًة، ع ا  ذذا م ا  ذذ  ل ول    : }ال ق ذذر آا   ف ذذي     ا  ذذن   ي ا  ذذر   ع  م  ذذر   ال خ  ذذر    { ]و ال م ي ا  ذذ  ل ول    } و   ،[ 219:ال ف ق  ذذن   ي ا  ر   ع  ذذا  ذذر ال   الا  { ال ح 
ي ا   ل ول    } و   ،[ 217: ال ف ق ر    ] ظ ي[ 220: ال ف ق ر    { ]ت ام بال     ع ن   و  ف اه ه   ه ا ا: ي ع  و ى ش 

2 
 الاذديد الوع ذد  تحذد الاذاول وتذدخل ابذظاا  فيمذا الخذ ف ويو    حرح في األمة األسذى ة  د يو   مذن  ث را إال ىا 

وسذ ا :  ماذ لته كما ورد عل  صريحا فذي حذديث رسذول هللا صذ ب هللا ع يذه اجذل الما م ن  جرما مذن بكوله ىعاا
رًما الما م ن   في الما م ن   "ىعاا   ل لا عم ا س ل   من ج  ر  ل   ي حر   3ما لت ه " ىجل   من الظاس   ع ب فح 

 المطلب األوا : السةاا لغة واصطالحا :
ذذؤاال  الامذذ الاذذذؤال ليذذذة: سذذذ ل ياذذذ ل سذذذؤاال وماذذذ لة  وجمذذذ  الماذذذ لة ماذذذاول اذذذالام  وتاذذذاءلوا سذذذ ل ىسذذى ة  و س 

ذذذوااا بعضذذذذا وفذذذذي التظ يذذذذل الحكذذذذيا  بعضذذذذ ل وا   ال ذذذا ي ّللا    و ات ق  ذذذاء  ذذذال   ب ذذذه   ت ا  ذذذاا   ّللا    إ ا   و األ  ر ح   ذذذال   4  ر    ًفذذذا ع   ذذذي ي ا     
ل  [ س ل]الاوهري :  ؤ  ذؤل     ى وت ذد    و ذر  . اتلااا يا له ما: الا   الاذث وسذ لته. الامذ  وبي ذر بذالام   موسذب يذا س 

او لٌ  س  ل  :  تعالب و وله. وما لة سؤاال الاث عن وس لته  6.عااب   عن ىي5  وا      بعااب   س 
 . الاؤال اصط حا: الي ل الاي تط   اتجابة عظه وجمعه ىسى ة

 :الثاني : سةاا التعلم المطلب
 وإ ذار  فاالخذت  الذاي هدفذه والاذؤال شذيء األمذر مذن الصذحيح إلذب والوصذول والذتع ا االسذتفاال ألجذل الاؤال إا

األولذب  ىي ألجل االسذتفاال والذتع ا وفذي  الحالذة من الاؤال يا ل ف ا المؤمن الظبو  عصر ففي آخر، شيء الفتن
ذذ  ل واهذذاا يقذذول هللا تعذذالب  ذذل   اس  ذذوا   ال     ظ ذذت ا   إ ا   الذذا    ر   ى ه  ت ع   م 

الثاليذذة   الحالذذة ياذذ لوا   ذذالوا واليفذذار والمظذذافقوا  ،  7
ت ظ ذا لفر ة والخصومة ، كما  ال تعالب   و   ذال والبث الخ ف وا ذا ه ذو   ى ل   خ   ذرٌ  ى آل ا  ب وه   م  ذر  اًل  إ ال   ل ذ    ض  ذد  لٌ  ه ذا   ا ذل   ج     ذو 

ذذم وا     ىعاذذذا صذذ ب هللا ع يذذه وسذذ ا :" إا  ولذذذه شذذذر  فذذذي تعذذذالب رحمامذذا هللا الخطذذااي عذذن الظذذووي  لقذذل فقذذد 8خ ص 
 فذذيمن الحذذديث هذذاا:  ذذال 9ماذذ لته " اجذذل مذذن فحذرل لذذا يحذرل شذذيء عذذن سذذ ل مذذن جرمذذاً  الماذ م ن فذي الما م ن

 وال ع  ذذه إ ذذا فذ  عظاذا ماذ لته لذه و عذد اذ ا لضذرور  سذ ل مذن ف مذا اذه إل ذه، حاجذة ال فيمذا تعظتذا ىو متي فذا سذ ل
 والتظق ذذ  الفحذذث إلذذب ودفعذذه الذذاهن، تحريذذ  فذذي ،”الاذذؤال“ صذذيية مذذن ىفضذذل وسذذ  ة معذذذاور ، ف ذذي  فاذذذو عتذذذ 

 خفي. وما مظاا اار ما المتعدد ، وجوهاا ع ب الما لة وتق   
ل م ا ى ل و  ول   س  س   ا   ع   ي ه   ّللا    ص   ب ّللا    ر س  ل   ع ن   و  ذد   الر ج  ذ    ي ا  ر ى ت ذه   م  ذً   ام  ر   ت ي   ذا   ت ي   ذا   ف ذ  ا   ر ج  ذيا ، ب ذ  م   سذكد   ا  و إ   ع ا 

ث ذل   ع   ذذب سذكد   ؛ م  ذذول   ف ي ذر ه   ع ل ذذ   ذ  ب ّللا    ر س  ذذ  ا   ع   ي ذذه   ّللا    ص  س  ذاو ل   و  ذذا ال م ا  اا ا  ذا   ّللا    ى ل ذذ  ل     ذا  . و ع  ي  ظ ذذة   ح  ع  ذذا ا ، ال م    ل ا   و 
يح   ن   ف ي   ب د   ح  يث   م ن   الص  د  ف ة   ا ذن   ال م ي  ذر     ح  ذي  ذول   ى ا  : ش  ذ  ب ّللا    ر س  ذ  ا   ع   ي ذه   ّللا    ص  س  ذب   ذاا   و  ذن   ي ظ ا  ،    ذل   ع   و   ذال 

ث ذذذر     ك  ، و  ذذذؤ ال  ذذذاع ة   الا  ذذذال   و إ ض  ف ذذذي ال م  يح   ، و  ذذذح  ذذذ  ا   ص  ول ذذذي: "م ا  ذذذا ع ر  ، م  ت ي ا  ذذذا ت ذذذر    ذذذن   ه   ذذذ    ف   ل م  ث ذذذر       ذذذب   ي ا   م  ا   ب ك  ذذذؤ ال ا   س 
ا   ف ا  ت    ،ى   ع   ب و اخ  ا  ت ي ا   ف   ع ا ل ب ي او ا  ر   ى م ر  ظ ه   ف   ت وا ب   م  ، م ا م  ت ا  ت ط ع  ء   ع ن   ل ا   ت ي ا    و إ ا   اس  ي  ت ظ ب وه   ش  ذا ، و ه ا ا" ف اج     ال ذه   إ ل م 

د   ا ب ع  ب ر ه ا   م  ا     ت     ّللا    ى ا   ى خ  ،   ع     ا  ك د  ف   هللام رسول يا عال ى  ل: رجل فقال. ال ح  ول   ع ظ ه   ا   ع   ي ذه   ّللا    ص   ب ّللا    ر س 
ذذ  ا   س  ،   ذذا  .      ًذذا و  ل   ع   ي ذذه     ذذال  ذذ   ل ذذو   ال  : "الا  ذذا  :     ذذد   و  ، ل ع  ب ذذد  ل ذذو   لوج  ب ذذد   و  ذذا و ج  ت ا   ل م  ذذت ط ع  ول ذذي: "  ذذال     ذذا  ". اس  ذذا ع ر   م 

                                                                                                                                            
1
 (304 - 303/ 9)البن تيمية   الفتاوى مجموع 
2
 381-1 (هـ774: المتوفى) الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو لمؤلفه العظيم القرآن سيرتف 
3
 له واللفظ( 2358) ومسلم ،(7289) البخاري أخرجه 
4
 (1سورة النساء اآلية ) 
5
 (1سورة المعارج اآلية ) 
6
 1723-5 (هـ393: ت) الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو:  العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح 
7
 النحل( 43) 
8
 الزخرف( 58) 
9
 سبق تخريجه . 
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ت ي ا   يث  " ت ذذر    ذذد  ذذا ا. ال ح  ال ذذ    ا ذذن      ى ل ذذ   ذذال   و ه ي  ذذ  ل   ى ا   ل ا ظذذا: م  ذذول   ل ا  ذذ  ب ّللا    ر س  ذذ  ا   ع   ي ذذه   ّللا    ص  س  ذذن   و  ، ع  ء  ذذي   ف ي ذذاا   ش 
ب ظ ا ا  ل   ي   ت ي   ى ا   ي ع  ي ة   ى ه ل   م ن   الر ج  ن   ف ي ا   ل ه   ال ف اد  ل ح  م   . و   1ل ا 

 :المطلب الثالث : سةاا التعنت
 القصذة فذي  ما الااول؛ مو  في عل  تاب   حتب ع ا، بي ر ىفتب من ع ب وس ا ع يه هللا ص ب الظبي عاب و د

ا     ت   وه  : “وس ا ع يه هللا ص ب و ال المعروفة، ا ي ع   م وا؛ ل ا   إ ع   س   ل وا ى ال! هللا     ت   ا  ف اء   ف   ل م  ؤ ال   ال ع ي    ش   فذي وجاء  ”الا 
ذذن  : “البذذر عبذذد الاذذن  وفضذذ ه الع ذذا ايذذاا جذذام   ا  ذذ  ل ة   ح   وآداب الذذراوي  ألخذذ   الاذذام   وفذذي. ”الع  ذذا ل صذذه   الم ا 

 2.”الف قه لصه   الما لة   ح ان  : “ل فيدادي  الاام 
 : 3 الاؤال  راتية في مواض  عار   هللا رحمه الااطبي اتمال عكر

ين في يظف  ال عما الاؤال: ىحدها  :الد  
و ي  ،"ىايم من: "عظه هللا رضي حاافة ان عبدهللا  اؤال ذى ل   وسذ ا ع يذه هللا صذ ب ىل ذه" التفا ر" في ور   بذال مذا: "س 
قيًقذا يبذذدو الاذ ل : ﴿ هللا فذذ ل ل  ذذاام  مذا يصذذ ر ىا إلذذب يذظقع  ذذا اذذدًرا، يصذ ر حتذذب يظمذذو يذ ال ال  ذذا    ذذالخيع، ر 

 .الدين مظاف  من فيه ابم ىج   ف ل ما ،[189: الفقر ] اآلية... ﴾ األ  ه   ة   ع ن   ي ا   ل ول    
 :حاجته الع ا من ا غ ما بعد ي ا ل ىا: و ال اا

ذذ،   الظ ذذاس   ع   ذذب و ه    : ﴿ تعذذالب  ولذذه ىا مذذ " عذذالم ى   ذذل: "الحذذ، عذذن الرجذذل   سذذ ل  مذذا [ 97: عمذذراا آل﴾ ] ال ب   ذذد   ح 
وا ى ا   ي ذ  م ر   ا   ّللا    إ ا  : ﴿  ولذه بعذد إسذراو ل اظذي سذؤال ومث ذه تط  ذه، لأل ا ذد ىل ذه بااهره  ام   ب ح  : الفقذر ﴾ ] ب ق ذر  ً  ت ذا 

67.] 
 :الو د في إليه احتياح   ر من الاؤال: و الثاا
يذذا، فيذذذه ي ظذذ ل لذذذا بمذذا خذذذاص - ىع ذذا وهللا - هذذذاا وكذذ ا  مذذذا ع رولذذذي:   وسذذ ا ع يذذذه هللا صذذ ب  ولذذذه يذذدل   وع يذذذه ح 

 .5  عظاا تفحثوا ف  لاياا، عن ال بكا رحمةً  ىشياء عن وسكد  :   وس ا ع يه هللا ص ب و وله ،4  تركتيا
 :وشرارها المااول صعاب عن يا ل ىا: ورابعاا

 .األ   وطا  عن الظاي في جاء  ما
  الحكا ع  ة عن يا ل ىا: وخامااا

 .6الص    دوا  الصول  ضاء حديث في الاؤال ، ما عل  به ي  ت ال مم ن الااول ىو الت عب دا ،  ب ل من وهو
 :والت عم ت الت ي   ه حد    إلب بالاؤال يب غ ىا: وسادساا

ا   ل  : ﴿ تعالب  وله يدل   عل  وع ب ر   م ن   ع   ي ه   ى س   ل ي ا   م  ا ى ج  م   7﴾  ال م ت ي    ف  ن   م ن   ى ل ا و 
  

ذذا ذذى ل   ولم  ذذ  تذذرد هذذل الحذذوم، صذذاح    يذذا: "الرجذذل س   يذذا: "عظذذه هللا رضذذي الخطذذاب اذذن عمذذر  ذذال الاذذفاع م حوض 
 .1 "ع  ظا وتر د الافاع ع ب لر د ف ل ا تخبرلا؛ ال الحوم، صاح 

                                                 
1
  380-1البن كثير  العظيم لقرآنا تفسير 
2
 381-1 البر عبد البن وفضله العلم بيان جامع 
3
 387ـ  5الموافقات للشاطبي   
4
هنََما تََرْكتُُكْم، َما ذَُرونهي: »َوَسلَمَ  َعَلْيهه  اُ  َصلَى ّللَاه  َرُسولُ  قَالَ   مْ  َقْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  َهلَ َ  فَإ ْم، َعلَى مْ َواْختهاَلفههه  بهُسَؤالههه  أََمْرتُُكمْ  فَإهذَا أَْنبهيَائههه

ْنهُ  َفُخذُوا بهَشْيء    صحيح مسلم «فَاْنتَُهوا َشْيء   َعنْ  نََهْيتُُكمْ  َوإهذَا اْستََطْعتُْم، َما مه
5
ُكوَها، فَاَل  أَشيَاَء؛ َوَحَرمَ  تَُدوَها،تَعْ  فَاَل  ُحُدوًدا؛ َوَحدَ  تَُضي هعُوَها، فَاَل  فَرائهضَ  َفَرضَ  قَدْ  اَ  إهنَ : "قال صلى ا عليه وسلم   َعنْ  َوَسَكتَ  تَْنتَهه

ن بهُكمْ  َرْحَمةً  أَْشيَاءَ  ، حديث  ".َعْنها تَْبَحثُوا فَاَل  نهْسيَان، َغْيره  مه  (1) وغيره الَدارقُْطني َرَواهُ  َحَسن 
6
؟ أحروريَة: "للسائلة فقالت الصالة، دون الصومَ  الحائض قضاء عن ُسئهلَت عنها ا رضي عائشة أن وفيه   نُؤمر كنا: "قالت ثمَ  ،"أنته

 (.مسلم أخرجه) ؛" الصالة بقضاء نؤمر وال الصوم، بقضاء
7
 .86: ص 
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ظ ة اليتاب معارضة الاؤال من ياار ىا: وسابعاا  :بالرىي والا 
ظ ة عالًما يكوا  فالرجل: "ىل  ان لمال  و  ل ،2"ىلدم ىعرا ي  : "سع د  ال ولال   ولين ال،:  ال عظاام ىياادل بالا 
ظ ة؛بال يخبر  3" سكد   وإال   مظه،   ب   د ف ا ا 

 :المتااااا  عن الاؤال: و امظاا
ين   ف   م ا: ﴿ تعالب  وله يدل عل  وع ب ا   ف ي ال ا  ي غٌ      وب ا  ا ف   ت ف ع وا   و  اب ه   م  ظ ه   ت ا   وىخرح[.7: عمراا آل] اآلية... ﴾ م 

ذذن: " ذذال هللا رحمذذه عبذذدالع ي  اذذن عمذذر عذذن الذذدارمي يظذذه جعذذل م  ذذل ىسذذر ع ل خصذذوما ،  رًضذذا د  ذذن ،"التظق   علذذ  وم 
 4 "ادعة عظه والاؤال مااول، والي ي  مع ول، االستواء: "فقال االستواء، عن مال ًيا س ل م ن سؤال

ر عم ا الاؤال: وتاسعاا  :الصالح الا  ه ا ن شا 
ى ل   و د ف   نم ىهل  تال عن هللا رحمه عبدالع ي  ان عمر س   ىا ىحذ  فذ  يذدي، عظاذا هللا  ذه   دمذاء ت ذ : "فقذال ص 

 .5"لاالي ااا ىلطخ
 :الخصال في الي فة وط   التعظ د واتفحال، سؤال: وعاشرها

م ن  : ﴿ هاا لحو عل    في القرآا وفي ف     م ن   الظ اس   و  ا  ل ه   ي ع  ي ا    ف ي   و  ل ي ا ال ح  د   الد  ا  ي ا  ذا ع   ب ّللا    و   ى ل ذد   و  و ه ذ     ف ذه   ف ذي م 
ال   لٌ  ه ا   ا ل  : ﴿ وجل ع  و ال ،[204: الفقر ... ﴾ ]ال خ ص  م وا     و   [.58: ال خرف﴾ ] خ ص 

ا   هللا إلب الر  جال ىبيف إا  :   وما ا الفخاري  ىخرجه الاي الحديث وفي   6األ ل د  الخ ص 
 

 المبحث الثاني : ألفاظ السةاا من نصوص القرخن وتفسيرها 
دمة اعتمادي في تفا ر هاه األلفاظ ع ب ىها المراج  في التفا ر بما يحقت اليايذة مذن هذاا الفحذث عكر  في المق

 في الياه عن معال اا وما ياتفاد مظاا عظد اتجابة عظاا في لصوص القرآا اليريا .
 المطلب األوا :/ تسألونك 

 .من سور  الفقر 1
1-     ي     ل   األ  ه   ة   ع ن    وله تعالب   يا  ل ول

،    ل  ظ اس   م و ا   د   ه      189 و ال ح 
 محمذد يذا ياذ لول : -علذ  فذي  ولذه عظذه عكرلذا عمذن عكرلذا مذا ع ب األمر  اا إعا - اآلية فت ويل: جعفر ىاو  ال
 المعظذذب ومذذا واستاذذرار، ومحذذا  ولقصذذاا ا يذذاد  ىحوالاذذا وتي ذذر واسذذتواواا، وتماماذذا وسذذرارها ومحا اذذا األه ذذة عذذن
: محمذد يذا فقذل - لقصذاام وال ا ياد  تتي ر ال واحد  حال ع ب ىادا داومة هي التي الام  وب ن ا ظه خاله الاي

 وب ظذه ا ظاا خاله فيما   رها وب ن ا ظاا ما ومخالفة ىمرها، عن س لتا التي،  األه ة لتص  ره ربكا عل  ا ن خاله
 إياهذا، وإه ليذا واستاذرارها ومحا اذا ولقصذالاا ا يادتاذا تر بذوا  معاياذاا، فذي آدل اظذي مذن ولي ذركا ليذا موا  د، 

 فاع اذذا وإفطذاركا، صذومكا وو ذد لاذاويا، عذذد  وتصذرل اسذت جرتموه، مذن إجذار  مذذد  والقضذاء ديذوليا، حذل ىو ذا 
 مظاسذكيا و د ااا تعرفوا  لحاكا، ميقاتا ىيضا وجع اا: يقول ول ح،،: يعظي ف له ،"والح،" وله وىما.ل ظاس موا  د
 7.وحاكا

                                                                                                                                            
1
 بن يحيى إلى صحيح إسناده األثر هذا(: "173/ 1" )المجموع" في ا رحمه النووي وقال شيبة، أبي وابن الدارقطني أخرجه 

 .تقويه شواهد له أنَ  إال ،...منقطع مرسل لكنه عبدالرحمن،
2
 ،"أنت؟ أعراقي: "سعيد فقال ،"عقلها؟ نقص مصيبتها، واشتدت جرحها، عظم حين: "األصابع عقل مسألة في لسعيد ربيعة قال فقد 

 (67/ 4: المسيب بن سعيد اإلمام انظر فقه "أخي بن يا السُّنَة هي: "فقال ،"ُمتعل هم جاهل أو متثب هت، عالم بل: "فقلت
3
 .936/ 2: عبدالبر البن العلم؛ بيان جامع 
4
 ".الحلية" في نعيم وأبو أيًضا، الدارمي أخرجه 
5
 934/ 2: العلم بيان جامع في عبدالبر وابن ،136 ص: العزلة في الخطابي أخرجه 
6
يدُ  أَياأللد الخصم:   يَدةُ  الُخصومة: واللََدد. اْلُخُصوَمةه  الَشده  (391-3ب . )انظر لسان العرالَشده
7
 555 - 3 (هـ310: المتوفى) الطبري جعفر أبو جرير بن محمدجامع البيان في تفسير القرآن  لمؤلفه اإلمام  
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ف ي   د اان كث ر :  ال  وعظ ف اس   اا ن   ع ن   ال ع و  ذ  ب ّللا    رسول   الظاس   س   ل  : ع  ل ذد   األ  ه   ذة ، عذن وسذ ا ع   ي ذه   ّللا    ص  ه   ف ظ     ه ذا 
ي ة   ي     ل   األه   ة   ع ن   ي ا   ل ول    : }اآل 

،   ] ل  ظ اس   م و ا   د   ه  ا ي ع   م وا  [ و ال ح  ل   ا ا  ي   ح  د     ظاا،د  ، و ع  ا  او ا  اا وو د   ل ا  ا    1.ح 
2-     ذذ  ل ول ذذاع ا ي ا  ذذل   ي ظ ف ق ذذوا   م  ذذا    ذذت ا   م  ق  ذذن   ى ل ف  ي ن   خ   ذذر   م  ب  ن   ف     و ال ذذد  ذذر  ذذا   ن   و ال   ت ذذام ب و األ     ذذب  ل   و اا ذذن   و ال م ا  ذذا الا  م   و 

ع   وا      215ع   ياٌ  ب ه   ّللا    ف   ا   خ   ر   م ن   ت ف 
 واأل رباء، واألماا  اآلباء من واجفة   ر لفقته  الد من ع ب اتلفا  ع ب  ظا ه جل هللا من حثا: جعفر ىاو  ال

 2 الظفقا . ف اا تصرف التي الفضل مواض  عفاده هللا من وتعريفا اآلية، هاه في معاا سمي ومن
: فقذال عظامذا ف جذاااا ع يذه، والمظفذت المظفذت عذن الاذؤال يعذا وهذاا الظفقذة، عذن ياذ لول :  ال اتمال الاذعدي: ىي

ا   ل  } ت ا   م  ق   الوالداا وها ع ي ، حقا ىعاماا بالتقديا، وىحقاا به الظاس ف ولب  ث ر، ىو    ل مال: ىي{ خ   ر   م ن   ى ل ف 
 ع  امذذا، اتلفذذا  تذذرك العقذذو ، ىعاذذا ومذذن ع  امذذا، الظفقذذة ارهمذذا، ىعاذذا ومذذن عقو امذذا، والمحذذرل ارهمذذا، الواجذذ 

 األ ذرب طفقذاتاا، اخذت ف ع ذب األ ربذوا، الوالذدين بعد ومن الموسر، الولد ع ب واجفة، ع  اما الظفقة  الد ولااا
 لاا،  اس  ال الاين الصيار وها{ و ال   ت ام ب} وص ة، صد ة ع  اا فاتلفا  والحاجة، القرب حا  ع ب فاأل رب،

 ولطفذا، ااذا مظذه رحمذة اليفذاد، ااذا هللا فوصذب الياسذ ، وفقد فااا،ىل بمصالح قياماا لعدل الحاجة ماظة في فاا
ذذذذا   ن  }  حاجذذذذاتاا لذذذذدف  ع ذذذذ اا، ف ظفذذذذت الحاجذذذذة، ىسذذذذكظتاا الذذذذاين الضذذذذرورا  وىربذذذذاب الحاجذذذذا ، ىهذذذذل وهذذذذا{ و ال م ا 

 3.وإ ظاواا
3-     ر   ع ن   ي ا   ل ول ا  ر ال   الا  ذ   ب  ذرٌ  ف يذه     ت ذالٌ    ذل   ف يذه     ت ذال   ال ح  ص  ذن   د  و  ذب  ل   ع  ذرٌ  ّللا    س  ف  ك  د   ب ذه   و  ذا  ذر ال   و ال م ا   ال ح 

ر اح   ظ ه   ى ه   ه   و إ خ  ب ر   م  ظ د   ى    ب ر   و ال ف ت ظ ة   ّللا    ع      217ال ق ت ل   م ن   ى   
، في تفا ر ااذن كث ذر : و   ذال   ف ي  ذو  ذن   ال ع  ف ذاس   اا ذن   ع  ذ  ل ول    : }ع  ذن   ي ا  ر   ع  ذا  ذر ال  ا الا  {   ب  ذرٌ  ف يذه     ت ذالٌ    ذل   ف يذه     ت ذال   ل ح 

ع ل     ر ك  ن   ى ا   و  وا ال م ا  د  ول   ص  ذ  ا ، ع   ي ه   ّللا    ص   ب ّللا    ر س  س  ر دوه و  ذن   و  د   ع  ذا  ذر ال  ] ال م ا  ر   ف ذي  7[  ال ح  ذا  ذر ال ، ش  ذت ح   ح   ف ف 
ر   ف ذي ل ب ي  ذه   ع   ب ّللا    ذا  ذر ال ش  ذن   ح  ذال   م  ب ذل   ال ع  ذاب  . ال م ق  ذر ك وا   ف ع  ذول   ع   ذب ال م ا  ذ  ب ّللا    ر س  ذ  ا   ع   ي ذه   ّللا    ص  س   ف ذي القتذال   و 

ر   ا  ر ال   ش  د  : }ّللا    ف ق ال  . ح  ص  ب  ل   ع ن   و  رٌ  ّللا    س  ف  ك  د   ب ه   و  ا  ر ال   و ال م ا  ر اح   ال ح  ظ ه   ى ه   ه   و إ خ  ب ر   م   4.ف يه   ال ق ت ال   ن  م  { ى   
 و ذذت اا جحذذش، اذذن هللا عبذذد لاذرية حصذذل، مذذا باذذب  لاولذة اآليذذة هذذاه  الذذد  ذال اتمذذال الاذذعدي رحمذذه هللا : ولمذا

 بالقتذذال الماذذركوا  ع ذذرها رجذذ ، شذذار فذي -   ذذل مذذا ع ذذب - علذذ  وكذاا ىمذذوالاا، وىخذذاها الحضذذرمي، اذذن عمذرو
 5الما م ن. به ع روا مما ىعاا بعضه ما المفاوح من ف اا عإ االم ن، تع  رها في وكالوا الحرل، باألشار
4-     ر   ع ن   ي ا   ل ول م  ر   ال خ  ا   ل   و ال م ي ا  م  ظ اف       ب  رٌ  إ   اٌ  ف  ا  م  ا ل  ظ اس   و  ب ر   و إ   م ا م  م ا م ن   ى    ا  ع       219ل ف 

 مذا فذي الخمذر: والميار الخمر في ىله  ظا ه جل هللا عكر الاي اليب ر ات ا ات ويل ىولب هو والاي: جعفر ىاو  ال
 .اآل ال ىعاا وعل  ربه، معرفة عظه يع ب حتب إياها شربه من سكر إعا الخمر شارب عقل ووال: الادي  اله
 المتياسذرين اذ ن والفيضذاء العذداو  وو ذوع الصذ  ، وعذن هللا عكذر عذن بذه الاذيل مذن فيه فما في الميار، وىما    

 الخمذر فذي والفيضذاء العذداو  ا ذظيا يو ذ  ىا الاذيطاا يريذد إلمذا: بقولذه  ظذا ه جذل ربظا به عل  وصه  ما بابفه،
الصذذ   وعذذن هللا عكذذر عذذن ويصذذدكا والمياذذر

  الذذد الخمذذر مظذذاف  فذذ ا ،ل ظذذاس ومظذذاف   ولذذه تعذذالب  ، وىمذذا 6
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 ىلصذذذفاء مذذذن فيذذه يصذذذ بوا  فمذذا اذذذر،المي مظذذاف  وىمذذذا ال ذذا  ، مذذذن باذذرباا إليذذذه يصذذ وا  ومذذذا تحريماذذا،  بذذذل ى مالاذذا
  1الا ور.
5-     ي ا   ل ول اع ا و  و     ل   ي ظ ف ق وا   م  ف  ي ا    ل ي ا   ّللا    ي ب    ن     ا ل     ال ع  وا   ل ع   ي ا   اآل       219ت ت ف ي ر 

 بذذهم وا ف تصذد  ىمذذوالاا مذن يظفقذوا  شذذيء ىي: ىصذحاب  محمذد يذذا وياذ ل : اذال  عكذذره جذل يعظذي: جعفذذر ىاذو  ذال
 .العفو مظاا ىلفقوا: محمد يا لاا فقل
 وىه ذه لفاذه عذن الرجذل مذال مذن الفضذل": العفذو"معظذب:  ذال مذن  ول بالصواب األ وال هاه وىولب: جعفر ىاو  ال
 وسذ ا ع يذه هللا صذ ب هللا رسذول عذن األخفذار بذه تاذاهر  الذاي الفضذل هذو وعلذ . مظذه لاذا اد ال ما مؤولتاا في

   2البر. وجوه في وصد ته الصد ة، في باتعا
ي ا   ل ول    ذ 6 ذا   إ ص    ٌ    ل   ال   ت ام ب ع ن   و  ذال ط وه ا   و إ ا   خ   ذرٌ  ل ا  و ال ي ا   ت خ  ّللا    ف ذ  خ  ذد   ي ع   ذا   و  ا  ذن   ال م ف  ذ  ح   م  ل ذو   ال م ص  ذاء   و   ش 

ظ ت ي ا   ّللا    ي ياٌ  ع   ي ٌ  ّللا    إ ا   أل  ع      220ح 
ين   إ ا  : }تعالب  وله ل ل اعدي: لما ال ال ذو ال   ي ذ      وا   ال ا  ذا ا   ًمذا ال   ت ذام ب ى م  ا   ف ذي ي ذ      وا   إ ل م  ا   ل ذاًرا ب ط ذول ا  ذ  و  ي ص  س   و 
ع  ًرا  هذاه فذي ولذو تظاولاذا، من ىلفااا ع ب خوفا ال تامب، طعال عن طعاماا وع لوا الما م ن، ع ب عل  شت 3{س 

 ىا تعذذذالب فذذذ خبرها علذذذ ، عذذذن وسذذذ ا ع يذذذه هللا صذذذ ب الظبذذذي وسذذذ لوا ف اذذذا، بالماذذذاركة العذذذاد  جذذذر  يالتذذذ الحالذذذة
 جذذاو    ذره ىو طعذذال فذي إيذاها خ طذذتاا وىا ف اذا واالتاذار وصذذيالتاا، بحفااذا ال تذامب، ىمذذوال إصذ   المقصذود،

 والعمذل، الظيذة إلذب علذ  فذي جذ والمر  ىخيذه، مخالطذة األخ شذ ا ومذن إخذواليا، أللاذا بال تذامب، يضر ال وجه ع ب
 ع يه يكن لا  صد   ر من شيء ع يه دخل ف و ماله، في طم  له ولي  ل  تيا، مص ح ىله ل ته من هللا ع ا فمن

 الوسذاول" و وى ا، حرح الاي فال  وتظاولاا، ى  اا إلب التوصل بالمخالطة،  صده ىا ل ته، من هللا ع ا ومن ب س،
 4. المقاصد ىحكال لاا

 7 .    ذذ  ل ول ي ا  ذذن   و  ذذيف   ع  ذذل   ال م ح  ت   ل وا ى ًعم ه ذذو      ذذاء   ف ذذاع  ذذيف   ف ذذي الظ  ا  ب ذذوه ن   و ال   ال م ح  ر  ت ذذب ت ق  ا   ح  ذذر  ا   ف ذذ  ع ا ي ط ا  ذذر   ت ط ا 
ي ح     الت و اا  ن   ي ح     ّللا    إ ا   ّللا    ى م ر   ا   ح   ث   م ن   ف   ت وه ن   ر ين   و      222ال م ت ط ا  

" واألعم"، "ىعم هذو:"المحذيف عذن محمذد يذا ىصذحاب  مذن سذ ل  لمذن  ل: اال  عكره تعالب يعظي: جعفر ىاو  ال
 لمعذاا جذام  وهذو ولااسذته، و ذاره ريحذه لظذتن" ىعم"ياذمب الموضذ  هذاا فذي وهذو. فيه مكروه من به يؤعم ما هو

 . 5واحد .   ر األعم، خ ل من شتب
 تقربذذوهن وال حيضذذان، و ذذد فذذي لاذذاويا جمذذاع فذذاعت لوا ىعم، هذذو  ذذل المحذذيف عذذن ل وياذذ لو : إعا اآليذذة فت ويذذل

 6القطاعه. بعد حيضان من ف تطارا  ييتا ن حتب
 علذ ،  بذل  الذد  ما الحيف، بعد بحالاا المرى   تيوا  وهل المحيف، عن سؤالاا عن تعالب  ال الاعدي : يخبر

 تعذالب هللا يمظذ  ىا الحكمذة فمذن ىعم،  اا وإعا ىعم، الحيف اى تعالب ف خبر.ال اودم يفع ه  ما مط قا تاتظ  ىل
ت   ل وا: } ذذال ولاذذاا وحذذده، األعم عذذن عفذذاده ذذاء   ف ذذاع  ذذيف   ف ذذي الظ  ا   الفذذرح فذذي الذذو ء وهذذو الحذذيف، مكذذاا: ىي{ ال م ح 

 ،وم ماذتاا الحذاوف مفاشذر  ىا ع ذب يذدل المحذيف، فذي االعتذ ال وتخصيع إجماعا، المحرل هو فااا خاصة،
 7.جاو  الفرح في الو ء   ر في
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 الماود  سور  . من2
8-      اع ا ي ا   ل ول ل   م  ا   ى ح  ل     ل   ل ا  ا الط    ف ا    ل ي ا   ى ح  م  ت ا   و  و ار     م ن   ع   م  ذا ت ع    م ذول ا ن   م ي    ب ذ ن   ال ا  م   ّللا    ع   م ي ذا   م 

ن   م م ا ف ي   وا ك  ا  وا ع   ي ي ا   ى م  ا   و اع   ر  ر ي    ّللا    إ ا   ّللا    و ات ق وا ع   ي ه   ّللا    اس  اب   س  ا        4ال ح 
 والمم ذلم المطذاعا مذن ى  ذه لاذا ىحذل الذاي مذا: محمذد ىصذحاب  يذا ياذ ل ،:  ظا ه جل اال  يعظي: جعفر ىاو  ال
 مذ  ىيضذا ليذا وىحذل الذاباوح مذن ى  ذه فذي اربكذ ليذا ىعا الاي الح ل وهي ،"الط فا  "،  مظاا ليا ىحل: لاا فقل

 ألرباااذا، لارحاذا ، "جذوار  "سذم د ،والط ذر الباذاوا سفاع من اليواس  وهن ، "الاوار "من  ع متا ما ص د عل ،
 ، "ىه ذه جارحذة فذ ا "و خ ذرا، ى اذباا إعا ، "خ ذرا أله ذه فذ ا جذر  :"مظذه يقذال. الصذ د من ى واتاا إياها وكاباا

  1كاس .   لاا يكن لا إعا ، "لف لة جارحة ال "و سباا، ا: اال  يعظي
 باتخذاع لاذا وىعا الحذرث، وكذ ب الماشذية، الصذ د وكذ ب  ذ ب بقظيذة وىمذر مظاذا، اتخذاعه حذرل  ذاا ممذا فاستثظب

 2.عل 
 األعراف سور  . من3   
9-     ذذ  ل ول ذذن   ي ا  ذذاع ة   ع  ذذاه ا ى ي ذذاا   الا  س  ذذل   م ر  ذذا    ذذ إ ل م  ظ ذذد   اع   م ا  ب  ذذي ع  ذذا ال   ر  ذذا ي ا     ا  ذذم او ا    ف ذذي   ق   ذذد   ه ذذو   إ ال   ل و   ت ا   الا 

ا   ال   و األ  ر م   ت ذذذةً  إ ال   ت ذذذ  ت يك  ذذذ  ل ول     ب ي  ف ذذذي       ل ذذذ    ي ا  ذذذا ح  ظ ا  ذذذل   ع  ذذذا    ذذذا إ ل م  ظ ذذذد   ع   م ا  ل ي ذذذن   ّللا    ع  ث ذذذر   و  ذذذوا   ال   الظ ذذذاس   ى     ي ع   م 
 187   

قياماذذام  متذذب: يقذذول م  مرسذذاها ىيذذاا  الاذذاعة عذذن ياذذ لول  الذذاين القذذول ياذذ ل : إعا اآليذذة فت ويذذل: جعفذذر ىاذذو  ذذال
 "مرسذا  فاذي هللا ىرسذاها" : القاوذل  ذول مذن قياماذا، ،  مرساها:   وله ومعظب العرب،   ل في متب،: ىياا ومعظب

  3.رسوا ترسو هي، ورسد حفاوها، إعا القول، وىرساها ،
ذال ب  ال اان كث ذر: ي ق ذول   ذ  ل ول    : }ت ع  ذن   ي ا  ذاع ة   ع  ذا{ الا  ذال ب   ذال     م  ذ  ل    : }ت ع  ذن   الظ ذاس   ي ا  ذاع ة   ع  ذ  اب  { ]الا  [ 63:األ  ح 

ل د  :    ل   ي ش   ف ي ل    ل  . ال   ا ود   م ن   ل ف ر   ف ي: و    ل  .   ر  ف ه ؛ و األ  و  ي ة   أل  ا   ى ش  ال وا ي ٌة،م ي    اآل  ك  ذ  ل وا   و  ذن   ي ا  ذاع ة ، و   ذد   ع   الا 
اًدا ت ف ع  ا، اس  ا  يًفا ل و   وع  ا  ت ي  ه ا . و  ود   4ا و ج 

 األلفال سور  . من4
10-     ذذ  ل ول ذذن   يا  ذذال   ع  ذذل   األ  ل ف  ذذال      ذذول   ه     األ  ل ف  وا ّللا    ف ذذات ق وا و الر س  ذذ  ح  ذذواو ى   ا   ذذظ ي ا   ع ا    و ى ص  يع  ذذول ه   ّللا    ط  ر س     ظ ذذت ا   إ ا   و 

ظ  ن   م       1م ؤ 
  ظيمذة مذن القاذمة فيذه تق  الاي المال من الفضل عن محمد، يا ىصحاب ، يا ل : الي ل فت ويل: جعفر ىاو  ال

 5.شاء ح ث ياع ه دوليا، ولرسوله هلل هو: محمد يا لاا  ل هوم لمن ابدر،  ت وا الاين  ريش  فار
ذذ  ل ول    }لاذذعدي  ذال ا  ذذن   ي ا  ذذال ع   ح ذذث يضذذعالاا ورسذذوله هلل األلفذذال: لاذذا{   ذل  }تقاذذام  مذذن وع ذذب تقاذذا  يذ { األل ف 

 األمر وتا موا بحكماما، ترضوا ىا ورسوله هللا حكا إعا ع يكا ال. ورسوله، هللا حكا ع ب ليا اعترام ف  شاءا،
 6.لواتيه واجتظاب ىوامره تثالبام{ ّللا    ف ات ق وا}  وله في داخل وعل . لاما،
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  :اتسراء سور  . من5
11-     ي ا   ل ول و    ع ن   و  و      ل   الر  ر   م ن   الر  ب  ي ى م  م ا ر      85    يً   إ ال   ال ع   ا   م ن   ى وت  ت ا   و 

 اليتذاب ىهذل مذن باه راليفا ويا ل : وس ا ع يه هللا ص ب محمد لظبيه عكره تعالب يقول اان جرير الطبري : يقول
 الذاين ىا وعكذر   ذي  إال الع ذا مذن الظذاس وجميذ  ىلذتا ىوت تا وما ربي، ىمر من الرو : لاا  ل هيم ما الرو  عن

،  1ال اذود  مذن  ومذا  ذالوا عظاذا، إيذاه بماذ لتاا اآليذة هذاه فظ لد الرو ، عن وس ا ع يه هللا ص ب هللا رسول س لوا
 . هو ما ويع ا تع موله ف  دوليا، وجل ع  هللا يع مه الاي األمر من ىله: يعظي لهف   ربي ىمر من   وله وىما

 ويذدع والتعا ذ ، التعظذد إال ااذا يقصذد ال التذي الماذاول، ياذ ل مذن لذردع متضذمن  ال الاعدي في تفا ره : وهذاا
 وهذا ىحذد،  ذل وكيف تاذا وصذفاا يذتقن ال التذي الخييذة، األمذور من هي التي الرو  عن فيا لوا  الماا، عن الاؤال

ذذل  : }بقولذذه سذذؤالاا يا ذذ  ىا رسذذوله هللا ىمذذر اليفذذاد ، ولاذذاا إليذذه يحتذذاح الذذاي الع ذذا فذذي  اصذذروا  و       ذذن   الذذر  ذذر   م   ى م 
ب  ي  ع مكذا عذدل مذ  فاوذد ،  ب ذر عظاذا الاذؤال فذي ف ذي  فيالذد، تيذوا  ىا ىمرهذا التذي مخ و اته، جم ة من: ىي{ ر 

 جوابذه، عذن يعذرم ىا   ذره بالاذاول األولذب ىمذر، عذن سذىل إعا الماذؤول ىا ع ذب دل ذل اآليذة هذاه بي رها ، وفذي
 2.يظفعه ما إلب ويرشده إليه، يحتاح ما ع ب ويدله

 :الياه سور  . من6
12-     ي ا   ل ول ل   ن   ع ي ع ن   و  ظ ه   ع   ي ي ا   س   ت   و   ل   ال ق ر  ًرا م  ك      83ع 

 فذ مره القذرل ن، عي  صذة عن وس ا ع يه هللا ص ب هللا رسول س لوا الماركوا، ىو باليتا ىهل  ال الاعدي : كاا
ذذ  ت   و: }يقذذول ىا هللا ظ ذذه   ع   ذذي ي ا   س  ذذًرا م  ك   يتذذاكر مذذا ىحوالذذه، مذذن ع ذذيكا سذذ ت وا: عا ذذ  ، ىي وخطذذاب مف ذذد، لفذذ  فيذذه{ ع 

 3.ع  اا يت ه ف ا ىحواله، من عل  سوم  ما وىما عبر ، ويكوا  فيه،
  :طه سور  ن. م7

13-     ي ا   ل ول ف ال   ع ن   و  ا ف ق ل   ال ا  ف ا  ب  ي ي ظ ا  ًفا ر     105ل ا 
 ويط رهذذا تاريذذة، ربذذي يذذارياا: لاذذا فقذذل الافذذال، عذذن  ومذذ  محمذذد يذذا وياذذ ل : عكذذره تعذذالب  ذذال ااذذن جريذذر : يقذذول

 4.بثامظ تفاء إياها وتص  ره بعف، ع ب بعضاا ودك ىصولاا، من واستىصالاا بق عاا
  :الظاوعا  سور  . من8

14-     اع ة   ع ن   ي ا   ل ول اه ا ى ي اا   الا  س  ر اه ا م ن   ى ل د   ف يا    42  م ر  ك  ب      إ ل ب  43  ع  اه ا ر      44م ظ ت ا 
ذذا ل ذي    :  ذال الاذذعدي : ى ي   ذد   إ ل ذذب و ال   إ ل ي ذ    ع   م ا  ذذن   ى ح  ، م  ذذ    ّللا    إ ل ذب وم رجعاذذا م ردهذا ا ذذل   ال خ   ذت  ، ع  ذل  ذذو   و ج   ال ذذا ي ف ا 

ا ي ع   ا    5الت ع    ن  . ع   ب و   ت ا 
 المطلب الثاني : سألك 

15- ف اد ي س   ل     و إ ع ا و     ى ج        ر ي ٌ  ف   ل  ي ع ظ  ي ع  ع  اع   د  ع اا   إ ع ا الد  ت ا  ب وا د  ظ وا ل ي ف   ي ا  م  ل   ؤ  ذا   ا ي و  ذد وا  ي   ل ع   ا  ش   ر 
 186  

 ىسذذذم  مذذذظاا  ريذذ  فذذذ لي ىلذذذام ىيذذن: عظذذذي عفذذادي محمذذذد يذذذا سذذ ل  وإعا اذذذال : عكذذره تعذذذالب يعظذذذي: جعفذذر ىاذذذو  ذذال
 6.مظاا الداعي دعو  وىج   دعاءها،

                                                 
1
 541-17جامع البيان في تفسير القرآن  
2
 466تفسير السعدي  
3
 485المصدر السابق  
4
 371-18 القرآن تفسير في البيان جامع 
5
 318تفسير السعدي ص  
6
 480-3 القرآن تفسير في البيان جامع 
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 بمعظذب ،"واسذتابته لذه، اسذتابد:"مظذه يقذال. بالطاعذة لذي ف ياذتا بوا: يعظذي ف له ،"لي ف ياتا بوا:" وله وىما       
 1.  ىجبته

 :المطلب الثالث : ال تسألوا
 :الظااء سور  من .1

16- ا ين   ي اى ي ا  ي اء   ع ن   ت ا   ل وا ال   آم ظ وا ال ا  ا   ل ي ا   ت ب د   إ ا   ى ش  ك  ؤ  ا ت ا   ل وا و إ ا   ت ا  ذا ل ي ا   ت ب د   ال ق ر آا   ي ظ   ل   ح  ن   ع ظ ا  ف   ّللا    ع 
ا ّللا    ع ظ ا      101ح   ياٌ    ف ورٌ  و 

 بعذف  اذؤال وعلذ  وىحذ لتاا، سذاءتاا لاذا ا ظذد إعا التذي األشذياء سذؤال عذن المؤمظ ن عفاده  ال الاعدي : لاب
 اذذ ن لذذو ىلذذه ربمذذا فاذذاا الظذذار، ىو الاظذذة فذذي حذذالاا وعذذن آبذذاواا، عذذن وسذذ ا ع يذذه هللا صذذ ب هللا لرسذذول الماذذ م ن

 ربمذا الاذرع فذي تاديدا  ع يه يترت  الاي ا عة ، وكالاؤالالو    ر لألمور وكاؤالاا خ ر، فيه له يكن لا ل ااول
 يترتذ  ال الذاي الاذؤال وىمذا عظاذا، المظاذي هذي ىشذبااا ومذا األسى ة، فااه يعظي، ال عما وكالاؤال األمة، ىحرجد

 2{ع   م وا  ت   ال   ظ ت ا   إ ا   الا    ر   ى ه ل   ف اس   ل وا} تعالب  ال  ما به، فااام مور عل  من[ 246:ص] شيء ع يه
   :المطلب الرابع : تستفتونك

 :من سور  الظااء
17-     ت ول ت ف  ي ا  اء   ف ي و  ا   ّللا      ل   الظ  ا  ت يك  ن   ي ف  ا ف  ا  م  ذاء   ي ت ذام ب ف ذي ال ي ت اب   ف ي ع   ي ي ا   ي ت   ب و  ت ذي الظ  ا  ت ذول ا ن   ال   ال    ت ؤ 
ا ت ر   ب وا   ل ا ن     ت     م  ف  ن   ت ظ ي ح وه ن   ا  ى   و  ع  ت ض  اا   م ن   و ال م ا  ل د  ع   ل     ت ام ب ت ق وم وا و ى ا   ال و  ا ب ال ق ا  م  ع   ذوا و  ذن   ت ف   ف ذ  ا   خ   ذر   م 
    127ع   يًما ب ه     اا   ّللا   
 ىمذر فذي تفتذ اا ىا ىصذحاب  محمذد، يذا وياذ ل ، ،الظاذاء فذي وياذتفتول  بقوله   ظا ه جل يعظي: جعفر ىاو  ال

مظذه  المذراد ع ذب اليذ ل مذن اار ما لداللة ،"ش لان"عكر من" الظااء"ااكر فا تفب ، وع  ان لان والواج  الظااء،
فذذ ان يفتذذيكا هللا  ذذل فذذي اليتذذاب فذذي ع ذذيكا يت ذذب ومذذا" الظاذذاء فذذي: يعظذذي فذذ ان، يفتذذيكا هللا محمذذد، يذذا: لاذذا  ذذل 

 .لان  ت  ما تؤتولان ال ال تي الظااء يتامب
 الاذور  هذاه ىول فذي الفذراوف آيذا  من ع يكا يت ب وما اليتاب في ع يكا يت ب وما: وله تعالب: جعفر ىاو  ال

 3.وآخرها
 عذذن فذذ خبر. عظذذه الماذذىول علذذ  فذذي الاذذرعي الحكذذا ايذذاا الماذذىول مذذن الاذذاول ط ذذ :  ذذال الاذذعدي : االسذذتفتاء

 اظفاذذه الفتذوم  هذذاه هللا فتذولب ااذذا، المتع ذت الظاذذاء حكذا فذذي وسذ ا ع يذذه هللا صذ ب الرسذذول ياذتفتوا  ىلاذذا المذؤمظ ن
ا   ّللا      ل  : }فقال ت يك  ن   ي ف   ا ماذن وتذرك بحقذو ان الميذال مذن الظاذاء، شذىوا  جميذ  فذي به ىفتا ا ما ع ب فاعم وا{ ف  ا 

 .وخصوصا عموما
 4واليفار. الصيار  رهن،و  ال وجا  الظااء حت في ولايا ىمرا هللا شرع ما جمي  يامل عال ىمر وهاا
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18-     ت ول ت ف  ا   ّللا      ل   ي ا  ت يك  ل ة   ف ي ي ف  ر  ٌ  إ ا   ال ي    ل دٌ  ل ه   ل ي     ه       ام  ل ه   و  دٌ  و  ا ى خ  ه   ف   ا  ذا ل ص  ذا و ه ذو   ت ذر ك   م   إ ا   ي ر   ا 
ا ي ي ن   ل ا   ل دٌ  ل ا  ا ا  ظ ت   ن     ال ت ا ف   ا   و  ا   ث اا  الث   ف   ا م  و  ً    ال وا و إ ا   ت ر ك   م م  ااًل  إ خ  ذاءً  ر ج  ل ا  ث ذل   ف    ذا   ر   و  ذظ    م   ي ب ذ   ن   األ  ل ث   ذ  ن   ح 
ّللا    ت ض   وا ى ا   ل ي ا   ّللا    ل    و  ء   ب ك  ي      176ع   ياٌ  ش 

 فيمذذا" الي لذذة:"معظذذب ا ظذذا و ذذد.  لذذةالي فذذي تفتذذ اا ىا محمذذد، يذذا ياذذ لول  ياذذتفتول :بقولذذه  عكذذره تعذذالب يعظذذي
" الي لذة"ىا وب ظذا إعادتذه، عذن علذ  فذ  ظب فيذه، المخت فذ ن اخذت ف عكرلذا و د صحته، ع ب الدالة بالاواهد مضب
 امذذر  إا:"بقولذذه يعظذذي ،"تذذرك مذذا لصذذه ف اذذا ىخذذد ولذذه ولذذد لذذه لذذي  ه ذذ  امذذر  إا. "والوالذذد الولذذد عذذدا مذذا: عظذذدلا
 ىو وىمذه، ألايذه ىخذد ول م ذد: يعظذي ،"ىخذد ولذه" ىلثذب، وال عكذر" ولذد لذه لذي " مذا ، اسالظذ مذن إلااا إا ،"ه  
 دوا  عظذه، م را ذا تركتذه لصذه وصذفظا، التذي بالصذفة بعذده تركاذا التذي فألخته: يقول ،"ترك ما لصه ف اا،" ألايه
 . 1.ف عصبته بقي وما. عصبته ساور

  الذذد فذذ ا ا ظتذذ ن  التذذا فذذ اوالذذد ،  وال ولذذد لاذذا يكذذن ولذذا  ة،  لذذ ور ذذد إعا  ب ذذه، ماتذذد إا ير اذذا المذذرى   وىخذذو 
 وورث ولذذد، لذذه يكذذن لذذا إعا الم ذذد، ىخوهمذذا تذذرك مذذا   ثذذا ف امذذا" ا ظتذذ ن" ألايذذه ىو وىمذذه ألايذذه األخذذوا  مذذن المتروكذة

  تركتذه مذن عظذه بم ذرا اا مذظاا" ف  ذاكر ولااء رجاال" إخوته من المتروكوا   اا وإا: يعظي ،"إخو   الوا وإا"   لة
 وىخواتذه إخوتذه واألخذوا  واتخو    لة، ورث إعا ،وعل  ىخواته من ا ظت ن لص   مثل: يعظي ،"األلث  ن حظ مثل"

 2.ألايه ىو وىمه، ألايه
   :المطلب الخامس: تسألك

  األح اب سور  من
19-     اع ة   ع ن   الظ اس   ي ا   ل ا   ل   الا  ا إ ل م  ظ د   ع   م ا  م ا ّللا    ع  ر ي    و  ل   ي د  اع ة   ل ع      63  ر يًفا ت ي وا   الا 

ذذال ب  ذذال ااذذن كث ذذر : ي ق ذذول    ب ذذًرا ت ع  ذذول ه   م خ  ذذ  ب ل ر س  ذذ  ا   ع   ي ذذه   ّللا    ص  س  ذذاع ة ، ل ذذه   ع   ذذا   ال   ى ل ذذه  : و  ذذ  ل ه   و إ ا   ب الا   س 
ذذن   الظ ذذاس   ه  . ع ل ذذ    ع  ذذد  ش  ذذاع   ي ذذر د   ى ا   و ى ر  ذذ    ّللا  ، إ ل ذذب   م ا  ، ع  ذذل  ذذا و ج  ذذور     ف ذذي ل ذذه     ذذال     م  ذذر اف  " س  ذذي   ،"األ  ع  ه   م ي  ي ذذةٌ  و ه   و ه ذذا 
ل ي ٌة، د  ت م ر   م  ال   ف اس  د   ف ي ال ح  ا ر  ا، ال ا ي إ ل ب ع   م ا  ب ر ه   ل ي ن   ي م يم ا  ذا ى خ  ل ذه     ر يف ذةٌ  ى ل ا  ذا: }ب ق و  م  ر ي    و  ذل   ي ذد  ذاع ة   ل ع   ت ي ذوا   الا 

ب د  : }  ال     م ا ،{   ر يًفا اع ة   ا  ت ر  ت   الا  ا   ل  ظ اس   ا  ت ر ب  } و   ال   ، 3{ال ق م ر و ال ا  اا ا  ا  ف   ذة   ف ي و ه ا   ح  ذوا     ر ض   و   ذال   ،4{م ع 
ر   ى ت ب} ا   وه   ف   ّللا    ى م  ت ع   6. 5{ت ا 

 أاالمطلب الساد  : تاسأا ، س
 األلبياء سور  من
20-    ل   ع م ا ي ا   ل   ال ع      23ي ا   ل وا   و ه ا   ي ف 

 مذن شذاء فيمذا تصذريفاا مذن بخ قذه يفعذل الذاي عذن العذرش رب ياذ ل سذاول ال: عكذره تعذالب  ال ااذن جريذر :يقذول
 والحكذا وسذ طاله، هم يذ فذي وجمذيعاا وعب ذده، خ قذه أللاذا فذ اا؛ حكمه من عل  و  ر وإعالل، وإع او ومو  حيا 

 يقذول  ياذ لوا  وهذا  تفعذلم لذا ولذا فع ذدم لذا: لذه فيقذول يفعذل عمذا ياذ له فو ذه شذيء ال  ضذا ه، والقضذاء حكمه،
 وهذذو ىعمذذالاا، ع ذذب ومحاسذذبوا  ىفعذذالاا، عذذن ماذذىولوا  عفذذاده مذذن واألرم الاذذماوا  فذذي مذذن وجميذذ :  ظذذا ه جذذل

 7.س طاله في وها الياا،وم فو اا ألله ع يه، ويحاسباا عل  عن يا لاا الاي
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 430-9جامع البيان في تفسير القرآن  
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 444-9المصدر السابق  
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 1: اْلقََمره  
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 1: اأْلَْنبهَياءه  
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 1: النَْحله  
6
 483-6 كثير البن العظيم القرآن تفسير 
7
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 :من سور  المعارح
   21- داف  له لي  ل يافرين  1  وا   بعااب ساول س ل  2   

 وتعظتذذذذذا اسذذذذذتا اء هللا، لعذذذذذااب واسذذذذذتعاالاا المعالذذذذذدين، لااذذذذذل مب ظذذذذذا تعذذذذذالب  ذذذذذال الاذذذذذعدي فذذذذذي تفاذذذذذ ره :  يقذذذذذول
او لٌ  س   ل  :}وتعا  ا ا اب  } ماتفتح واستفتح داع، دعا: ىي{ س   ل ذي    } وعظذادها بكفذرها له الستحقا اا{ ل   ي اف رين   و ا      ب ع 

اف ذ ٌ  ل ه   ذن   د    بذل يدفعذه ىحذد الماذرك ن، متمذردي مذن اسذتعال، مذن بذه اسذتعال الذاي العذااب لاذاا لذي : ىي{ ّللا    م 
 ال اذا: }فقذال  1  الماذرك ن مذن   ذره ىو القرشذي الحذارث اذن الظضذر دعذا حذ ن وهذاا ل ولذه، بعد يرفعه ىو ل وله،

 اآليذا  ، فالعذااب آخذر إلب{ ىليا بعااب اوتظا ىو الاماء من حاار  ع  ظا ف مطر عظدك من الحت هو هاا  اا إا
 هللا عرفذوا ف ذو ،  2  اآلخذر  إلذب عذظاا يذؤخر ىا وإمذا الذدليا، فذي لاذا يعاذل ىا ف مذا هللا، مذن ع ذ اا يقذ  ىا اد ال

 تعذالب ىخبر ولااا وت داوا، والستا موا استعا وا لما وصفاته، ىسماوه الوكم س طاله وسعة عامته، وعرفوا تعالب،
 1القبيحة . ى والاا يضاد ما عامته من

 الخاتمة :
الحمذذد هلل الذذاي اظعمتذذه تذذتا الصذذالحا  والذذاي بفضذذ ه خذذرح هذذاا الفحذذث المتواضذذ  فذذي ع ذذا مذذن ع ذذول القذذرآا فذذي 

 به وىا يرو ظا وكل كات  اتخ ص والقبول . دالال  األلفاظ ومعال اا والاي لا ل هللا ىا يظف 
وعمذد  فذي بحثذي ع ذب جمذ  ماذتقا  لفاذة الاذؤال الذاي يتط ذ  إجابذة وردا   ذر لفاذة الاذؤال التذي تذرد بمعظذذب 
الط   وجع د في مط   الفحذث مقدمذة لبيذاا فضذل القذرآا وتذداره الذاي هذو اليايذة مذن تظ ي ذه وخ صذد فذي لاايذة 

 الفحث الب لتاو، مظاا :
 تمذذ  ممذذا اذذاب التب ذذ ن ومذذن الذذدين ىحكذال معرفذة مذن إل ذه يحتذاح لمذا التع ذا وجذه ع ذب  ذاا مظه ىا الاؤال مذا -

ذ  ل وا  تعذذالب لقولذذه وعلذذ  اذذه مذذ مور اذذل مظذدوب فاذو إل ذه الحاجذة  علذذ  وع ذب 2ت ع   م ذوا   ال     ظ ذت ا   إ ا   الذا    ر   ى ه ذل   ف اس 
 عذن الااذل ولفذي الع ذا فذي راغفذا ماذتفاما سذ ل والاذذار الحذرال فمذن واأللفذذال ال تذذامب عذذن الصذذحابة ذى ةىس تتظذ ل
 . به باس ف  ع يه الديالة في الو وف معظذب يا  عذن باحثا لفاه

 نمذذ الوجذذه مذذذن هذذاا  ذذذاا مذذذا فيذذذل عظذذذه ومظاذذذي مكذذذروه فاذذذو والتعظذذذد التي ذذذه طريذذت ع ذذب  ذذاا مذذن الاذذؤال مذذا -
  ث ذره . وال سذؤاله    ذل يحذل  ال الذاي فاذو متع ا وال متفقه   ر متعظتا الاؤال

ذ عاا  در الع ا والعالا وشرف التع يا وإجابة الااو  ن ح ث تصدر بعف اآليا  الت   د ع ب ىا الما   هو هللا 
 سفحاله وتعالب عن ىسى ة الماتفت ن .

آياتذذذه ويث ذذذر القذذذرآا باألسذذذى ة حتذذذب يصذذذل إلذذذب فاذذذا معاليذذذه ويحقذذذت  عظذذذد ويقذذذه يتذذذداره ىا القذذذرآا لقذذذار   يظفيذذذي -
 المقصود من ت وته وهي اتفاعه حت اتفاعه .

ذ إشار  القرآا اتيرار لفاة الاؤال والحرص ع ب اتجابة ع يه بذ ا ىسذ وب الاذؤال والاذواب مذن األسذال   الع ميذة 
 لتفاه ع ب اتجابة وكوله مع ظا ع ب حفااا وعدل لايالاا .التي يظفيي ل مع ا اتفاعاا تاويقا ل اام  ولترك   اال

 وىس ل هللا ىا ى وا ا يد افحثي هاا ما آم ه من المظفعة والخ ر . 
 وص ب هللا ع ب رسوله وآله وس ا
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  :المصادر والمراجع
 .اليريا القرآا .1
:  وىيامذذذه هوسذذذظظ وسذذذ ا ع يذذذه هللا صذذذ ب هللا رسذذذول ىمذذذور مذذذن المختصذذذر الصذذذحيح الماذذذظد الاذذذام ] .2

 وه ذر محمذد: المحقت هذ 256: المتوفب  الاعفي الفخاري  هللا عبد ىاو إسماع ل ان محمد: المؤله
 فذؤاد محمذد ترقيا ترقيا ب ضافة الا طالية عن مصور   الظاا  طو   دار: الظاصر الظاشر لاصر ان

 هذ1422 األولب،: الطفعة  الفا ي عبد
: وسذ ا : المؤلذه ع يذه هللا صذ ب هللا رسذول إلب العدل عن العدل اظقل المختصر الصحيح الماظد  .3

 عبذذد فذذؤاد محمذذد: المحقذذت  هذذذ261: المتذذوفب  الظياذذااوري  القاذذ ري  الحاذذن ىاذذو الحاذذاح اذذن ماذذ ا
 ا رو  – العربي التراث إحياء دار: الفا ي ذ الظاشر
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 الرضثثثا الوهيفثثي وعالقتثثه باألداء الثثوهيفثثثي
 طرابلس -وزارة السياحة دراسة تطبيقية على 

 
 د. سمير سعيد الغالي         إلهام عمران العزابيد. 
  اآلدابالسياحية، كلية ت قسم الدراسا    اآلدابالسياحية، كلية ت الدراسا قسم 
  جامعة طرابلس        طرابلس جامعة  
  

 :الملخص
 .طذذراا  الدراسذة إلذب التعذذرف ع ذب الع  ذة اذذ ن الرضذا الذوايفي وفاع يذة األداء فذذي ووار  الاذياحة بمديظذة  هثثدفت

، وتيوا ماتم  الدارسة مذن ع ظذة المظا، الوصفي التح   يعتماد ع ب ومن اجل تحق ت ىهداف الدراسة فقد تا اال
ووعذذذذد ع ذذذذ اا اسذذذذتمارا    220، ح ذذذذث ا ذذذذغ عذذذذدد ىفذذذذراد الع ظذذذذة  الاذذذذياحة بطذذذذراا   عاذذذذواوية مذذذذن مذذذذوافي ووار 

  البيالا  ياملت الا  المووعةياالستب إجماليمن % 80لابته    استفالة ىي ما176 ح ث تا استرداد  ،االستبياا
لمعالاذذة اسذذتمار  االسذذتبياا، وتوصذذ د  (SPSS) اتحصذذاويةل دراسذذة، و ذذد تذذا اسذذتخدال ارلذذام، الحذذ ل  األساسذذية

 التوصيا .الظتاو، و عدد من الدراسة إلب 
 االطار التمهيدي-1
 :ةثدمثثمق 1-1
وتحف ذذ ها ع ذذب الرضذذا الذوايفي مذذن ىهذذا الوسذذاول التذذي تحقذذت ل مظامذا  ىهذذدافاا وتظميذذة ع  اتاذذا بمواف اذذا  تعثثثثثد 

 ، ويعتبذر الرضا الوايفي موضوعا ماما في جل المااال ، وعل  الرتفاطه باألداء، واتلتاجية، والوالء.اتاداع
ومن معاي ر التم   اذ ن المؤساذا  الفاشذ ة والمؤساذا  الظاجحذة يكمذن فذي مذذدم ت ه  اذا ألهذذا مذذورد تمت يذذه وهذذو 

الذاي يحتوي ع ب  درا  كامظذة وعطذاء متاذدد ففالتذالي تاذتطي  المؤساذذذة العظصذر الفاذري، فاذو العظصذر الوح د 
الذذذذاي ي يذذذد مذذذذن فاع  تاذذذا لتحق ذذذت األهذذذداف المظاذذذود  الذذذذتي تاذذذذعب لاذذذا كذذذذل  األمذذذراسذذذذتي له االسذذذذتي ل األمثذذذذل، 

اذل ا ىة تتم ذ  وفذي . المؤساا  وال تاتطي  ىي مؤساة ىا تعمل بكفاء  وفاع ية دوا االهتمال بالعظصر الفاري 
بالمظافاذذذذة التامذذذذة وعذذذذدل االسذذذذتقرار ع ذذذب المؤساذذذا  ضذذذماا والء ورضذذذذا مذذذواف اا مذذذذن خذذذذ ل إشذذذفاع حاجذذذاتاا 

 .ورغفاتاا، والتعامل معاا بما يضمن توجيه جاذودها لخدمذة ىهذداف المؤساذة
ا ، وبالتذذالي فذذ ا الرضذذا ويعذذد العثذذور ع ذذب المذذواف ن المذذؤه  ن واالحتفذذاظ ااذذا ماذذك ة واضذذحة فذذي  طذذاع الخذذدم

الوايفي ىصفح عا ىهمية مت ايد  في صظاعة الاياحة. فاظذاك ماذتوم مرتفذ  لاذبًيا مذن معذدل دوراا المذواف ن فذي 
، ح ذذث ي اذار إلذب الخفذذام باهاذةصذظاعة الاذياحة مقارلذذة بالصذظاعا  األخذرم، ممذذا يذؤدي إلذب تيذذالي  إضذافية 

وراا المرتفذذ ، وي عتقذذد ىا سذذب  هذذاا الذذدوراا هذذو لتياذذة اتجاذذاد ماذذتوم الرضذذا الذذوايفي كاذذب  روياذذي لمعذذدل الذذد
 . 1 وع ء العمل ال اود باب  الظمو الاري  لصظاعة الاياحة

                                                 

 (1) O’Neill, J. W., & Davis, K. (2011). Work stress and well-being in the hotel industry. 
International Journal of Hospitality Management, 30(2), 385–390 
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وعذ و  ع ذب علذ ،   1 وبالتالي ف ا الرضا الوايفي ماا باكل خاص لمظ  دوراا المواف ن وتع ي  والء المذواف ن
  والخذذذذدما  ورضذذذذا العمذذذذ ء، فضذذذذً  عذذذذن ىداء المذذذذواف ن ل رضذذذذا الذذذذوايفي تذذذذ   ر إياذذذذااي ع ذذذذب جذذذذود  المظتاذذذذا

 والمؤساة.
إلذذب ىا صذذظاعة الاذذياحة موجاذذة لحذذو تقذذديا الخدمذذة فذذ ا قيمتاذذا يذذتا تيويظاذذا باذذكل ماذذترك مذذن خذذ ل  بالنظثثثثر

تفاع   المواف ن م  العم ء وهاا يا ع الضوء ع ذب الطبيعذة التفاع يذة ل رضذا الذوايفي والعكاسذه ع ذب األداء، 
 له يظت، عن تفاعل الاخع م  ا ىته.أل
 :مشكلثثة الدراسثة 1-2

العظصر الفاري مذن العظاصذر الاامذة فذي االرتقاء بماذتوم ىداء المؤساذذة وخاصذة فيمذا إعا كالذذذد مؤساذذة  تعتبثثر
ة بمقدل الخدمة، وبما ىا دراسة الرضا الذوايفي هذي عم يذ ارتفاطااوعل  لما ل خدما  من خصوصية في  ؛خدمية

والا بيا  التذي يمكذن ع ذب ضذذوواا ىا  اتيااايا تقويا شام ة تتعرف اتدار  من خ لاا ع ب لفااا فتظياه لاا 
و د حاذي موضذوع الرضذا الذوايفي بعذدد وافذر مذن الدراسذا  وتذا  يتا وض  ورسا الاياسا  الماتقب ية ل مؤساة،

ضذوع الرضذا الذوايفي فذي صذظاعة الاذياحة بصذفة ىا مو  إالتظاوله في كث ر من القطاعذا  والماذميا  الوايييذة، 
عامة ومظطقة الدراسة بصفة خاصة، لا ي قب االهتمال والدراسذة مذن  بذل الفحذاث وهذاا مذا سذتقول بذه هذاه الدراسذة، 

 مما سبت لاتعرم ماك ة الدراسة في الاؤال الروي  التالي:و 
 ين بوزارة السياحة؟ ما العالقة بين درجة الرضا الوهيفي وبين األداء الوهيفي للموهف -

 و د البثت من الاؤال الروي  األسى ة الفرعية التالية:
 ما مدم توافر الرضا الوايفي لدم المواف ن العذام  ن فذي ووار  الاياحةم -
المذواف ن تعذ م إلذب  فذي ماذتوم ويذاد  لاذفة األداء الذوايفي لذذدم إحصذاويةهل توجذد فذرو  عا  داللذة  -

 وياد  ماتوم الرضا الوايفيم
 :أهمية الدراسة 1-3

 تظف  ىهمية الدراسة من خ ل الظقا  التالية:
حذذول موضذذوع  واألبحذذاثتظفذذ  ىهميذذة الدراسذذة مذذن الظاحيذذة الظاريذذة، مذذن ىلاذذا تاذذكل إضذذافة جديذذد  ل دراسذذا   -

 الرضا الوايفي في  طاع الاياحة.
لدراسا  فذي الماذال الاذياحي ر ا كثر  األبحاث التي تظاولد موضوع الرضا الوايفي إال ىا هظاك لدر  في ا -

 والمظطقة محل الدراسة.
 تيمن ىهمية موضوع الرضا الوايفي في القطاع الاياحي لارا لت   ره اليب ر ع ي األداء الوايفي. -
مذذن خذذ ل مذذا تتضذذمظه الدراسذذة مذذن لتذذاو، وتوصذذيا  ياذذاعد الماذذؤول ن والمختصذذ ن فذذي التعذذرف ع ذذي وا ذذ   -

 د ع ي تحا ظه واالرتقاء به. رضا العام  ن والعوامل التي تااع
 خا اظتاوااا.ى  ا من مقدار العاود الاي يمكن ىا تحققه ووار  الاياحة اعا م ىهم تااتاتمد هاه الدراسة  -
تبرو ىهمية الدراسة من خ ل تقديا مقترحا  عم ية  اا ة ل تطب ت بالمؤساا  الاياحية ا  بيا وتااا في رف   -

 ن ااا.ماتوم الرضا الوايفي لدم العام  

                                                 

 (1) M, Strenitzerová ; K, Achimský. (2019). Employee Satisfaction and Loyalty as a Part of 
Sustainable Human Resource Management in Postal Sector. Sustainability 2019, 11, 4591; 

www.mdpi.com/journal/sustainability 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability
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 :أهثثداف الدراسة 1-4
 ح ث تادف الدراسة إلب ما ي ي:

 التعرف ع ب ماتوم الرضا الوايفي لدم المواف ن العام  ن في ووار  الاياحة بطراا  .  .ى 
 الفرو ا  في األداء الوايفي ا ن العام  ن. ىسفابالتعرف ع ب  .ب 
 العام  ن. لدم وياد  ماتوم الرضا الوايفي ا ياد  لافة األداء الوايفي ر ىقياس  .ح 
 :منهجيثثة الدراسثة 1-5
وعل   .اعتمد  الدراسة استخدال المظا، الوصفي التح   ي باعتفاره ى ثر المظاه، م ومة لطبيعة مثل هاه الدراسة 

لدراسة المفاتيا المتع ت بموضوع الرضا الوايفي وع  ته باألداء الوايفي، والتي ركذ   ع ذب المصذادر الثالويذة، 
تح  ذذل ايالذذا  الاذذ ء المتع ذذت بالدراسذذة الم داليذذة، مذذن خذذ ل تح  ذذل اسذذتمار  االسذذتبياا باسذذتخدال ارلذذام، فحذذ ن تذذا  

 . SPSS)الح مة اتحصاوية ل ع ول االجتماعية  
 :أداة جمثع البيثثانثات 1-5-1

 اال  الم دالي.االستفالة وهي األداء الروياية في الدراسة ليرم الحصول ع ب البيالا  والمع وما  الستيمال ال
 حثثدود الدراسة: 1-5-2

 ا تصر  الدراسة ع ب ووار  الاياحة بمديظة طراا  . الحدود المكانية:
 .2021تا تطب ت الدراسة في سظة  الحدود الزمانية:

 الثدراسثثات السثابقثة 1-6
اذذدف االستياذذاف الاامذذة فذذي الدراسذذا  والفحذذوث الع ميذذة، وعلذذ  ا األمذذوريعذذد االطذذ ع ومراجعذذة الدراسذذا  مذذن 

عذذددًا مذذن الدراسذذا  العربيذذة والمح يذذة التذذي  والتعذذرف ع ذذب الماذذك ة   ذذد الدراسذذة وب ورتاذذا، وسذذوف لاذذتعرم هظذذا
 تظاولد الموضوع وبالترك   ع ب الماال الخدمي.

 علثى اإلداري  التمكثين أثثر  بعظذواا 2020  العليم ورانيا بهاء الد ن وصثابرين عبثدالجليل عبد مروة دراسة -1
. ح ذذث هذذدفد الدراسذذة إلذذب التعذذرف ع ذذب الذذدور األقصثثربالشثثركات السثثياحية بمد نثثة  لرضثثا الثثوهيفي للعثثاملينا

فذي الاذركا  الاذياحية وكذال  الاياسذا  المتع قذة  األساسيةالح وي الاي يقول به العظصر الفاري ك حد العظاصر 
 اتظمية الموارد الفارية وكييية استثمارها.

 :نتائج أهمها االتيحيث توصلت الدراسة إلى 
 ع ب الرضا الوايفي لدم العام  ن بالاركا  الاياحية. ت ع  الحوافر المادية والمعظوية دورًا هاماً  -
فذذي الاذذركا  الاذذياحية تتط ذذ  ا ىذذة العمذذل الم ومذذة وتذذوافر العذذام  ن عوي  اتداري لاذذا  فيذذر  التمكذذ ن  -

 اليفاء .
 :ونذكر بعض التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

 العام  ن. ىداءع ب  حتب ال تؤ ر س فاً  اتمكاااالهتمال اتحا ن اروف العمل بقدر  -
لما له من ى ر كب ر في تحاذ ن األداء الذوايفي  اتداري تظصح الاركا  بالترك   ع ب موضوع التمك ن  -

 وتحق ت ىهداف الاركا .
هيفي للعثثاملين بالشثثركات السثثياحية عالقثثة الحثثوافز بالرضثثا الثثو   بعظذذواا 2017  ريثثم فثثاروق النشثثار دراسذة -2

. ح ذث هذذدفد الدراسذة إلذذب التعذذرف ع ذب القذذدر  فذذي تطب ذت سياسذذة الحذذواف  داخذل الاذذركا  الاذذياحية باإلسثثكندرية
باألس وب الاي يحقت الرضا الوايفي ل عذام  ن بالقطذاع الاذياحي والفظذد ي والوصذول ااذاا الرضذا إلذب الرضذا عذن 

 .وتعايا األربا  اتلتاجية  الخدمة المقدمة ل عم ء ووياد
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 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
% مذذن العذذام  ن بالواذذاوه المخت فذذة داخذذل 65ي حذذظ ىا لاذذفة العذذام  ن الراضذذ ن عذذن واذذاوفاا اظاذذفة  -

 شركا  الاياحية باتسكظدرية.
 ىاار  لتاو، الدراسة عد  عوامل خاصة ارضا العام  ن وىداواا الوايفي ومظاا: -

 .اتلتاجية  ر الرضا ع ب ت  -ى
 ت   ر الرضا ع ب الدوراا الوايفي. -ب
 ت   ر الرضا ع ب لا  الغياب. -ح

 :ونذكر بعض التوصيات التي توصلت إليها الدراسة
 ضرور  الربع ا ن لتاو، تق يا األداء الاظوي ومظح الحواف  والمكافم . -
 ااد الح ول المظاسفة لاا.دراسة وبحث ىسفاب عدل الرضا عن ا ىة العمل الواييية وإي -

الرضثا الثوهيفي وعالقتثه بفاعليثة األداء لثدى    بعظواا2020  هشام أبوهعالة وصالح الد ن عثمان دراسة -3
. هذدفد هذاه الدراسذة إلذب معرفذة الع  ذة اذ ن الرضذا الذوايفي وفاع يذة األداء لذدم العاملين في قناة ليبيا الوطنية
 وتحديد ع  ة الرضا الوايفي لإلع م  ن باألجر والحواف  والترقيا .العام  ن في  ظا  ل بيا الوطظية 

 :حيث توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها االتي
والاذعور بالعدالذة اذ ن مذا يقذدل ومذا يؤخذا  متوسذع  ىمذا فيمذا يخذع  اتع ميى درجة الرضا عن األداء  -

 الاعور بعدالة تووي  الماال كالد  مظخفضة .
 العام  ن في القظا  عن الصور  االجتماعية لإلع م  ن من خ ل عم اا بالقظا .  الدراسة رضا ىوجد  -

 :ونذكر بعض التوصيات التي توصلت إليها الدراسة
 الح ول لاا. وإياادالعمل ع ب التواصل الماتمر م  العام  ن والو وف ع ب الو وف ع ب متط فاتاا  -
 ف  والماال لضماا العدالة ا ن العام  ن بالقظا .وض  استراتياية واضحة فيما يخع الترقيا  والحوا -

الرضثثا الثثوهيفي بثثين أعضثثاء هيئثثة   دراسذذة بعظذذواا  2018  فتحثثي ابثثوقرين وعبثثدالفتاح عبثثدالقادر دراسذذة -4
  ح ذذث تظاولذذد الدراسذذة موضذذوع مقارلذذة الرضذذا الذذوايفي اذذ ن ىعضذذاء ه ىذذة التثثدريس بالجامعثثات الخاصثثة والعامثثة

 بالاامعا  العامة والخاصة في مديظة طراا  . اتدارية التدري  بك يا  الع ول
 : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ىله ال توجد فرو  عا  داللذة إحصذاوية فذي ماذتوم الرضذا الذوايفي ألعضذاء ه ىذة التذدري  بالاامعذا   -
 .الخبر ، مد  األ اديميةالعامة والخاصة فيما يتع ت بالمتي را  الاخصية التالية، الدرجة 

 .ىا ىعضاء ه ىة التدري  بالاامعا  العامة ى ثر رضا من ىعضاء ه ىة التدري  بالاامعا  الخاصة -
 :من أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

 بضرور  إعاد  الظار في الروات  والحواف  المادية والمكافم  التي يحصل ع  اا ىعضاء ه ىة التدري . -
 تيار والدراسة الع مي ا ن ىعضاء ه ىة التدري .العمل ع ب تااي  رو  االا -

المركزيثثة وأثرهثثا فثثي الرضثثا الثثوهيفي )دراسثثة رسثثالة ماجسثثتير بعنثثوان  (2017) محمثثد علثثي مثثراد دراسذذة -5
  ح ث تطر د الدراسة إلب التعرف ع ب الع  ة ا ن المرك يذة ميدانية بصندوق الضمان االجتماعي فرب مصراتة

 .صظدو  الضماا االجتماعي فرع مصراتةوالرضا الوايفي لموافي 
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 : ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة
ىااذذر  لتذذاو، التح  ذذل الوصذذفي فذذي مقذذايي  الرضذذا الذذوايفي ىا االتاذذاه العذذال ألفذذراد الع ظذذة الحيذذاد فذذي  -

 .ع ب فقرا  االستبياا، واألهمية الظابية متوسطة لدياا اتجابة
القذذرارا  ىا االتاذذاه العذذال ألفذذذراد الع ظذذة الحيذذاد فذذذي  عي مرك يذذة اتخذذذاىااذذر  لتذذاو، التح  ذذل الوصذذذفي فذذ -

 .ع ب فقرا  االستبياا، واألهمية الظابية متوسطة لدياا اتجابة
 :ونذكر بعض التوصيات التي توصلت إليها الدراسة

الظار فذي ىسذفاب تاذرب الخبذرا  والمذواف ن الذاين لذدياا بذاع طويذل فذي العمذل بصذظدو  الضذماا فذرع  -
 مصراته.

تفذذذويف بعذذذف الاذذذ طا  لمذذذدراء الفذذذروع التخذذذاع بعذذذف القذذذرارا  ليذذذي تيذذذوا عا  جذذذدوم وى ذذذر إياذذذااي  -
 وتااها في تحف   العام  ن.

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة : 1-7
ل عذذام  ن الذذاي يظذذت، عذذن شذذعور بذذالقبول وبالرضذذا العذذال  اتياذذااي: هذذو المو ذذه جرائيثثاإالرضثثا الثثوهيفي  -

 . يةاتدار حول الاياسا  
 قيامه بعم ه. ى ظاء: هي ا ىة ال ماا والمكاا التي يقول الفرد بيئة العمل -
 : هو الا وك الاي يقول به العامل لتظف ا العمل وفت الماال والماىوليا  المك ه ااا.األداء -
 لتحق ت ىداء افضل. اتلاالية: هي حالة الفعالية ل عامل يترت  ع  اا تحري  الدواف  الروح المعنوية -
: هذذذو عفذذذار  عذذذن تقريذذذر دوري يبذذذ ن ماذذذتوم ىداء العامذذذل ولذذذوع سذذذ وكه مذذذن خذذذ ل  قثثثيم أداء العثثثاملينت -

 وايفته والواجفا  المك ه ااا بما يتفت واألهداف المخطع لاا .
 :اإلطثثثثثثثار النظثثثثري  -2
 :مفهثوم الرضثا الوهيفثي 2-1

اذذول افتراضذذي هذذو ىا الاذذخع الراضذذي عذذن عم ذذه اوداد االهتمذذال ادراسذذة الرضذذا الذذوايفي ل عذذام  ن مذذن خذذ ل مف
ى ثذذر إلتاجيذذة مذذن وم  ذذه الي ذذر راضذذي، وهذذو كذذال  كذذالمفاول الرضذذا الذذوايفي ل عذذام  ن فذذي ىي مؤساذذة يعتبذذر مذذن 
مكولذذا  ا ىذذة العمذذل الروياذذية ومذذن العوامذذل األساسذذية المحذذدد  ل مظذذاخ التظايمذذي، وهذذو ال يمتذذاو بالثفذذا  اذذل هذذو 

لاذا تيذوا داوذا الرضذا إبمعظب ىا عم ية الرضا تتم   ب لاا مرضية او د مع ن ال يعظي خر آمتي ر من ح ن إلب 
 في جمي  األو ا .

تاذذذذاه واذذذذاوفاا  األفذذذذرادمذذذذا يصذذذذط ح مفاذذذذول الرضذذذذا الذذذذوايفي إلذذذذب االتااهذذذذا  واألحاسذذذذي  التذذذذي يحم اذذذذا  و الفذذذذاً 
تااهذا  والماذاعر الاذ بية تذدل ع ذب لحو الوايفة تذدل ع ذب الرضذا الذوايفي واال اتيااايةواالتااها  والمااعر 

 عدل الرضا الوايفي.
وهظذذاك مذذن يعذذرف الرضذذا الذذوايفي ب لذذه "شذذعور الفذذرد باالرتيذذا  الظفاذذي تاذذاه العمذذل والعذذام  ن ويااذذر مذذن خذذ ل 

يحصذل ع يذه مذن حذواف  ماديذة  س وكه الخارجي في حرصه ع ب حان التعامذل وويذاد  اتلتاجيذة، وعلذ  لتياذة مذا
  1 .اه المؤساة ىو المظامة التي يعمل اااومعظوية من ه

                                                 

 جستير، رسالة ماغزةبمحافظة  التربويينرفين شبالرضا الوظيفي لدى الم وعالقاتها ملالع غوطمحمد أبو رحمة، "ض(1) 

 35ص  ،2012، غزة اإلسالميةفلتطين الجامعة غير منشورة، 
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ذذ رف الرضذذا الذذوايفي ب لذذه "شذذعور الفذذرد بالاذذعاد  واالرتيذذا  ى ظذذاء ىداه لعم ذذه ويتحقذذت علذذ  بذذالتوف ت اذذ ن مذذا و ذذد ع 
في هاا العمل واا الرضذا الذوايفي يتمثذل فذي المكولذا  التذي  يتو عه الفرد من عم ه ومقدار ما يحصل ع يه فع ً 

 . 1 لب العمل واتلتاح"تدف  الفرد إ
ومذذذن خذذذ ل التعريفذذذا  الاذذذابقة يتضذذذح لظذذذا ىا ل رضذذذا الذذذوايفي ىهميذذذة كب ذذذر ، وهظذذذاك عذذذددًا مذذذن األسذذذفاب تذذذدعوا 
والماذؤول ن إلذذب االهتمذال بالرضذذا الذوايفي، فذذ ا ارتفذاع ماذذتوم الرضذا الذذوايفي يذؤدي إلذذب الخفذام لاذذفة غيذذاب 

فالرضا الوايفي بمفاول واس  هذو  إلب ارتفاع ماتوم الطمو  لديااالفرد عن عم ه، وتييفاا بالمؤساة مما يؤدي 
 بول اتلااا لوايفتذه، وياذعر باال تمذال واتلاذاو الظذاب  مذن العمذل الذاي ياذف  مذن خ لذه إشذفاع حاجاتذه الظذات، 

 من مامل اروف العمل. ىساسيةبصور 
لذذه "ماذاعر العذذام  ن لحذذو عم اذذا إ بع ذذ اً وع ذب ضذذوء مذذا سذبت فقذذد التذذ ل الفاحثذاا اتعريذذ  الرضذذا الذذوايفي إجراويذ

والاي يتضمن م  ه ور بته لحو عم ه، ورضاه عن األجر الذاي يتقاضذاه، وع  تذه اذ م ء عم ذه ور سذاءه، ويتذيح 
 له فرص الحصول ع ب الترقية المظاسفة له، مما يظعك  ع ب ىداه الوايفي".

 :أهمية الرضثا الوهيفثي 2-2
  عامل وجاة العمل والماتم  ككل وعل  من خ ل:تيمن ىهمية الرضا الوايفي ل

 الرضا الوهيفي للعامل: أهمية -أ
 واالاتيذارىا شعور العامل ارضاه الوايفي يؤدي به إلذب القذدر  ع ذب التييذ  مذ  ا ىذة العمذل، ور بتذه فذي اتاذداع 

 دية عم ه باكل مم   ح ث رضاه عن عم ه في توف ر كافة متط فاته مافعة، باكل كافي، ت يد لديه الرغفة في ت
تمذد العامذل باذعور رضذاه  األشذياءهذاه ، و وبالتالي يظعك  ع ب ماتوم طموحذه الذاي ياذاعده فذي تطذوير ماذتقب ه

 ىا جمي  الم ايا المادية والمعظوية التي توفرها جاة العمل تااعده ع ب توف ر متط فا  حياته. ثعن الحيا  ح 
 الرضا الوهيفي لجهة العمل: أهمية -ب

 ه لااة العمل.و  من خ ل ارتفاع في ماتوم التفاع ية واتلتاجية وتحا ن األداء، وارتفاع ماتوم والوعل
 الرضا الوهيفي بالنسبة للمجتمع: أهمية -ج

يظعك  الاعور بالرضا ع ب ارتفاع معدال  اتلتاح وتحق ت التفاع ية اال تصادية وارتفذاع معذدال  الظمذو والتطذور 
   2  ل ماتم  ب  م ه.

 :عنثثاصثثر الرضثثا الوهيفثثي 2-3
 تاتمل محص ة عظاصر الرضا الوايفي لام ة من العظاصر الفرعية تامل االتي:

: يعرف األجر "ب له عل  المقاال المادي الاي يدف  ل موارد الفاري مقاال الااد البدلي ىو الفيري الاي األجر .1
 .  3 يبدله تلتاح الا   ىو الخدما ".

 ل فرد العامل. األساسيةىهمية كب ر  بالظافة ل عام  ن فاي تمثل الوس  ة الفعالة تشفاع الحاجا  وتمثل األجور 
فذي ومذن معذ ن ومذن ا ظاذا طبيعذة ىلاذطة العمذل وهذي الميذال  ألداوذه: وهذو مذا يك ذه بذه العامذل محتوي العمل .2

 لعم ي التي يوفرها العمل.بالماال وطبيعة الماؤولية المرتفطة بالعمل، وفرص اتلااو والظمو الماظي وا
                                                 

تها بالرضاء الوظيفي في األجهزة األمنية، اكاديمية نايف للعلوم التنظيمية وعالق الثقافة (2001) نايف سليمان الفالح(1) 

 األمنية، الرياض، العربية السعودية

اإلدارة العامة، -أحمد، محمد وفاء، "أثر الرضا الوظيفي في تحليل وتقييم العمل"، بحث تطبيقي في مصرف الرشيد(2) 

 2009سنة ، ل19قتصادية، الجامعة، العدد المجلة كلية بغداد للعلوم ا

 67ص: 2002شهرزاد البصير، رسالة ماجستير في علم االجتماع والتنظيم والعمل غير منشورة، جامعة باتنه، (3) 
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: وهي تامل لوع الع  ة الرسمية القاومة ا ن ماؤول العمذل وبذ ن عذد  ىشذخاص ياذرف ع ذ اا نمط اإلهراف .3
 طار ومظي محدد وعل  ل وصول ل ادف المرسول لعم ية اتلتاح.إويوجااا يعم وا باكل مظتاا ووفت خطة و 

مذا تذتا الترقيذة لتياذة لتق ذيا  مرا   ىو وااوه ىع ب، و الفاً  : يقصد ااا لقل العام  ن ىو المواف ن إلبالترقية .4
 الوااوه والماال. 

سذاس مذد  الخدمذة ىىي ع ب  األ دميةويراعي عظد الترقية بعف المعاي ر ىو األس  الموضوعية تظحصر في  .5
العمذل  إلاذاووهذو مذن يمت ذ   ذدر  عاليذة ع ذب  تذهكفاي م، ومذدهذابالمؤساة وعدد الاظوا  ا ن كل ترقيذة وآخر 

 مقارلة بي ره.
: يؤدي فريت العمل الاي تاوده رو  التعاوا والمحفة واالحترال المتفادل إلب شعور ح  االلتمذاء فريق العمل .6

 ا ع ب العمل ككل. إلب مؤساة العمل وهاا ما يظعك  باتيااب ع ب األداء في العمل ومن 
العمذذذل والتذذذي تمثذذذل الب ىذذذة الداخ يذذذة  اذذذاوإلالماذذذاعد  ع ذذذب  اتمكاليذذذا : وهذذذي تاذذذمل هثثثروف العمثثثل المادتثثثة .7

 .  1  ل مؤساة العمل مثل المكات  واتضاء  والحرار  ومرافت الصحية االخرم.
 بعثثض النظثثريثات المفسثرة للثثرضثثا 2-4

هظاك العديد من الظاريا  التي حاولد تفاذ ر مفاذول الرضذا الذوايفي وكيييذة الوصذول إلذب تحميقذه، ومذن ىشذارها 
 ريا :هاه الظا

: وهذذي تعذذد مذذن ىشذذار الظاريذذا  التذذي تظاولذذد مفاذذول (1954نظثثثثرية ماسلثثثوا للحاجثثثثات )ابرهثثام ماسثثلوا،  -1
وتفتذرم هذاه الظاريذة ىا الرضذا  ،الحاجا  اتلاالية، ويعتبر من ىواول الع ماء الدين  دموا تفا ر لرضا الذوايفي

شذفاع ل حاجذا  األساسذية ل عامذل، وىا سذ وك الفذرد راجذ  الوايفي يتحدد وفقا لما تقدمه المؤساة ىو الوايفة من إ
إلب هذاه الحاجذا  التذي تدفعذه إلذب االسذتاابة باذ وك معذ ن فيكذوا راضذيًا، هذاا ولقذد ىدرح الحاجذا  الفاذرية وفذت 

 إلب: لاريته 
تحق ذذذت /حاجذذا  التقذذذدير واالحتذذرال/  / حاجذذذا  األمذذاا واالسذذتقرار/ الحاجذذذا  االجتماعيذذة  الحاجذذا  الفاذذ ولوجية

 الاا  .
و د ىشار ماس وا إلب ىا إشفاع ىي ماذتوم مذن الحاجذا  يصذفح بعذد علذ    ذر محفذ ، وبالتذالي فذ ا علذ  يتط ذ  

شفعد حاجاتاا فذي ىمحف ين باكل داوا اعا  األفرادإشفاع الحاجا  في الماتوم األع ب مظه، وبااه الطريقة يفقب 
 و تحق ت الاا .وه األخ رالماتوم ت و االخر حتب يص وا الماتوم 

 ذذا يقذذول  ىوالً وع يذذه يظفيذذي ىا يقومذذوا المذذدراء والماذذؤول ن فذذي المؤساذذا  اتحديذذد الماذذتوم الذذاي يحتاجذذه العامذذل  
 إلب ماتوم تحق ت الاا . ومن  ا يظتقل إلب الماتوم الاي ي يه وصوالً  وإشفاعهاتحف  ه 
و ىا الحاجذذا  متاذذابكة وتعتمذذد ع ذذب بعضذذاا الفاحثذذاا ىا هذذاه الظاريذذة القاومذذة ع ذذب إشذذفاع الحاجذذا ، هذذ ويثثثرى 

 الفعف وال يمكظظا التفريت فيما ا ظاا.
تعتبذر تفاذ ر الرضذا الذوايفي هذو الفصذل ف اذا اذ ن التذي : ( 1959نظثثرية ذات العاملين )فريثدريك هيرزبثرج -2

 اذذا  :ىجراهذذا مذذن خذذ ل التاذذارب التذذيو  العوامذذل الماذذب  ل رضذذا الذذوايفي والعامذذل الماذذب  لعذذدل الرضذذا الذذوايفي
إلب ماموعت ن، سم د الماموعة األولب العوامل الدافعة التي تذودي فذي حالذة توفرهذا إلذب الاذعور بالرضذا  األفراد

الماؤولية، اتلااو، التقدل والظمو، التقدير،  ىهمااالوايفي، وهي مرتفطة بماتوم الوايفي وتضا عد  عوامل من 

                                                 

 397، ص1997عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي وإدارة االفراد، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (1) 
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م د بماموعذذة العوامذذل الو اويذذة  ماموعذذة عذذدل الرضذذا الذذوايفي  وتضذذا ىهميذذة الوايفذذة، ىمذذا الماموعذذة الثاليذذة فاذذ
 عد  عوامل مظاا سياسة المؤساة، األجر، واروف العمل، الع  ا  م  اآلخرين، اتشراف.

ع ذذب العوامذذل الدافعذذة  باذذكل ىساسذذيلاذذا تعتمذذد اعتمذذاد ىالظقذذد التذذي وجاذذد إلذذب هذذاه الظاريذذة هذذي  ىسذذفابومذذن ىهذذا 
 حد عوامل األداء.ىىا الدفاعية تمثل فقع  ثحيح، ح لألداء وهاا   ر ص

هذذاه الظاريذذة حاولذذد تفاذذ ر سذذ وك الرضذذا الذذوايفي وتقذذول هذذاه  (: 1965،_ نظثثريثثثة العثدالثثثثة )ستاسثثي ادمثثز3
الظارية ع ب مبدى ىا الفرد تتو ه درجة الرضا الوايفي عظده بمقدار ما ياعر به من عدالة ا ن الموجودا  التي 

هذاه المااذودا ، وك مذا كالذد لتياذة المقارلذة عادلذة  ةيفتذه، مقارلذة مذ  العاوذد الذاي يحصذل ع يذه لتياذيقذدماا لوا
 .  1   ما واد ماتوم شعور الفرد الفاري بالرضا الوايفي والعك  صحيح

ل عمذل يكذوا مذن خذ ل  األفذرادتتمحذور هذاه الظاريذة حذول تحف ذ   (: 1979،نظثثريثثة األهثداف )ليتثام ولثوك -4
 كتاا في وض  األهداف، من خ ل الظقا  التالية:ماار 
توف ر حواف  مع ظة في الب ىة من خ ل ما تريده المؤساة من العامذل وتوضذيح لذوع الحذاف  المتمثذل فذي  .ى 

 وياد  الرات  والترقية.
 تحق ت عم ية المااركة في تحديد األهداف باكل ماترك ا ن العامل والروي  المؤساة. .ب 
 وخصاوصاا ومدم وضوحاا ودرجة صعوبتاا. تحديد طبيعة األهداف .ح 
 ع ب ىداءها بما يحقت األهداف. وإصرارهيتضمن  بول األهداف من  بل العامل  .د 
تعتبذذذر عم يذذذة تحديذذذد األهذذذداف تذذذوفر مييذذذار واضذذذحا ل محاسذذذفة ومراقفذذذة الاذذذ وك، كمذذذا تقذذذديماا األهذذذداف  .ه 

 ل عامل ياعب لتحميقاا. المحدد  اد ة تحدياً 
 :ىافعف الظاريا  الاابقة التي تحاول تفا ر س وك الرضا الوايفي لاتظت، ضظا لامن خ ل استعر 

 الحالة التي تاف  ف اا الوايفة حاجا  العظصر الفاري هي لارية الحاجا  لماس وا. -
 الحالة التي تتوفر ف اا الوايفة ع ب العوامل الدافعة هي لارية عا  العام  ن لا روبرح. -
 الفاري بالعدالة هي لارية العدالة الدام .الحالة التي ياعر ف اا العظصر  -
الحالة التي يحذدث ف اذا تحديذد األهذداف وماذاركتاا اذ ن العذام  ن والماذؤول ن هذي لاريذة تحديذد الاذدف  -

 .  2 خالدل تال ولوك 
 :العثثوامثل التي تةثثثر علثى الرضثا الوهيفثي 2-5
  :عوامل بيئة العمل الداخلية -1
الفذذرد  إمكاليذذةاالسذذتق لية ودرجذذة الاذذيطر  ع ذذب العمذذل  -م العمذذل وتظذذوع الماذذال محتذذو  -األجذذور والمرتفذذا   -

اذروف  -ع  ذة الفذرد بذاآلخرين  -لمذع الميذاد   -و دراته ومعرفته بالعمل _ فرص التطور والترقية المتاحة 
 عدالة المدير الماؤول .  -العمل المادية 

 :العوامثل المرتبطثة بالعامليثن -2
 الماتوم التع يمي   - طول فتر  الخدمة -مر الع - الاظ  

                                                 

 309،ص:2005ين النظرية والتطبيق، المكتبة األكاديمية، اإلسماعيلية، مصر، محسن علي الكتبي، السلوك التنظيمي ب(1) 

، الرضا الوظيفي وعالقته بفاعلية أداء العمل في اإلدارة الحكومية، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي، ليبيا ،خالد الحوتي(2) 

2018 
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 ىساسذذية ذذ ث اتااهذذا   فحذذ ن اخت فذذد وجاذذا  الظاذذر فذذي إياذذاد الع  ذذة اذذ ن الرضذذا الذذوايفي، واألداء مذذن خذذ ل
 توضح لوع هاه الع  ة:

 الرضا واألداء: -
ع ب الع  ا  اتلاالية،  وهاا االتااه يؤكد ع ب ىا الرضا ع ب العمل يؤدي إلب وياد  اتلتاح من خ ل الترك  

حاجا  العام  ن المادية والمعظوية وتاايعاا ع ب المااركة في اتخاع القرار والمااركة في اتدار ، اادف  وإشفاع
المرتفذ ، فاظذاك  األداءرف  الرو  المعظوية وتحف   الدفاعية عظدها، ىي ىا تذوف ر الرضذا لذدم العذام  ن يذؤدي إلذب 

 د  درجا  الرضا، ك ما ارتفعد معدال  األداء.ع  ة ا ظاا ىي ك ما وا
 األداء والرضا: -

ي ع ذب ىىصحاب هاا االتااه يؤكدوا ع ب ىله ال توجد ع  ة مفاشر  ا ن األداء والرضا وياذتظد ىصذحاب هذاا الذر 
، والرضذا الفرد بالضيع ىو باستخدال األس وب اتداري الدكتاتوري، ف ترت  ع يه إلتذاح مرتفذ  إلتاحىله يمكن وياد  

له ك ما كاا األداء ج د ل عامل، وما يعمفه مذن مكافذ   يذؤدي إلذب ويذاد   درتذه ع ذب ىالوايفي متدلي. ومفاول اخر 
 .ىداوهإشفاع حاجاته وبالتالي يظعك  عل  ع ب 

 :المناخ التنظيمي عامل مهم للتنظيم بين الرضا واألداء -
 ن األداء المتفذ  بحذواف  إيااايذة مثذل الترقيذا  والمكافذم  وىصحاب هاا االتااه يؤكدوا ىا هظاك ع  ة إيااايذة اذ

الماظذذي ىي ك مذا واد فذي العمذذل  بذ دا  والع  ذا  اتلاذالية الحاذظة فذذي حالذة إدراك العامذل ىا هذذاه الحذواف  مرهولذة 
ل لاذذا مرتفطذذة بميامذذه بذذ داء معذذ ن، ف لذذه سذذوف يعمذذإوكذذاا هظذذاك إلتذذاح ك مذذا واد  قيمذذة المكافذذم  التاذذاييية، ىي 

جذذر والمكافذذ   التذذي اذذدروها تحقذذت الرضذذا، ىي الذذه ك مذذا ع ذذب الميذذال اذذال  حتذذب يحصذذل ع ذذب لتذذاو، متمث ذذة فذذي األ
علذ  إلذب رفذ  رو  المعظويذة وبالتذالي يذظعك   ىدمتاذعي المؤساذة إلذب تيذوين صذور  إيااايذة لذدم العذام  ن، ك مذا 

 مما يودي بالظف  ل امي . عل  ع ب االرتقاء ب داواا 
 :ثثثثوم األداءمفهث 2-6

من االهتمال والدراسة في الدراسا  الع ميذة، وعلذ  ألهميذة  كب راً  يعتبر مفاول األداء من المفاتيا التي لالد لص فاً 
المفاول ل فرد وكافة المؤساا  الخدمية واتلتاجية، فاألداء هو الاي يدف  إلب عا ة اتلتذاح والتقذدل ل وصذول إلذب 

دراسذذة هذذاا المفاذذول ىهميذذة كب ذذر  أللاذذا تبذذ ن لظذذا مذذدم الفاع يذذة والظذذات، الاذذاد فذذي ىي الاذذدف المظاذذود، فع يذذه تمثذذل 
مؤساة الذاي يعتبذر مذن ىهذا محذاور العمذل الماظذي، فذي ىي ماذال وايفذي، فذ عا كالذد ا ىذة العمذل ياذودها العذدل 

 بالمؤساة. األفراد، ف له سوف يظعك  عل  ع ب ىداء ىفرادهاوالمااوا  والتعاوا الماترك ا ن عظاصر 
  1 كمصط ح ب له " لتاح جاد مع ن  ال اباله فرد ىو ماموعة تلااو عمل مع ن"ع رف واألداء 

ي ياذذ ر إلذذب االذذدور ىو الماذذال الذذ وإدراكالصذذافي لااذذود الفذذرد التذذي تبذذدى بالقذذدرا   األ ذذر مذذا يعتبذذر مفاذذول األداء "
 . 2 الماال المكولة لوايفة الفرد وإتمالدرجة تحق ت 

، المر وبذة المحذدد  ويمثذل الظتذا اتياذاايربايعة ب له ماموعة الظتاو، المحذدد  ل اذ وك، وبالتذالي فذ ا األداء وعكره 
 .  3 ل ا وك وفي المقاال ف ا األداء الا بي يمتل الظتاو،   ر المر وبة المحدد  ل ا وك.

 

                                                 

 74ص ،2008 الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،، 1سعود آل سعود، اإلدارة العامة في المملكة العربية السعودية، ط(1) 

 74، ص2004، اإلسكندرية، الدار الجامعية الجديدة للنشر محمد سعيد أنور سلطان، السلوك التنظيمي،(2) 

 67ص ،م2003 ،دارة الموارد البشرية دار صفا للنشر والتوزيع، عمانإعلي ربايعة، (3) 
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 : أداء العاملين 2-7
إلب تحميقاا خ ل وعاء ومظي مدروس ومخطذع لاذا مذن  اتدارا ويعبر عظه بالمخرجا  ىو األهداف التي تاعب 

 بذذل اتدار ، ويتبذذذ ن ىداء العذذام  ن مذذذن خذذ ل األهذذذداف المرسذذذومة التذذي تاذذذعي لاذذا المظامذذذة سذذواء ت ذذذ  المرتفطذذذة 
باألهذذذداف ىو المتع قذذذة اتحق ذذذت الذذذربح المذذذادي ىو اظمذذذو لاذذذفة المبيعذذذا  ىو بماذذذتوم تقذذذديا الخذذذدما  ىو بالحصذذذة 

 الاوقية.
عاذذذا مؤساذذذا  العمذذذذل كالذذذد صذذذظاعية ىو خدميذذذذة تاذذذعي إلذذذذب تحديذذذد لوعيذذذة وكميذذذذة ىداء العذذذام  ن وتحديذذذذد إا م

التي يمت ياا كل فرد ومدم احتياح هؤالء العام  ن إلب التدري  والتطوير الماظي، لمذا يمث ذه مذن ىهميذة  اتمكاليا 
ىا   1 ء العام  ن بالمؤساة الخدمية، ويوكدلاال لمياس ىدا إعدادفي رف  اتلتاجية الخدمية ل مؤساة. مما يتط   

 ىهمية ماتوم تحديد ىداء الموارد الفارية تتمثل في:
تتمثل العم ية احد األلاطة الروياية تدار  الموارد الفارية التي تعد عم ية تظايمية ماتمر  يقذاس مذن خ لاذا  .1

 م حاا  ىداء الموارد الفارية.
توم ىداء مواردهذذذذا الفاذذذذرية، ل و ذذذذوف ع ذذذذي لقذذذذا  القذذذذو  والضذذذذعه تاذذذذتطي  المظامذذذذة مذذذذن خ لاذذذذا تحديذذذذد ماذذذذ .2

 والعكاساتاا الا بية واتياااية ع ي إلتاجية الفرد وفاع ية المظامة.
رف  معظويا  العام  ن، وتوف ر جو من التفاها والع  ا  الط فذة اذ ن العذام  ن واتدار  عظذدما ياذعر العذام  ن  .3

 هي موض  تقدير اتدار . ااىعمالىا جاودها وطا اتاا في ت دية 
يااا في الياه ع ي اليفاءا  اليامظة   ر الماتي ة ل عام  ن، ويااا في تعديل معذاي ر األداء وويذاد  ىداء  .4

العام  ن ويااا في رسا خطة القوي العم ة ل مظامة وما تتط فه من تظمية وتدري  وتوف ر المكافذم  والحذواف  
 ل عام  ن.

، والعمذذل ع ذذي تاظباذذا وتظميذذة ماذذاراتاا وتحق ذذت مذذا يصذذبوا إليذذه مذذن ىخطذذاواارك تاذذكل فذذرص ل عذذام  ن لتذذدا .5
 وتعويضا  ما ية. مكافم ترقية الا ا الوايفي والحصول ع ي 

ويتمثل قياس ىداء العذام  ن فذي الو ذوف ع ذي األهذداف التذي تاذعي المؤساذة لتحميقاذا، ومظاذا الترقيذة والظقذل التذي 
يذتا تذر  تاا إلذب واذاوه ىع ذي مذن واذاوفاا، وكذال  الحكذا ع ذي حاجذة العامذل تياه ع ي  ذدرا  العذام  ن التذي 

اذرام، التذدري  والتطذوير الذ ول عظاذا يذتا ت ويذد مميذاس األداء لماذؤولي  ىلذواعإلب التذدري ، لرفذ  كفذاءتاا وتحديذد 
 العام  ن في المؤساة بمع وما  وافية عن وض  العام  ن الراهن. إدار 

ول ن بمميذذاس األداء واسذذتخدماا باألسذذال   الع ميذذة يتبذذ ن مذذدم الضذذعه والقذذو  فذذي سذذذ ر مذذن خذذ ل ت ويذذد الماذذؤ 
 : 2 تتمثل في األعمالضعه ىداء العام  ن في المظاما   ىسفابالعم ية اتلتاجية والخدمية ويرم ىا 

 عدل المعرفة بكييية ىداء العمل، وعل  عدل تع ا الماارا  المط وبة. .ى 
 لي ر عل . اتشار اا ج د لعدل االعتقاد ب ا ماتوم ىداو .ب 
 عدل معرفة العام  ن بما الاي مط وب مظاا عم ه، وعل  باب  عدل تحديد ماؤولياتاا. .ح 
 اعتقاد العام  ن ب ا وااوفاا   ر ضرورية ل مظامة. .د 

                                                 

مؤسسة الوراق  ،مدخل استراتيجي متكامل -إدارة الموارد البشرية ، فوزي، مؤيد عبد المحسن، هاشم الطائييوسف (1) 

 .228-225، ص2006، للنشر والتوزيع، عمان، األردن

مؤسسة الوراق  ،مدخل استراتيجي متكامل -إدارة الموارد البشرية ، ، مؤيد عبد المحسن، هاشم فوزيالطائييوسف (2) 

 .263، ص2006، للنشر والتوزيع، عمان، األردن
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 مكاف   بعف العام  ن في المظامة من عدل استحقا اا لال . .ه 
 ار إلب الحماسة لطبيعة عم اا.ضعه مو ه العام  ن تااه ماؤوليا  وااوفاا واالفتق .و 

ويرجذذذ  الفاحثذذذاا ىا تحديذذذد ماذذذتوم ىداء العذذذام  ن يمكذذذن ىا ياذذذتفاد مظذذذه فذذذي تحديذذذد العامذذذل لاذذذيل وايفذذذة مع ظذذذة 
 تذر ماذار  ماذتقب ية ممذا ىه الوايفذة ىو تر  تذه إلذب وايفذة تتط ذ  اومدم  درته لايل ه وإمكالياتهتتظاس  و دراته 

وتحاذذذ ن ماذذذتوم  اتلتذذذاحويذذذاد   باا والذذذاي تذذذظعك  ع ذذظرو  المظافاذذذة ا ذذذ إ ذذار يذذظعك  ع ذذذي جميذذذ  العذذذام  ن فذذذي 
 القرار الصاو  والمظاس . عالخدما  التي تقدماا المؤساة وكال  تحا ن ماتوم اتخا

  :العثثوامثل المثةثثرة في األداء 2-8
اتدار   ىسذذ وبالفذذرد، هذذا العوامذذل المذذؤ ر  فذذي األداء تحذذدد فذذي: لمذذع شخصذذية ى اجمعذذد معاذذا المراجذذ  ع ذذب ىا 

 ماذاركة، متاذ ع ، الع  ذذة الوايييذة اذ ن الر سذذاء والمر وسذ ن، ا ىذة العمذذل االجتماعيذة ماذاعة ل عذذام  ن، وإدار  
ماذذاركة، اآلداب واالحتذذرال المتفذذادل، لفا ذذة الحذذوار التواصذذل وحاذذن األصذذياء لآلخذذرين، الاذذيطر   إلاذذاليةمتعاولذذة 

تما  بالاال  اتياااية والموا ه الحاظة في الظاس، إ امة ع  ا  ط فذة اذ ن ع ب االلفعاال  وعدل التعص ، ال
العذام  ن والميذادا  بالمؤساذذة، األداء المتم ذ  يقدمذه مواذذه متم ذ  والمتم ذذ  محذ  ل عمذل، تحاذذ ن لاذال المكافذذ   

   بالداخل والخارح.والحواف ، تحف   العام  ن ارف   دراتاا من خ ل التدري  الاديد المتادد واألجورالروات  
ومما يؤ ر ع ب األداء الدواف  وتيوا باكل دواف  محبفة وجاابذة لذدم العذام  ن تاذا  األداء وتذدعا الوصذول إلذب 
األداء الا د، والتو عا  ىي هل يعرف العام  ن ما هو متو   مظاا مذن خذ ل تحديذد ىهذداف األداء باذكل واضذح، 

كل عظاصر عم اا، والمصادر هذل يمت يذوا العذام  ن األدوا  والمصذادر  وماارا  العام  ن ومعارفاا وعل  اتظف ا
يذذة عمفذذا  ىمذذال األداءم هذذل ىجذذر العمذذل ىالتذذي يحتاجولاذذا لتظف ذذا األداء، وكذذال  تصذذميا العمذذل ىي ىا هذذل هظذذاك 

 وىس وب تدفقه مظطميام
 ع ب األداء. ىساسيع ىا القدر  ع ب تطور المؤساة ولاحاا يعتمد اعتماد إ
  :ثثددات األداءمح 2-9

   1 والتي مظاا:ها العوامل لمحددا  هاا الماتوم ى اد من الو وف ع ب ل تعرف ع ب ماتوم ىداء العام  ن ال
 : وهو الظات، من حصول الفرد ع ب الحواف  التي يبالاا في ىداء مامته.الجهد .1
 : ويعظي ااا ت   الخصاوع والماارا  الاخصية ال ومة ألداء الوايفة.القدرات .2
 وهو االتااه الاي يعتقد ىا العامل من الضروري توجيه جاوده في العمل من خ له. ادراك الدور: .3
: وتتع ذذذت اذذذي الواجفذذذا  والماذذذؤوليا  واألدوا  المذذذ مول مذذذن العامذذذل باتضذذذافة إلذذذب الطذذذر  متطلبثثثات العمثثثل .4

 والمعدا  الماتخدمة في ممارسة العامل لماامه. واألسال  
الميذاد ،  ىسذ وب ىذة التظايميذة الاذ د  فذي المؤساذة وتاذمل اتشذراف، تذوف ر المذوارد، وتاذ ر إلذب الب الموقف: .5

 اتدارية.  األلامة
 :تقييثثثثم األداء 2-10

 ذذاا تاا لتظف ذذا الماذذال المط وبذذة مذذظاا إلااوهذذا، وتاذذاعد  ميعتبذذر تق ذذيا األداء عم يذذة تاذذدف إلذذب  ذذدر  العذذام  ن ومذذد
 رج  ىهمية تق يا األداء كما حددها  الا تي  ل ظقا  التالية: ال  في ماال التخطيع والتظايا وت

                                                 

أثر مهارات االتصال الفعال على تطوير اذا العاملين لدي مجلس الوزراء والجهات التابعة له في  ،فراس الصباح(1) 

 2012، الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دلمون البحرين
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الترقيذذة والظقذذل ح ذذث تياذذه عم يذذا  تق ذذيا األداء عذذن  ذذدرا  العذذام  ن وبالتذذالي يذذتا تذذر  تاا إلذذب واذذاوه  .1
 ىع ب، كما تااعد في لقل ووض  كل فرد في الوايفة التي تظاس   دراته.

يذذة فذذي تحديذذد مذذدم فاع يذذة الماذذرف ن والمذذديرين فذذي تظميذذة تق ذذيا الماذذرف ن والمذذديرين ح ذذث تاذذاعد العم  .2
 وتطوير ىعضاء الفريت الاي يعمل تحد اشرفاا وتوج ااتاا.

  وياد  مرتفا  اح ث تااها في ا ترا  المكافم  المالية المظاسفة ل عام  ن وا تر  واألجورتعديل المرتفا   .3
 وىجور العام  ن ىو القاصاا، وا ترا  لاال حواف  مع ظة.

تقديا الماور  ح ث تاكل وس  ة لتميا جوال  الضعه فذي ىداء العذام  ن وا تذرا  إجذراءا  لتحاذ ن علذ   .4
 . 1  األداء، عن طريت التدري .

 خطثثثوات تقييثثم األداء: 2-11
تعتبذذر عم يذذة تق ذذيا ىداء العذذام  ن فذذي ىي مؤساذذة عا  ىهميذذة باليذذة لمعرفذذة مذذدم ىداء العذذام  ن مذذن خذذ ل لتذذاو، 

 : 2 ما ي يكا التق ي
: ح ذث تعمذل إدار  المذوارد الفاذرية بالمؤساذة ع ذي توضذيح عظاصذر التق ذيا التقيثيم ومتطلباتثه أهثدافتحد د  .1

مذذن هذاه العم يذة وهذذاا يتط ذ  توضذذيحاا  األ ذرامودرجذة ارتفاطاذا ب هذذداف المظامذة كمذذا تعمذل ع ذي تحديذذد 
 ليل المواف ن والمارف ن. 

من خ ل تحديد المؤشرا  التي تمي  درجة االلضفا  والفاع ية في سذ وك : ويتا عل  تحد د مجاالت التقييم .2
 المواه. 

 : وهاا يتط   من إدار  الموارد الفارية تحديد االلضفا  والفاع ية في س وك المواه. اختيار طريقة التقييم .3
ا  هامذة تتمثذل : ىا عم ية تق يا األداء سوف تفضي إلب لتذاو، يترتذ  ع  اذا  ذرار تدريب الرؤساء والموهفين .4

ولذذال   وإلتذذاج تاافذذي الترقيذذة ىو العذذ وا  ىو المكافذذ   ىو حتذذي العقوبذذا  وهذذاا لذذه تذذ   ر ع ذذي الذذرو  المعظويذذة 
 وتوجيه المميم ن بضرور  توخي الد ة والعدالة في عم ية التق يا.  إفاالالاد من 

المواذه  إعذ لالماذرف المفاشذر مذن : الاد من قيال المدير المفاشر ىو مناقشة طريقة التقييم مع الموهفين .5
لتحميقاذا والفواوذد المتو ذ  الحصذول ع  اذا مذن  ببالطريقة التي سوف يذتا ااذا تق ذيا ىداءه واألهذداف التذي تاذع

 خ ل التق يا. 
: بمذا ىا هذدف تق ذيا األداء هذو قيذاس مذدم قيذال المواذه بمتط فذا  وايفتذه وبالتذالي وضع معثا ير للمقارنثة .6

ي ر ماذفقة لمقارلتاذا مذ  متط فذا  الوايفذة لتيذوا معذاي ر كميذة ىو لوعيذة ىو ومظيذة بح ذث الاد من تحديد معذا
 لاا تعمل ع ي جظ  التح   الاخصي ل مميا. ى

ا يتعذذرف المواذذه ع ذذي لتذذاو، التق ذذيا التذذي حصذذل ع  اذذا مذذن ى: الاذذد و مناقشثثة نتثثائج التقيثثيم مثثع الموهثثف .7
القذذو  ولقذذا  الضذذعه فذذي ىداءه ومظا اذذتاا مذذ  مذذدير  خذذ ل روياذذه المفاشذذر ح ذذث ياذذتطي  التعذذرف ع ذذي لقذذا 

 وتااوو لقا  الضعه في الماتقبل.  اتيااايا المفاشر وهاا يتيح له العمل ع ي تع ي  

                                                 

-265، ص2009، يعصالح الهيتي، تحليل أسس اإلدارة العامة منظور معاصر، دار اليازودي العلمية للنشر والتوز(1) 
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 2006، االردن
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فذي عم يذة التق ذيا ح ذث يذتا اظذاء لتذاو،  األخ ذر : وهذي تاذكل الخطذو  القرارات بنثاء علثي نتثائج التقيثيم ذاتخا .8
ىو  ذذذد تصذذذل إلذذذب حذذذد العقوبذذذا   م ة ىو المكافذذذا  ىو الظقذذذل إلذذذب وايفذذذة اخذذذر التق ذذذيا ع ذذذب اتخذذذاع  ذذذرارا  الترقيذذذ

  الفصل ىو تظ يل الدرجة.
 :االطثثثثار العملثي -3
  :مجتمثع وعينثة الثدراسثة 3-1
  تذذا توويعاذذا بطريقذذة الع ظذذة 220تمثذذل ماتمذذ  الدراسذذة فذذي ووار  الاذذياحة بطذذراا   ح ذذث تذذا كذذاا حاذذا الع ظذذة   

   استمار  استبياا.176في الووار ، فيما تا استرداد وتح  ل عدد  العاواوية ع ب موا
 والاداول التالية توضح الظتاو، التي توص د لاا الدراسة وهي ع ي الظحو التالي:

 ( معامالت الثبات لالستبيان1جدوا رقم )
 كرونباخ اثألف اراتثدد العبثع ورثثالمح

 0,759 48 الرضا الوايفي ل عام  ن اووار  الاياحة
 0,820 14 العام  ن اووار  الاياحة ىداء

 0,849 62 ككل ااالستبيا
مما يدل ع ي  فا  الممياس، ىا قيمة ىلفا كرولفاخ هظا  ريفة من الواحد ل ممياس ككل وهي تدل ع ي  فا  عالي 

 ل محورين .  0,700وهي ى بر من 
 :لألداءدرج القياسي ثتال 

ي يمكذذن قيذذاس درجذذذة ا  الخماسذذي والذذLikertدا  الدراسذذة حاذذذ  سذذ ا ليكذذر   تذذا قيذذاس اليفذذارا  التذذي تحتوياذذا ى
 لع الاؤال المطرو  . إلب  موافقة ىو عدل موافقة الماتاوب ن بالظار

لذه يعطذي لتذاو، ج ذد  فذي المميذاس، ىالمميذاس مذن المقذايي  الفىويذة التذي تاذتخدل باذكل كب ذر فذي، كمذا  ااويعد هذ
  05_01س، ىا اتجابذة ع ذذي كذل سذؤال سذوف تحصذل ع ذي قيمذة تتذراو  مذذن  المميذا االذه مذن خذ ل هذ وع يذه ف

 ل  من خ ل الادول: عو 
 

 علي اسئلة الدراسة لإلجابة( مقيا  ليكرت 2جدوا رقم )
   ر موافت   ر موافت محايد موافت موافت باد  بدائل اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 
  :ةثثج الدراسثائثثنت

 الدراسة الم دالية التي تا التوصل إل اا:و فيما ي ي عرم لظتاو، 
 ألدا  الوصذذذيية التذذذي اسذذذتخدمد فذذذي تح  ذذذل إجابذذذا  المفحذذذو  ن اذذذووار  الاذذذياحة ووفقذذذا  ح ذذذث تاذذذ ر اتحصذذذاويا 

 مفحذذذو  ن، والاذذذ ء ل المتع ذذذت بذذذالمتي را  الديمو رافيذذذة الاخصذذذية األولالاذذذ ء  جذذذ و ن الدراسذذذة، والتذذذي تيولذذذد مذذذن
 عفار  مووعة ع ي محورين، هما الرضا الوايفي واألداء الوايفي .   38واحتوي ع ي   الثالي

 
 
 
 



 

 
300 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

 القسم األوا: البيانات الدتموغرافية
 (  وضع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوب الجنس3جدوا رقم )

 
 
 
 

اذذذذذذذذذذذذذدول ال مذن خذ ل 
مذن الع ظذة والفىذة مذن  %63.6وا لاذفة  ذكور ح ذث يمثا  الخاص اظوع الاظ  ىا  البية المفحو  ن من ال3ر ا  

 اتلذاثمن خ ل لابتاا التي تفو   الاكورري الفاحثاا ىا  البية المفحو  ن من يو  %36.4يمث ن اظافة  اتلاث
 كور.اها الوالخدمية ياود اتداريةا يدل ع ي ىا  البية الوااوه اوه

 (  وضح المةهل العلمي االكادتمي4جدوا رقم )
 الظافة المىوية  التيرار الفقر 

 27.2 48  الثالوي شااد  تع يا ى ل من 
 60.3 106  الوي 

 12.5 22 جامعي
 0 0 فو  الاامعي 

 100 176 الماموع
وت  اذا لاذفة % 60.3 ذث لاذبتاا ح  ذالوي و  ن مذؤه اا الع مذي بذ  ل حذظ ىا  البيذة المح4من خ ل جدول ر ا  

فوفذذت  ىمذا مذا %12.5ا ظمذا الاذامعي ا يذد لاذذبتاا % 27.2ولاذذبتاا   ذالوي ين مذؤه اا شذااد  تع ذذيا ى ذل مذن االذ
 الاامعي ف ا تين لاا لافة من المفحو  ن.

ل ع ي ىا ها ياتي وا  البية الوااوه اتدارية والخدمية وهظا يد، ين يحم وا مؤهل جامعياالفاحثاا ىا ال م ر يو 
ىا ي تحذذت باذذو  العمذذل ل عمذذل لاذذرا ل اذذروف  الثذذالوي، إع يفضذذل الفذذرد  الفذذاً  المؤهذذل ي و عحذذو  ن مذذن ف البيذذة الم

 ل .عدوا  ر  الخدما  الماتخدمة في ووار  الاياحة الستخدماا إلب ماثل  كااال تصادية، ك
 (  وضح الدرجة الوهيفية5جدوا رقم )

 ويةالنسبة المئ رار ثالتك رةثثثالفق
 14.9 26 الاابعة  الخاماة _

 29.5 52 التاسعة  الثامظة _
 55.6 98 فو   العاشر  فما

 100 176 الماموع
% 55.6بيذذة المفحذذو  ن درجذذتاا الوايييذذة اذذ ن  العاشذذر  فيمذذا فذذو   اظاذذفة الل حذذظ ىا    6  مذذن خذذ ل الاذذدول

 –ين درجذذتاا اذذ ن  الخاماذذة اا ظمذذا لاذذفة الذذ ،%29.5اظاذذفة  التاسذذعة –ين درجذذاتاا اذذ ن  الثامظذذة اوت  اذذا لاذذفة الذذ
ل ىا ا يذذدا ن وهذذ المفحذذو  ى  ذذ ري الفاحثذذاا ىا الدرجذذة مذذن  العاشذذر  فيمذذا فذذو   هذذي يذذو % 14.9الاذذابعة  وهذذي 

 العمل بالووار  .في ين امضوا و د طويل االخبر  وال ي و عى  باا من 
 
 

 النسبة المئوية رارثثثالتك رةثثثثثالفق
 63.6 112 كرع

 36.4 64 ىلثب
 100 176 الماموع
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 ةنوب الوهيف (  وضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير6جدوا رقم )
 النسبة المئوية رارثثالتك رةثثثالفق

 1.1 2 مدير
 7.9 14 مارف اداري 

 90.9 160 مواه
 100 176 الماموع

 وت  اذا لاذفة ماذرف اداري اظاذفة% 90.9بية المفحذو  ن مذواف ن اظاذفة ال  ل حظ ىا  6من خ ل جدول ر ا  
 اف ن .ليل المو % 1.1 اظافة ا ادرجة واييية مدير ومن  7.9%

 . شا  ي الوااوه بالووار وهي الفىة األ بر  نواف ممن فىة الىفراد الع ظة ري الفاحثاا ىا معاا ي
 (  وضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة7جدوا رقم )

 النسبة المئوية رارثالتك ةثالفئ
 15.9 28 سظوا   5ا ل من 

 22.1 39 سظوا   10من إلب ى ل  -5من 
 55.6 98 سظة  15ا ل من – 10من 
 6.8 12 فيما فو   15

 100 176 الماموع  
سذذظة   15ى ذذل مذذن  إلذذب–10سذذظوا  خبذذر  مذذن   ىصذذحاببيذذة المفحذذو  ن ال  ل حذذظ ىا  7مذذن خذذ ل جذذدول ر ذذا  

، ا ظمذا فىذذة الخبذذر  المكولذة مذذن  ا ذذل %22.1سذظوا   ولاذذبتاا  10 -5وت  اذذا لاذفة الخبذذر   مذذن % 55.6اظاذفة 
 .%2.7فو    لابتاا  فما 15، ىما فىة سظوا  الخبر  من   %15.9سظوا   لابتاا  5من 

سذذظوا  مذذن  15 ذذل مذذن ى–10و خبذذر  عاليذذة مذذن لذذدياا علذذ  ىا لاذذفة عاليذذة مذذن ماذذتخدمي الذذووار  عياذذتدل ع ذذي 
 ا يا ر إلب الخبر  العالية التي يتمت  ااا العام  ن اووار  الاياحة.االع ظة وه

  وضح توزيع أفراد العينة حسب فئة العمر( 8جدوا رقم )
 النسبة المئوية رارثالتك ة ثة العمريثالفئ

   6.8 10 سظة  25ى ل من  
 24.8 66 سظة  35إلب ى ل من  25
 44.5 65 سظة 45إلب ى ل من  35من 
 23.9 35 فما فو   45

 100 176 الماموع
سذذذظة   45إلذذذب ى ذذذل مذذذن  35ن الفىذذذة العمريذذذة  مذذذن   يتبذذذ ن ىا ى بذذذر لاذذذفة مفحذذذو  ن مذذذ8مذذذن خذذذ ل جذذذدول ر ذذذا  

الفىذذة العمريذذة مذذن ع ظذذة ىمذذا  ،%24.8  اظاذذفة 35إلذذب ى ذذل مذذن  25   ، ا ظمذذا جذذاء  الفىذذة العمريذذة مذذن44.5%
مذن ع ظذة % 6.8سذظة   ا يذد لاذبتاا  25، والفىة العمريذة  ا ذل مذن %23.9فما فو    لابتاا  45حو  ن  فالم

 الدراسة.
ىداء مذذن ىفذذراد الع ظذذة هذذا مذذن فىذذة الاذذفاب القذذادرين ع ذذي تقذذديا  %44.5ه الظتذذاو، ىا لاذذفة اوياذذتدل ع ذذي مذذن هذذ

 . الووار  تم  ما يااا في  واتاداعخ ت في ال عالي يااا
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 :يثثا الوهيفثثاني: الرضثالقسم ال
ا االتاليذة لتذاو، هذالمييارية، وتوضح الاداول   وااللحرافاع ي الاؤالم تا استخدال المتوسطا  الحاااية  لإلجابة
ل اذذا إي ااذذدف تقذذدير المتوسذذطا  الحاذذااية التذذي توصذذ د  ذذكمذذا اسذذتخدل الفاحثذذاا مميذذاس تصذذظي     ،التاذذا ل

 الظتاو،، طفقا ل صيية التالية ووفت ل ممياس الخماسي لبداول اتجابة ليل فقر  : 
 (  وضح األهمية النسبية حسب المدى لكل المستويات9جدوا رقم )

 1 ةطوا الفتر 
 5 للبد ل األعلىالحد 
 1.33 للبد ل األدنىالحد 

 3 عدد المستويات
 مرتف    كما هو موضح: –متوسع  –تا استخراح المدم ليل من الماتويا  الث  ة وهي   مظخفف  ثح 

 .2.33إلب ى ل من  1ا ا غ الوسع الحاااي من عالماتوم المظخفف ا -
 .3.33إلب ى ل من  2.33من ا ا غ الوسع الحاااي عالماتوم المتوسع ا -
  .5.00لياية  3.66ا ا غ الوسع الحاااي من عالماتوم المرتف  ا -

  الرضا الوايفي: األواالمتغير 
أفراد عينة الدراسة لمتغيرات الرضا  إلجابة(  بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 10جدوا رقم )

 تنازليا. يباا تالوهيفي مرتبة تر 
 م الماتو  رتفة الوسع  االلحراف الميياري  الوسع الحاااي المتي را 

 مرتف   1 0.690 4.02 ا ىة العمل 
 مرتف  2 0.828 3.70 والمارف ن  الر ساء

 متوسع 3 0.977 3.22 الظمو الوايفي 
 متوسع 4 0.854 3.11 الرات  والحواف  

 متوسع 0 0.722 3.33 الرضا الوايفي ككل 
-4.02دول الاذذذاات ىا المتوسذذذطا  الحاذذذااية ل متي ذذذرا  الرضذذذا الذذذوايفي تراوحذذذد اذذذ ن  ن مذذذن الاذذذ يتبذذذ       
ة العمذذل إع ا ذذغ ىذذمتي ذذر ا  األول  بماذذتوم متوسذذع وح ذذد فذذي المركذذ  3.67 ، إع ا ذذغ المتوسذذع الحاذذااي  3.33

المتوسذذذذع متي ذذذذر  الماذذذذال الوايييذذذذة   إع ا ذذذذغ  الثذذذذالي  بماذذذذتوم مرتفذذذذ ، وفذذذذي المركذذذذ  4.02المتوسذذذع الحاذذذذااي  
متي ذذذذر  الظمذذذذو الذذذذوايفي  إع ا ذذذذغ المتوسذذذذع الحاذذذذااي  الثالذذذذث  بماذذذذتوم مرتفذذذذ ، وجذذذذاء بذذذذالمرك  3.70الحاذذذذااي  

  بماذذذتوم 3.11  بماذذذتوم متوسذذذع، وح ذذذد بذذذالمرك  الرابذذذ  متي ر التحف ذذذ   إع ا ذذذغ المتوسذذذع الحاذذذااي  3.33 
 متوسع.
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 :ةثرات الدراسثل فقثتحلي
  ا ىة العمل لاألو تح  ل فقرا  الماال:  

 بيئة العمل األوا( تحليل فقرات المجاا 11جدوا رقم )

 رةثثثثالفق
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 مستوي 
 الداللة

   0.000   74.82 0.945   3.74  ةراضي بعم ي اووار  الاياح
 0.000 60.20   1.119 3.50 األهداف الواييية لعم ي واضحة 

 0.000 74.47 0.556 3.55 تظاسبظي في عم ي  األسبوعيةالعمل  عدد ساعا 
 ال االتصذاعظدما تذوفر ووار  الاذياحة وسذاول  اشعر بالرضا

 لااو العملإ بتااعد ع  التي
4.11   

 
0.854   84.75   0.000 

 0.000   69.59   1.076   3.66 والا مة  األمنتوفر ووار  لاياحة وساول 
 0.000   84.72 0.854   4.11 ة ولايفة مظامو ا ىة العمل مظاسفة 

 0.000 71.66 1.122   3.44 فت الصحية في مكاا العمل االمر  توفر
 0.000   84.72   0.766   4.34  وإمكالياتيطبيعة عم ي تتظاس  و دراتي 

 0.000 69.49 1.076 3.47 عم ي بالووار  يمظحظي الحرية في اختيار طريقة عم ي 
 0.000 75.69 0.921   3.78 تاداع في العمل اااعدلي ع ي عم ي اووار  الاياحة ي

 0.000   70.02 1.212 3.30 راحة ى ظاء الدوال  ىو ا توفر بعم ي ي
 0.000 75.40 0.574   3.88 معدل جمي  فقرا  الماال األول 

يذة ح ذث ىا الذووا   يب ن ىا آراء المفحذو  ن مذن ىفذراد الع ظذة فذي جميذ  فقذرا  الماذال األول إيااا11جدول ر ا  
ويتضذح ىا ىفذراد الع ظذة راضذوا عذن العمذل  0.05وماذتوم المعظويذة ى ذل مذن % 60الظابي ليل مظاما ى بر من 

 ، وراضذوا %60.20الووار  واضحة، اذووا لاذبي  ىهداف عن ، وراضوا %74.82بالووار  الاياحة، اووا لابي 
تذوفر ووار  الاذياحة ىا  عذن ، وراضذوا %74.47، اذووا لاذبي اذاتظاسذ  عم التي  األسبوعيةعدد الااعا   عن

، وراضوا عن توفر ووار  الاياحة وسذاول %84.75العمل، اووا لابي  إلااو بتااعد ع التي وساول االتصال 
% 84.72مظاسذذفة ولايفذذة، اذذووا لاذذبي فاذذي وراضذذوا عذذن ا ىذذة العمذذل %، 69.59، اذذووا لاذذبي واألمذذاا األمذذن

عم ذذي فقذذر  طبيعذذة  وراضذذوا عذذن%، 71.66مكذذاا العمذذل اذذووا لاذذبي  وراضذذوا عذذن تذذوفر المرافذذت الصذذحية فذذي
عم ذي بذالووار  يمظحظظذي الحريذة فذي اختيذار فقذر  وراضذوا عذن %، 84.72، اذووا لاذبي وإمكالياتيتظاس   دراتي 

اتاذذذداع فذذذي  بعم ذذذي اذذذووار  الاذذذياحة ياذذذاعدلي ع ذذذالفقذذذر   ، وراضذذذوا عذذذن%69.49طريقذذذة عم ذذذي، اذذذووا لاذذذبي 
 ، ممذا%70.02الدوال، اووا لابي  ى ظاءالراحة  ىو ا تتوفر بعم ي  عن وراضوا % 75.69ابي العمل، اووا ل

 يدل عن ا ىة العمل في ووار  الاياحة ج د .
، 0.574وااللحذذراف المييذذاري  3.88وبالاذذدول الاذذاات يتبذذ ن ىا المتوسذذع الحاذذااي لاميذذ  فقذذرا  الماذذال األول 

 0.000وماذتوم الداللذة تاذاوي  %60مذن الذووا الظاذبي، المحايذد، وهي ى بذر  %75.40والووا الظابي يااوي 
 .%75.40مما يدل ع ي ىا ىفراد ع ظة الدراسة راضوا ع ي ا ىة العمل اووار  الاياحة اظافة 
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  الرات  والحواف  الثاليتح  ل فقرا  الماال : 
 اني الراتب والحوافزث(  وضح تحليل فقرات المجاا ال12جدوا رقم )

 المتوسط رةثثثثالفق
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 مستوي 
 الداللة

 0.000 36.30 0.811 1.79 يتظاس  الرات  م  متط فا  الميياة 
 0.000 43.77 1.211 2.07 ىااله يالا االجور والمكافم  التي احصل ع  اا تتظاس  م  الااد

 0.000 49.55 1.123 2.71 ي  مالية ع ي العمل االضافمتدف  ووار  الاياحة مكاف
تمذذذذظح ووار  الاذذذذياحة القذذذذروم االجتماعيذذذذة فذذذذي المظاسذذذذفا  االجتماعيذذذذة 

 0.000 41.62 0.945 2.23 ب تقاالتحف   العام  ن ع ي ىداء العمل 

 0.000 50.13 1.160 2.11 يحقت راتبي احتياجاتي كافة 
 0.000 38.23 0.966 1.78 تقدل الووار  ترقيا  عادلة وفت اس  ع مية مدروسة 

 0.000 42.35 1.17 2.67 تقدل الووار  حواف  متظوعة مظاسفة 
 0.000 30.56 8.881 1.16 سا  الع يا لتحا ن ىداء العام  ن اترشح الووار  المتم  ين ل در 

 0.000 39.23 0.978 1.69 العام  ن  توفر الووار  م ايا المااركة ادورا  تدريبية لتحا ن ىداء
 0.000 55.66 1.171 2.85  اس  مقارلة بال م ءالرات  مظ

 0.000 47.33 0.957 2.40  الثاليمعدل جمي  فقرا  الماال 
سذ بية الا الذووا الظاذبي  الثذاليي يبذ ن ىا آراء ىفذراد الع ظذة فذي جميذ  فقذرا  الماذال ا  وال12تب ن من الادول  

ا، يتظاس  الرات  م  متط فا  الميياة، اووا ، فاا   ر راضو 0.05وماتوم المعظوية ى ل من، % 60ى ل من 
ي اادلذه، اوالمكافذم  التذي احصذل ع  اذا تتظاسذ  مذ  الااذد الذ األجذورا إ ب، و  ر راضوا ع  %36.30لابي 

، اذذووا اتضذذافي  ماليذة ع ذذي العمذل م، و  ذر راضذذوا ع ذب إا، تذذدف  ووار  الاذياحة مكافذذ%43.77اذووا لاذذبي 
ا تمذذظح ووار  الاذذياحة القذذروم االجتماعيذذة فذذي المظاسذذفا  االجتماعيذذة إ ب، و  ذذر راضذذوا ع ذذ %49.55لاذذبي 

ا يحقذذت راتبذذي احتياجذذاتي إ بو  ذذر راضذذوا ع ذذ %41.62اذذووا لاذذبي  ب تقذذااىداء العمذذل  بلتحف ذذ  العم ذذ ن ع ذذ
ع مية مدروسذة، اذووا  ىس ا تقدل الووار  ترقيا  عادلة وفت إ ب، و  ر راضوا ع %50.13 افة، اووا لابي 

، و  ذذذر  %42.35ا تقذذذدل الذذذووار  حذذذواف  متظوعذذذة مظاسذذذفة، اذذذووا لاذذذبي إ ب،و  ذذذر راضذذذوا ع ذذذ%38.23ي لاذذذب
، و  ذذر %30.56ا ترشذح الذذووار  المتم ذ ين ل دراسذذا  الع يذذا لتحاذ ن ىداء العذذام  ن، اذووا لاذذبي، إ براضذوا ع ذذ
، %39.23  ن، اذذووا لاذذبي، يذذا الماذذاركة اذذدورا  تدريبيذذة لتحاذذ ن ىداء العذذاماا تذذوفر الذذووار  م  إ براضذذوا ع ذذ

 .%55.66ا الرات  مظاس  مقارلة بال م ء، اووا لابي، إ بو  ر راضوا ع 
، والذذووا الظاذذبي  0.957وااللحذذراف المييذذاري  2.40ويتبذذ ن ىا المتوسذذع الحاذذااي لاميذذ  فقذذرا  الماذذال التذذالي 

 0.05وهذي ى ذل مذن  0.000وي ، وماتوم الداللذة تاذا%60وهو ى ل من الووا الظابي المحايد  47.33يااوي 
  .مما يدل ع ي ىا العام  ن اووار  الاياحة   ر راضوا الروات  والحواف 
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   ن ذوالمارف  الر سذاءالث ثال الذرا  الماذل فقذتح 
 الث المشرفين والرؤساءث(  وضح تحليل فقرات المجاا ال12جدوا رقم )

 المتوسط رةثثثثالفق
 الحسابي

 االنحراف
 لمعياري ا

 الوزن 
 النسبي

 مستوي 
 الداللة

 0.000 81.66 0.976 4.06 ياتم  مارفي إلب ىراي ومقترحاتي لتطوير العمل
 0.000 80.78 1.911 4.78  الفاً  عن مارفي العمل واضحة التع يما  التي تصدر

 0.000 70.67 1.181 3.09 يااعدلي روياي المفاشر في ىي صعوبة تواجاي في العمل 
 0.000 79.22 0.988 4.19 مارفي في العمل اتقبل معام ة 

و كفذذذذاء  وماذذذذار  فذذذذذي عاتفذذذذت فذذذذي ىا الماذذذذىول عذذذذذن عم ذذذذي 
 0.000 64.89 1.172 3.63 ممارسة عم ه 

 0.000 81.33 1.123 4.12 ىجده من تعاوا م  وم وي  ياعدلي ما
 0.000 64.49 1.856 3.39  ول به في عم ي ا يمدحظي مارفي ويقدر ما

فذي العمذل فذي حذل ىي  والر سذاءاذ ن الماذرف ن هظاك تظاذ ت 
 0.000 70.23 1.022 4.10 ماك ه تواجاظي فيه

يتذذذابعظي ماذذذرفي فذذذي العمذذذل لتطب ذذذت بكفذذذاء  وفاع يذذذة معذذذاير 
 0.000 64.67 1.52 3.50 الاود  المط وبة 

 0.000 70.33 0.988 3.06 اتي في العمل ايااعظي مارفي ع ي التطوير ال
 0.000 74.64 1.961 3.89  ثلماال الثالمعدل جمي  فقرا  ا

ىا الذذووا  ثإيااايذذة ح ذذ الثالذذثىفذذراد ع ظذذة الدراسذذة ليذذل فقذذر  مذذن فقذذرا  الماذذال  آراء  يبذذ ن ىا 12جذذدول ر ذذا  
بمعظذي ىا ىفذراد الع ظذة راضذوا عذن، ياذتم   0.005وماتوم معظوية ى ل مذن  %60الظابي ليل مظاما ى بر من 

، وراضذذوا ع ذذب إا، عذذن التع يمذذا  التذذي %81.66لتطذذوير العمذذل، ، اذذووا لاذذبي ماذذرفي إلذذب ىراي ومقترحذذاتي 
، وراضذذذوا ع ذذذب إا، ياذذذاعدلي روياذذذي %80.78تصذذذدر عذذذن ماذذذرفي فذذذي العمذذذل واضذذذحة  الفذذذا، اذذذووا لاذذذبي 

، وراضوا ع ب إا، اتقبل معام ة مارفي في %70.67المفاشر في ىي صعوبة تواجاظي في العمل، اووا لابي 
و كفذذذاء  وماذذذار  فذذذي عتفذذذت فذذذي ىا الماذذذىول عذذذن عم ذذذي ى، وراضذذذوا ع ذذذب إا، %79.22اذذذبي، العمذذذل، اذذذووا ل

ىجذده مذن تعذاوا مذ  وم وذي، اذووا لاذبي  ، وراضوا ع ب إا، ياعدلي مذا%64.89عم ه، اووا لابي  ةممارس
، وراضذذوا %64.49بذذه فذذي عم ذذي، اذذووا لاذذبي  ى ذذول ، وراضذذوا ع ذذب إا، يمذذدحظي ماذذرفي ويقذذد مذذا81.33%
تذذذذواجاظي فيذذذذه، اذذذذووا لاذذذذبي  ةفذذذذي العمذذذذل فذذذذي حذذذذل ىي ماذذذذك  والر سذذذذاءا، هظذذذذاك تظاذذذذ ت اذذذذ ن الماذذذذرف ن ع ذذذذب إ

يتابعظي مارفي في العمل لتطب ت بكفذاء  وفاع يذة معذاي ر الاذود  المط وبذة، اذووا  ، وراضوا ع ب إا،70.23%
% 70.33اذبي اتي فذي العمذل، اذووا لار الذي، وراضذوا ع ذب إا، ياذاعظي ماذرفي ع ذي التطذو %64.67لابي 

، والذذووا الظاذذبي  1.961وااللحذذراف المييذاري  3.89 الثالذثويتبذ ن ىا المتوسذذع الحاذااي لاميذذ  فقذرا  الماذذال 
وهذذي ى ذذل مذذن  0.000وماذذتوم الداللذذة تاذذاوي % 60وهذذي ى بذذر مذذن الذذووا الظاذذبي المحايذذد % 74.64ياذذاوي 
 اا في العمل. وعن ع  ة المارف ن ور سايدل ع ي ىا هظاك رضا من العام  ن اووار  الاياحة  ، مما 0.005
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   ن ذي ل عام  ذو الوايفذ  الظمذال الرااذرا  الماذل فقذتح 
 (  وضح تحليل فقرات المجاا الرابع النمو الوهيفي للعاملين13جدوا رقم )

 المتوسط رةثثالفق
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

الثثثثثثثثوزن 
 النسبي 

 مستوي 
 الداللة 

 0.000 70.34 1.22 3.34 في ووار  الاياحة  راضي عن وايفتي
 0.000 69.15 1.025 2.76 م  طبيعة عم ي  تتظاس   العمل المحدد اساع

 0.000   60.88   1.691   3.34 الاخصية يا الوايفة اووار  الاياحة تحقت طموحات ح  بى
 0.000 54.17 1.023 2.54 اتحصل ع ي فرص عديد  ل مااركة في المؤتمرا  الع مية وورش 

 0.000 65.89 1.294 3.29 تاتا اتدار  الع يا بالووار  في حل كل ماا  ي الماظية 
 0.000 60.33   1.131   2.76 يووع مديري المفاشر الماال ع ي العام  ن حا   دراتاا 

 0.003 54.12 1.077 2.81  لااما عادل ل ع وا  الماظية دورياً  الووار  توفر
 0.000 65.78 1.611 3.89 رتفطة بالاال  الوطظي ا ماظتي م افتخر ب

   0.000 65.08 1.029 3.22 عم ي اووار  الاياحة يكابظي المكالة االجتماعية 
 0.000 70.66   1.450   4.19 الظاال المتف  في التقاعد ياعرلي بالرضا ع ي وايفتي 

 0.000   54.23 1.100 2.44 يوجد عدالة في تووي  فرص التدري  ورف  اليفاء  الماظية 
 0.001 63.23 1.663 2.89 معدل جمي  فقرا  الماال الراب  

ي يبذ ن ىا آراء ىفذراد الع ظذة الذا  يب ن آراء ىفراد ع ظة الدراسذة ليذل فقذر  مذن فقذرا  الماذال الرابذ  و 13جدول ر ا  
 0.005لمعظويذة ى ذل مذن وماوي ا %60في الفقر  األولي من الادول إياااية ، ح ث ىا الووا الظابي ى بر من 

، ا ظمذذا %70.34بمعظذذي ىا ىفذذراد الع ظذذة راضذذوا ع ذذب إا، راضذذي عذذن وايفتذذي فذذي ووار  الاذذياحة، اذذووا لاذذبي 
مذ  طبيعذة عم ذي، إيااايذة وراضذوا ح ذث ىا  تتظاسذ   العمذل المحذدد ا الد آراء ىفذراد الع ظذة ع ذي الفقذر ، سذاع

ايفذذة اذذووار  الاذذياحة تحقذذت طموحذذاتي الاخصذذية، اذذووا ا الو  ، وراضذذوا عذذن، احذذ  بذذ %69.15الذذووا الظاذذبي 
،و  ذذر راضذذوا ع ذذب إا، اتحصذذل ع ذذي فذذرص عديذذد  ل ماذذاركة فذذي المذذؤتمرا  الع ميذذة وورش  %60.88لاذذبي 

، وراضذذذوا ع ذذذب إا، تاذذذتا اتدار  الع يذذذا بذذذالووار  فذذذي حذذذل كذذذل %54.17العمذذذل الذذذداخ ي والخذذذارجي اذذذووا لاذذذبي 
، وراضذذوا ع ذذب إا، يذذووع مذذديري المفاشذذر الماذذال ع ذذي العذذام  ن حاذذ  %65.89ماذذا  ي الماظيذذة، اذذووا لاذذبي 

، و  ذذر راضذذوا ع ذذب إا، تذذوفر الذذووار  لاامذذا عذذادل %60.33 ذذدراتاا والماذذىوليا  المظاسذذفة لاذذا، اذذووا لاذذبي 
 ا ماظتذي مرتفطذة بالاالذ  الذوطظي، فتخذر بذىوراضذوا ع ذب إا،  %54.12ل ع وا  الماظية دوريذا، اذووا لاذبي 

،وراضذذذوا ع ذذذب إا، عم ذذذي اذذذووار  الاذذذياحة يكاذذذبظي المكالذذذة االجتماعيذذذة، اذذذووا لاذذذبي % 65.78وا لاذذذبي اذذذو 
، وراضذذوا ع ذذب إا، الظاذذال المتفذذ  فذذي التقاعذذد اذذووار  الاذذياحة ياذذعرلي بالرضذذا ع ذذي وايفتذذي، اذذووا  65.08%
الماظيذذة، اذذووا   اءاليفذذ، و  ذذر راضذذوا ع ذذب إا، يوجذذد عدالذذة فذذي توويذذ  فذذرص التذذدري  ورفذذ  %70.66لاذذبي 
 .%54.23لابي 

، والذذووا الظاذذبي 1.663وااللحذذراف المييذذاري  2.89ويتبذذ ن ىا المتوسذذع الحاذذااي لاميذذ  فقذذرا  الماذذال الرابذذ  
ممذذا يذذدل ع ذذي ىا  0.005، وماذذتوم الداللذذة مذذن %60وهذذي ى ذذل مذذن الذذووا الظاذذبي المحايذذد  %58.23 ياذذاوي 

 عام  ن و  ر راضوا ع ي بعف فقرا  الماال . ىفراد الع ظة راضوا ع ي الظمو الوايفي ل 
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 : يثثاألداء الوهيف ثثثالثثثم الثالقس
الميياريذة   وااللحرافال  باستخدال المتوسطا  الحاااية عتا تح  ل ماتوم األداء لدم عام  ن ووار  الاياحة ، و  

 :ل  ع ي الظحو التاليع  يوضح 14والادول ر ا  
وزارة بثثثالمعياريثثثة لمسثثثتوى األداء لثثثدى العثثثاملين  تواالنحرافثثثاات الحسثثثابية (  بثثثين المتوسثثثط14جثثثدوا رقثثثم )

 السياحة
 المتوسط الفقثثثثثثثرة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 المستوي  الرتبة
 األداء

 مرتف  5 0.630 4.58 يتمت  العام  ن بالقدر  ع ي تقديا الخدما  كافة 
 مرتف  7   0.75   4.51  ي ت ل العام  ن بااعا  العمل والدوال الرسمي

 مرتف  3 0.80   4.45 ي ت ل العام  ن بالووار  بالماال المك ف ن ااا 
 مرتف  1   0.79   4.48 والرغفة في العمل  باالستعدادتتوفر لدم ل عام  ن اووار  الاياحة 

 مرتف  9 0.58 4.48 العمل  تلااويوجد تعاوا ا ن العام  ن 
 مرتف  6 0.81 4.37 ءا  العمل الاياحي هظاك ادراك بكافة لاا واجرا

 مرتف  3 0.80 4.37 تقاا إقدر  ع ي حل الماك   بارعة و ال يلد
 مرتف  5 0.70   4.33 اا باكل ماتمر بما يختع العمل ويطور العام  ن ادا

 مرتف  8   0.72   4.32 سرية المع وما  الخاصة بعم ي و حفظ 
 مرتف  4 0.79 4.24 ال ن واجراءا  العمل ي ت ل العام  ن اتطب ت القواعد والقو 

 مرتف  8 1.31 4.21 اتقبل ماال اضافية خارح لطا  و د عم ي المعتمد 
 مرتف  9 0.86 4.11 مارس عم ي بكامل حماس ودافيية ى

 مرتف  7   0.90 3.82 اشارك وم وي في تطوير معاي ر األداء 
 مرتف  2 0.80 3.82 تحمل ماىولية عم ي ى

 مرتف  4 0.56   4.17 ء الوايفي األدا
  ماتوم األداء الوايفي ل عذام  ن اذووار  الاذياحة جذاء مرتفذ  وع ذي جميذ  الفقذرا  ، ح ذث 14يب ن الادول ر ا   

واا المتوسطا  الحاااية لفقرا  األداء  ذد تراوحذد  0.56وبالحراف ميياري  4.17ا غ المتوسع الحاااي الي ي 
م مرتف  ، إع جاء  في المرتفة األولي الفقر ، تتوفر لدم ل عام  ن اذووار  الاذياحة   وبماتو 4.48-3.82ا ن   ما

ا العذذام  ن اذذووار   وبالتذذالي فذذ 0.79، وبذذالحراف مييذذاري  4.48والرغفذذة فذذي العمذذل، بمتوسذذع حاذذااي االسذذتعداد 
دارا  الذووار  إا  لذ  بذعو ذد يفاذر الاذب  فذي  ،األداء الي ذيو الاياحة يحاولوا تحق ت افضل األداء ارفذ  كفذاءتاا 

 . وىمالة ب خ صل ا صي جاود اتقول ع ي تااي  العام  ن لب
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  :التثثوصيثثات 
 خرجد الدراسة بالتوصيا  التالية التي تادف لتحق ت رضا وايفي ى بر ل عام  ن اووار  الاياحة موضوع الدراسة:

 ب داء العام  ن. لوصي ىصحاب القرار الوعب ب همية الرضا الوايفي وع  تاا .1
 تحا ن وتطوير لاال الحواف  المادية والمعظوية بما يحقت العدالة ا ن العام  ن. .2
 تع ي  الاياسا  واتجراءا  المتفعة في الترقيا  ولاال الحواف  ل عام  ن. .3
 الوايفي.االهتمال اترشيح العام  ن ل برام، التدريبية والدراسا  الع يا بالداخل والخارح ل تحا ن من ىداواا  .4
 اعتماد معاي ر ولاا عادلة تعتمد اليفاء  والادار  واأل دمية في مكاف   وترقية العام  ن. .5
 .ترسيخ  قافة العمل ارو  الفريت الواحدلوالعام  ن   ساءا ن الر  اتياااية ا  العمل  دعا وتع ي  ع .6

 الثثمثثثثثراجثثثع:
 المثثراجثثع العثثربيثثة:

  اتدار لذذذوايفي فذذذي تح  ذذذل وتق ذذذيا العمذذذل"، بحذذذث تطبيقذذذي فذذذي مصذذذرف الرشذذذ د، ىحمذذذد وفذذذاء، "ى ذذذر الرضذذذا ا .1
 2009لاظة  ،19، الاامعة، العدد اال تصادية، ما ة ك ية بيداد ل ع ول  العامة

، رسذالة ماجاذت ر، الحكوميذة اتدار بفاع يذة ىداء العمذل فذي  وع  تذهالرضا الوايفي   2018خالد الحوتي   .2
  جامعة اظياوي، ل بيا.

 .1اتدار  العامة، مكتفة الم   فاد الوطظية، المم ية العربية الاعودية،    2003  سعود ال سعود .3
رسذذالة  ،عوامذل الرضذذا الذوايفي لذدم العامذل الصذذظاعي فذي المؤساذة المخصذومة  2002  شذارواد الفصذ ر .4

 .ماجات ر في ع ا االجتماع والتظايا والعمل   ر مظاور ، جامعة باتظة بالا اور
دار اليذاوودي الع ميذة ل ظاذر والتوويذ ،  ،تح  ل ىس  اتدار  العامة مظاور معاصر  2009    الا تيص  .5

 .القاهر ، مصر
 .الدار الاامعة ل طفاعة والظار، ا رو ، لبظاا ،الا وك التظايمي وإدار  األفراد  1997 عبد اليفار حظفي  .6
 .ل ظار والتووي ، عماا، األردادار الصفا  ،إدار  الموارد الفارية  2003 ة يعع ي ربا .7
 ، ذذر ممارسذذا  اتدار  الفاذذرية فذذي رضذذا العذذام  ن فذذي الاامعذذا  الحكوميذذةى  2020  عفذذاف حم ذذد الوحاذذي .8

رسالة ماجاذت ر مقدمذة إلذب ك يذة الع ذول اتلاذالية واالجتماعيذة، جامعذة اتمذارا  العربيذة المتحذد ، اتمذارا  
 .العربية المتحد 

العذذذام  ن لذذذدم ما ذذذ  الذذذووراء  ىداء ى ذذذر ماذذذارا  االتصذذذال الفعذذذال ع ذذذب تطذذذوير  2012  فذذذراس الصذذذفا  .9
 .رسالة ماجات ر   ر مظاور ، جامعة دلموا، الفحرين ،والااا  التابعة له في اليويد

بالمم يذذة العربيذذة الاذذعودية  الماذذتخدمة ل ظمذذاعحدراسذذة مقارلذذة  ،تقذذويا األداء الذذوايفي"مذذاهر محمذذد الصذذواف  .10
 .2000لاظة  76 عددالما ة اتدار  العامة،  "لعربيةوجماورية مصر ا

، رسذالة  ذ  بمحافاذة  التربذوي نرف ن اذبالرضذا الذوايفي لذدم الم وع  اتاا ملالع يو محمد ىاو رحمة، "ض .11
 .2012،     اتس ميةف تط ن الاامعة   ر مظاور ،  جات رما

 .عة الاديد  ل ظار، اتسكظدرية، مصرالدار الاام ،الا وك التظايمي  2004  محمد سع د، ىلور س طاا .12
الاذذ وك التظايمذذي اذذ ن الظاريذذة والتطب ذذت، المكتفذذة األ اديميذذة، اتسذذماع  ية،   2005  محاذذن ع ذذي اليتبذذي .13

 .مصر
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ل ظاذر  الحذديثمدخل استراتياي، عالا اليتاب  -الموارد الفارية  إدار   2006  مؤيد الاالا، صالح حرفش .14
 .والتووي ، عماا، األردا

التظايميذذة وع  تاذذا بالرضذذاء الذذوايفي فذذي األجاذذ   األمظيذذة، ا اديميذذة  الثقافذذة  2001    سذذ يماا الفذذالحلذذاي .15
 .لاي  ل ع ول األمظية، الريام، العربية الاعودية

مذذذذدخل اسذذذذتراتياي  -إدار  المذذذذوارد الفاذذذذرية   2006 ، مؤيذذذذد عبذذذذد المحاذذذذن، هاشذذذذا فذذذذووي الطذذذذاوييوسذذذذه  .16
 .التووي ، عماا، األردامؤساة الورا  ل ظار و  ،متيامل

 المراجع االجنبية:
1. O’Neill, J. W., & Davis, K. (2011). Work stress and well-being in the hotel 

industry. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 385–390. 
2. M, Strenitzerová ; K, Achimský. (2019). Employee Satisfaction and Loyalty 

as a Part of Sustainable Human Resource Management in Postal Sector. 
. www.mdpi.com/journal/sustainabilitySustainability 2019, 11, 4591;  
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 بية للخارجقراءات في هجرة العقوا العر 
 وخثارها اإلتجابية والسلبية

 
 الدكتور:إبراهيم الناني الصادق

 جامعة طرابلس كلية اآلداب                                                          
 أستاذ مشارك بقسم علم االجتماب                                                              

 
  :المقدمة

تعتبذر الااذرا  الفاذرية مذذن ىهذا الاذواهر التذي ارتفطذذد باتلاذاا مظذا ااذوره ولذذاا ف لاذا ال تذ ال ت خذا ىشذذفاه       
المتخصص ن في مخت ه مااال  الدراسا  اتلاالية ويوجه خاص األلثروبولوجيا وع ا االجتماع، لارًا لمذا يظاذ  

الماتمذ  الذاي التاذد إليذه وع ذب الذر ا مذن  ذدل عظاا من ىوضاع وماك   تؤ ر في الماتم  الاي خرجد مظذه و 
هذذاه الاذذاهر  فذذ ا هذذاه التحذذوال  الفاذذرية تذذتا األا ع ذذب لطذذا  ىوسذذ  بكث ذذر جذذدًا مذذا كذذاا يحذذدث فذذي الماضذذي وإا 
هار  اليوادر المؤه ة ومذن ضذمظاا تاذرب الفذاحث ن واالختصاصذ ن الع مذ ن مذن بعذف الذدول إلذب الذفعف األخذر 

واتااهاا من الدول    1  مما ساعد ع ب ىا ت خا هاه الااهر  تامية تارب األدمية   د التار  ع ب لطا  واس 
الظامية إلب الذدول المتقدمذة فذي الو ذد الذاي كالذد فيذه الحاجذة الماسذة إلذب العظصذر الفاذري وىخذا  معاذا الذدول 

مذذن كفذذاءا  ع ميذذة  الظاميذذة تاذذعر بمذذدم الخطذذور  التذذي تاذذدد خطذذع التظميذذة فذذي ب دهذذا مذذن  جذذراء هاذذر  مذذا لذذدياا
 وفظية ومن هظا التقل االهتمال بااهر  هار  األدمية من الماتوم الض ت ىي الماتوم العال.

وهاذذر  األدميذذة العربيذذة إلذذب الخذذارح تقذذه ف اذذا الذذدول العربيذذة مق ذذد  األيذذدي فذذي مواجاذذة الذذدول المتقدمذذة التذذي     
الفاذذرية وهذذاا مذذا ياذذب  فذذي الظاذذوم بالحضذذار   لاحذذد إلذذب حذذد كب ذذر فذذي اسذذتظ اف األف األدميذذة ىو اليفذذاءا 

   2.  األوروبية
لوصذذه خاذذاور خذذ ل الاذذظوا   ولتياذذة لاذذد  خطذذور  هذذاه الاذذاهر  ىط ذذت ع  اذذا البريطذذال وا  اسذذتظ اف العقذذول 

 يا األخ ر  لتياة هار  الع ماء والماظدس ن واألطفاء إلب الواليا  المتحد  األمريكية وهاه األمريكية وهاه تامب تا
 التيظولوجيا ومن هظا الاد من دراسة هاه الااهر  ومعرفة ىبعادها وىسفاااا المخت فة وكي  يمكن الحد مظاا.

  

                                                 

(
1

 .59م، ص 1992( 1شعبة التثقيف والتعبئة واالعالم، ط) العقول،( رياض عواد، هجرة 
(

2
 .60( رياض عواد، مرجع سابق، ص 
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 تحد د مشكلة البحث:
تعتبذذر هاذذر  العقذذول ىي األدميذذة العم يذذة العربيذذذة إلذذب الخذذارح مذذن ىخطذذر وىشذذذد األومذذا  التذذي تحذذدث فذذي ب دلذذذا 

بيذذة تخت ذذه اخت فذذًا كب ذذرًا عذذن دول اليذذرب ىول الذذدول المتقدمذذة ولاذذاا ف لاذذا العربيذذة، ومذذن المعذذروف ىا الذذدول العر 
بذذ م  الحاجذذذة إلذذب معاذذذا اليفذذذاءا  والعقذذول الواعيذذذة والتذذي مذذذن شذذذ لاا رفذذ  الماذذذتوم الع مذذي اال تصذذذادي ل دولذذذة 

 ي ىي ماتم .باعتفار إا التع يا هو الا   الوح د لمواجاة األمية التي تمثل ى بر معو  ل تقدل االجتماعي ف
ح ذث   1  وإا الدول المتقدمة حريصة كل الحرص ع ب ىا تقول بعم ية جاب وبدوا حدود ل عقول والع مذاء العذرب

واليفذذاءا  العربيذذة إلذذب الب ذذداا المتقدمذذة عا  ىبعذذاد حميقذذة ومتعذذدد  مظاذذا سياسذذية  ىصذذفحد ماذذك ة هاذذر  األدميذذة
 واجتماعية وا تصادية و  رها.

 أهمية الدراسة:
 ح ىهمية الدراسة من خ ل الظقا  التالية:تتض

 الاعور اوجود ماك ة خط ر  موجود  في حاضرلا وتؤ ر ع ب ماتقب ظا. .1
التعذذرف ع ذذب العوامذذل اليامظذذة وراء خذذروح ىو هاذذر  األدميذذة إلذذب الخذذارح وعلذذ  مذذن ىجذذل عذذ ح الاذذب   .2

  2  الروياي الاي يدفعاا إلب عل .
ا فذذذي دول اليذذذرب مذذن الاذذذواهر الخط ذذذر  التذذي تذذذؤ ر ع ذذذب ا تصذذذاد اعتفذذار هاذذذر  العقذذذول العربيذذة وإ امتاذذذ .3

 الوطن.
 فقداا ىمل االستق ل في البظاء الااتي. .4
 ا تااف كل من العوامل الا بية في كل المكاا األص ي والمكاا المقصود. .5
 استظ اف العقول العربية العقول العربية. .6
 توضيح ىو تا يع الضوء ع ب الااهر  ومحاولة الحد مظاا. .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

 .115، 1م، ط1986أحمد، هجرة العلماء العرب، مطابع سجل العرب، القاهرة،  رعبد القاد ( محمد

(
2

 .5ص  2649( صحيفة الزحف االخضر ـ العدد 
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 أهداف الدراسة:
  1  توضيح ىها األسفاب المابفة لااهر  هار  العقول العربية في الوطن العربي-1
  2  تا يع الضوء ع ب ى ر هار  العقول العربية ع ب ا تصاديا  الوطن العربي-2
  3  األهمية اليييية التي تقول ب عاد  العقول المااجر -3
   اليفاءا  من الدول الظامية.توضيح حاا واتااها  هار -4
 توضيح ى ار الاار  األساسية.-5
   4  معرفة الم ايا التي تاظ اا الب داا المتقدمة.- 6
 توضيح ى ار الاار  األساسية. - 7
   5  معرفة الحواج  التي تضعاا الدول المتقدمة لااب اليفاءا .-8
 توضيح الظتاو، المترتفة من هار  اليفاءا . -9

 لدراسة:تساؤالت ا
 تتضح تاا ال  الدراسة في االتي:

  6  ماهي األسفاب المابية لااهر  هار  العقول العربية في الوط  العربيم-1     

   2 –  7  ماهي ى ر هار  العقول العربية ع ب ا تصاديا  الوطن العربيم 
       3 - ماهي تيارا  هار  العقول ىو اليفاءا  العربيةم

 اها  هار  اليفاءا  من الدول الظاميةمما هي حاا واتا – 4
 ما هي ى ار هار  اليفاءا م – 5
  8  هل هظاك حواج  تضعاا الدول المتقدمة لااب اليفاءا م – 6

  9  هل هظاك م ايا تاظ اا الب داا المتقدمة من هاه الاار م- 7

 ما هي الظتاو، المترتفة من هار  اليفاءا م – 8
    10  مااجر  إلب ب دهامالعقول ال عود   ي  يمكن- 9
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 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:  
 اليفاءا . –تارب العقول  –هار  العقول  –الاار  
الاار : هي ااهر  جيرافية يعظي ااا االلتقال مذن مظطقذة جيرافيذة الذي ىخذري سذييًا وراء الذرو  وبالتذالي  -1

  .1  يظت، عن عل  تي ر مكاا االستقرار االعتيادي ل فرد
اذذر : هذذي االلتقذذال مذذن ىجذذل العمذذل إلذذب ا ذذداا متقدمذذة صذذظاعيًا سذذواء كذذاا علذذ  لإل امذذة المؤ تذذة ىو الا   -2

  .2  الداومة
هار  العقول: هي هار  الع ماء واألطفاء والماظدس ن و  ذرها مذن ىصذحاب اليفذاءا  العاليذة والمتم ذ ين  -3

 عن   رها من األضرار لتياة ل خبر  ىو لافة الاكاء.
 ي عم ية معا اة لتع يا التيظولوجيا.تارب العقول: ه

  .3  اليفاءا : ها خرياي الاامعا  والع ماء ويامل ع ب كل عي الماار  -4
 اإلطار النظري 

 تعريفات عن مفهوم الهجرة: 
 " الهجرة حسب قسم علم السكان بهيئة األمم المتحدة:

 . 4  هي ااهر  جيرافية يعظب ااا التقال الاكاا من مظطقة جيرافية إلب ىخرم 
" الاار  " كعم ية سكالية ت ايد  معدالتاا في عالا ال ول ع ب لحو م حوظ لتياذة لتي ذر لاذال العمذل واتلتذاح فذي 

 ى    ماتمعاته.
" الااذذر  " هذذي عم يذذة بذذارو  ع ذذب التي ذذر االجتمذذاعي طالمذذا كالذذد عم يذذة التصذذظي  تصذذاحباا حركذذا  سذذكالية مذذن 

 ي لف  الب د ومن ماتم  الب ىخر.الري  الي الحضر ومن مديظة الب ىخري ف
"الااذذر  "ىلاذذا عم يذذة التقذذال ىو تحذذول ىو تي ذذر يفذذي لفذذرد ىو الاماعذذة مذذن مظطقذذة اعتذذادوا ع ذذب ات امذذة ف اذذا الذذب  

  5  ىخرم ىو من مظطقة إلب ىخرم داخل حدود ا د واحد ىو من مظطقة إلب ىخرم خارح حدود هاا الب د
اء واألطفذذاء والماظدسذذ ن و  ذذرها مذذن عوي التذذدري  الخذذاص مذذن دولذذة إلذذب " هاذذر  العقذذول" هذذي هاذذر  الع مذذ     

 ىخرم وتتخا هار  العقول شكل   ر عادي من ىشكال التفادل الع مي ا ن الب داا.
 نبذة عامة عن العقوا العربية المهاجرة:

د  إلب عد  متي را  مظاذا بعد الثور  الصظاعية في ىوروبا وما ت ها من الط  ة الحضار  اليربية الحديثة والتي ى
الفحث عن مصادر الثروا  الطبييية والتظذاف  ع ذب مرا ذ  التعذود فذي جميذ  ىلحذاء العذالا والذاي ىدم إلذب اذاهر  
االستعمار ل ف د المخت فة في كل من ىسيا وىفريميا وىمريكيذا و  رهذا مذن المظذاطت، ومذا ترتذ  ع ذب علذ  مذن هاذر  

ما اختياريًا ىو  صريًا ل عمل هظاك في شت األلفا  والعمل فذي المظذاجا ح ذث ىلاذا األيدي العام ة إلب ب د اليرب، 
   6  تاكل ىيدي عامل رخيصة
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وهار  العقول المتم    ااهر  عالمية ولياد مقصذور  ع ذب الع مذاء العذرب فقذع فاظذاك هاذر  العقذول المتم ذ   مذن  
وليذذذن اتااهاذذذا داومذذذًا مذذذن الذذذدول الظاميذذذة إلذذذب الذذذدول الاظذذذد والفا اذذذتاا والصذذذ ن واليابذذذاا وبعذذذف الذذذدول األفريميذذذة 

الصذذظاعية اليبذذرم مثذذل اريطاليذذا وفرلاذذا والماليذذا وبذذاألخع الواليذذا  المتحذذد  األمريكيذذة وكذذل علذذ  جذذاء لتذذاح عذذد  
 ىمور مظاا:

ىا الذذدول الظاميذذة ال تم ذذ  فذذي كث ذذر  مذذن االحيذذاا اذذ ن المتم ذذ  و  ذذره ح ذذث توجذذد األلامذذة الاامذذد  التذذي  -1
ل الامي  اظف  الممياس وال تعطي ل متم   ما يااعه ع ب م يد مذن البذال والعطذاء لاتيذ  عذن ىا تعام

ماال العمل والفحث والتطوير محدود ىمامه مما ياع ه ا ن خيارين إما االستيالة والقبول باألمر الوا  ، 
ي و تظذا الحاضذر وهاا األسذ وب را  ضذح ته آلذه مذن الع مذاء المتم ذ ين ويذاه  ضذح ته إعذداد هاو ذة فذ

والخيذذار الثذذالي هذذو  بذذول العذذروم الميريذذة التذذي تقذذدماا المرا ذذ  الع ميذذة فذذي اليذذرب ليذذل متم ذذ  مبذذدع 
 والتي تتمثل بالمال والااه وكث رًا من المم  ا  التي ال يح ا ااا في وطظه األل.

والتخطذذيع فذذي مذذن ىهذذا ىسذذفاب اتحفذذا  هذذو ىا يكذذوا األ ذذل كفذذاء  هذذو الماذذؤول عذذن تاذذ ر دفذذة العمذذل   -2
  1  المرا   الع مية مثل الاامعا  ومرا   األبحاث و  رها.

بعذذف مذذن م يذذه العقذذل المتم ذذ  يدفعذذه إلذذب الااذذر  طمذذو  ع مذذي ال يحققذذه المو ذذ  الذذاي يتواجذذد فيذذه وإا   -3
احتذذرال و ذذدل ع ذذب   ذذره لذذال  لاذذده يذذاه  إلذذب ح ذذث ياذذد ضذذالته وهذذي إشذذفاع رو  الفحذذث والتطذذوير ىو 

اع ذذذة فذذذي الذذذرىي والخبذذذر  ىو الحصذذذول ع ذذذب الذذذدعا المذذذادي والمعظذذذوي وإلذذذب ح ذذذث ياذذذتااب الماذذذاركة الف
 لط فاته ماما ك فد ما دامد سوف تؤدي إلب لتياة تف د الممول وتحفظ حت العالا والمؤساة الع مية.

بعذذف مذذظاا يكذذوا  ذذد عهذذ  لت تقذذي الع ذذا هظذذاك كطالذذ  وبعذذد تخرجذذه اتم ذذ  ياذذد فذذرص العمذذل متاحذذة   -4
قرر بعضاا ىله سوف يفقي هظاك لفتر  مع ظة ويعود إلب وطظه لين في اليال  يطذول بذه المقذال ىمامه في

خصوصًا إعا حافظ ع ب تم  ه مما ياع ه يتدرح في س ا الماد الع مي فيصذع  ع يذه التفذريع بمذا حققذه 
   2  ادية.من إلااو لاتي  عن عدل وجود ما يعول ع يه في العود  إلب وطظه من الظاحية الع مية والم

بعذذف مذذظاا يضذذ  ال ذذول ع ذذب األوضذذاع الاياسذذية ىو اال تصذذادية فذذي ا ذذده لذذال  لاذذد ىا ى ثذذر الع مذذاء   -5
المااجرين يظتموا إلب دول   ر ماتقر  سياسذيًا ىو إلذب دول فق ذر  جذدًا لاتيذ  عذن وجذود ل عذا  عرقيذة 

  الظاال القاوا في ا ده ممذا يدفعذه ىو طاويية ىو ماهبية باتضافة إلب ىا بعضاا ال يتوافت ىيديولوجيًا م
إلذذذب الفحذذذث عذذذن مخذذذرح وكذذذل هذذذاا طبيعذذذي فاالسذذذتقرار الاياسذذذي والوضذذذ  اال تصذذذادي الا ذذذد مذذذن ىاذذذرو 
مقوما  التظميذة بمذا فذي علذ  المحافاذة ع ذب العقذول المتم ذ   فذي مخت ذه التخصصذا  الع ميذة واألدايذة 

 و  رها.
فاب العامذذة التذذي ىد  إلذذب الااذذر  وىردلذذا ىا لتحذذدث عذذن الوا ذذ  وع ذذب ىي حذذال ف لظذذا إعا تركظذذا الحذذديث عذذن األسذذ

القاوا ال ول لاد ىا العالا العربي ماوال في طور الظمو وماوالد المحاوبية عظصرًا  اتً  اليث ر من الطمو  لاتي  
عيذة تاعذل عن عدل االستقرار الاياسي األمظي في المظطقة وعدل ى دال الدول العربيذة ع ذب مظاايذة ا تصذادية جما

مظاذا حذذورًا ا تصذاديًا فذذاعً  وبالتذذالي يذظعك  ع ذذب ىوضذاعاا اال تصذذادية لذذي  هذاا فحاذذ  اذل ىا عذذداد المتع مذذ ن 
 الاين تدف  ااا الاامعا  والمعاهد المتخصصة في اودياد ماتمر م  عدل توف ر فرص العمل المظاس  مما       

                                                 

(
1
 http//scrrcrl alrigadn. com.saمرجع سابق،  (

(
2

 http//scrrcrl alrigadn. com.sa( مرجع سابق، 



 

 
315 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

رضه لميريا  الاار  إلب دول اليذرب ىو الاذر  ح ذث تتذوفر ياعل مما ياعل كث رًا من المتم  ين العرب ع      
  1  فرص العمل وإرضاء الطمو .

وع ذذب ىيذذة حذذال فذذ ا الذذدعوا  التذذي كالذذد تظذذادي بعذذود  العقذذول العربيذذة الماذذاجر  إلذذب مظاذذىاا لتاذذارك فذذي البظذذاء 
إلذب اظذاء شذرا ه مذ  العقذول  ىصفحد ى ل  اا ية لقصورها واآلا حل مح اا الظداء األ ثر عق لية وهو الذاي يذدعوا

العربية المااجر  ى ل  اا ية لقصورها واآلا حل مح اا الظداء األ ثر عق لية وهذو الذاي يذدعوا إلذب اظذاء شذرا ه مذ  
العقذذذول العربيذذذة الماذذذاجر  فالع مذذذاء العذذذرب يتواجذذذدوا فذذذي ىعذذذرا  المرا ذذذ  الع ميذذذة والاامييذذذة والفحثيذذذة والصذذذظاعية 

مظاذا لذال  فذ ا ب مكذالاا عظذد تقذديا دعذو  صذاد ة لاذا ل ماذاركة مذن مذوا عاا فذي بعذف  ويط عوا ويطذوروا كث ذراً 
البذذرام، القاومذذة هظذذا فذذي مرا ذذ  والاامعذذا  العربيذذة ىا يكولذذوا خ ذذر عذذوا إعا ىحاذذن االختيذذار وصذذد  الظوايذذا مذذن 

 الاالب ن.
 أسباب الهجرة:

واء لتفاا ىسذفاب الااذر  ىل اال تذرا  الح ذول فذي في إطار المظا اة لاار  اليفاءا  ىرم ضرور  تظاول الموضوع س
إطذذار واسذذ  يتاذذاوو العوامذذل الاخصذذية، علذذ  ىا ضذذرار الااذذر  ال يتخذذا ع ذذب الماذذتوم الاخصذذي كاختيذذار حذذر 
يظاذذذاا مذذذ  حذذذت اتلاذذذاا فذذذي الااذذذر ، ىو العمذذذل ح ثمذذذا شذذذاء، ليذذذن هاذذذر  اليفذذذاءا  تمثذذذل إحذذذدم إفذذذراوا  الب ىذذذة 

وتتاذذاب  العوامذذل لتامذذ  فذذي كيييذذة الااذذر  وهذذي اذذال  مؤشذذر   2 لثقافيذذة والتيظولوجيذذةاال تصذذادية واالجتماعيذذة و ا
لفال خطع تظمية اتلااا ا تصاديًا واجتماعيًا وع مة است ل ىمال عوامذل تامذيش اتلاذاا صذال  التظميذة وهذدفاا 

ب عظصذر اليربذة والضذياع فذي فالتاربة التي يييااا المثقه في الدول اتس مية ىو في الب داا الظامية تاتمل ع ذ
شذذتب الماذذاال ، ت ذذ  اليربذذة التذذي ييياذذاا فذذي ك تذذا الحذذالت ن سذذواء اسذذتمر فذذي وطظذذه إع يكذذوا  حذذامً  ل معرفذذة ال 
تيتمذذل ااذذا شخصذذ ته لتياذذة لمم ذذ ا  ماتمعذذه ىو هذذاجر وهظذذا ياذذتوع  مذذن طذذرف الماتمذذ  المامذذ ن الذذاي يحتذذوي 

 ع ب عات ته مما يؤدي  إلب اليبن الثقافي.
إعا اال تذذراب هظذذا هذذو حالذذة تيك يذذة متولذذد  مذذن خصذذاوع الماتمذذ  اتسذذ مي والظذذامي فذذي ع  تذذه مذذ  اتمبرياليذذة 

 الثقافية، والحالة هاه تولد في الوا      ة ىلواع من ردود الفعل ل مثقه إعا لا يكن مااجرًا:
تا ك وت ذذذ  ىشذذذد حذذذاال  فاظذذذاك حالذذذة العاذذذ  والتقذذذاء القذذذدر  ع ذذذب العمذذذل والتي ذذذر واالليفذذذاب فذذذي االسذذذ -

 اال تراب.
تبظب األيديولوجية القومية ع ذب ىسذاس ىلاذا تعبذر عذن إراد  الاذيطر  ع ذب التيظولوجيذا فذي سذب ل الحفذاظ  -

 ع ب الااتية واليرامة القومية.
  و الا يية والتظير ل تقدل بما فيه من ىلما  تيظولوجيذة و قافيذة، وهذي ىيضذًا تاذكل لوعذًا مذن اال تذراب  -

تظير ل تاريخ ولحميقة ووا   ديذن اتسذ ل كولذه ديذن ع ذا وإيمذاا وهكذاا تخت ذه  ظاويذة  قافيذة مب ظذه أللاا 
ع ذذذذب  ظاويذذذذة ا تصذذذذادية تعكذذذذ  الايمظذذذذة المولذذذذد  ل  تذذذذراب الثقذذذذافي وهذذذذاه اذذذذدورها مظعكاذذذذه مذذذذن طبيعذذذذة 

اتسذذ مية  وال شذذ  ىا الياذذه عذذن األبعذذاد المخت فذذة لاذذاهر  هاذذر  اليفذذاءا  مذذن الب ذذداا  3 الماتمذذ .
والظاميذذة ألمذذا ع ذذب جالذذ  مذذن األهميذذة األ ثذذر مذذن سذذب  إع يتخذذرح بضذذعه م يذذ ن مذذن مذذواطظي الذذدول 
اتسذذ مية والظاميذذة مذذن الاامعذذا  ومذذن  ذذا فذذ ا الماذذك   التذذي تواجااذذا حاليذذًا فذذي اسذذتيعاب اليفذذاءا  
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فعاليذذذة ل قذذذوم الفاذذذرية العالميذذذة وتوويعاذذذا واسذذذتخداماا، ماذذذك   محوريذذذة بالظاذذذفة لرسذذذا سياسذذذا  ى ثذذذر 
 والتع ا، وسوف تاتمر الب داا التي لدياا فاوف مظاا.

 عوامل الجذب والدفع المسببة للهجرة:
 عوامل الجذب من الدوا المتقدمة: -
 محيع ع مي ى ثر تقدمًا، يحضر ع ب مواص ة الفحث والتاري  ووياد  الخبر . -
 ار المضاد  والتصار االضطااد الاياسي.ضماا الحرية الاياسية ىو ع ب األ ل احترال وجاا  الظ -
  1  االرتفاع اليب ر في ماتويا  مرتفا  وىجور اليفاءا  الع مية والفظية في الدول الصظاعية المتقدمة. -
ىا الذذ وح ب جظبيذذة ي عذذ  دورًا فذذي هاذذر  خاصذذة إعا كذذاا وطذذن الذذ وح ال يرحذذ  باألجظبيذذا  وخاصذذة فذذي  -

 الماتمعا  المحافاة والمي قة.
 رقية والتوقي  في الب داا المتقدمة يعتمد بالدرجة األولب ع ب الفحث المظت،.ىا الت -
لاؤ سو  خاصة عا  سما  لوعية ااا ل عمل الماهر والعمل الع مي التيظولوجي وهاا مذا يفاذر ج ويذًا  -

 ااهر  هار  اليفاءا  والعقول.
ع ذب تاذا ل مامذة اليفذاءا   التاار وساول االتصذال الحديثذة وسذاولة المواصذ   و  ذة تياليفاذا سذاعد -

 الع مية والفظية في التعرف ع ب ىفضل فرص العمل وتحديد ىما ظاا وااللتقال إل اا.
 االستقرار الاياسي والتقدل الع مي واال تصادي في الدول الصظاعية. -

 عوامل الدفع:
 عدل االستقرار الاياسي وكثر  الحروب التي تتعرم لاا الدول الظامية. -
ية اال تصادية واالجتماعية فذي معاذا الذدول الظاميذة وعا هذا عذن تحق ذت معذدال  لمذو فال خطع التظم -

                                                                                                                    2  مرتفعة
 تفض ل األجظبي ع ب الوطظي من م ايا التواي . -
 تتصه بالقم  والا ا الظاتاة عن ىسفاب سياسية ىو ديظية ىو عرفية ىو عضوية.المعام ة التي  -
ىا الع  ذذذة االجتماعيذذذذة والعذذذذادا  والتق  ذذذذد فذذذذي الذذذذدول الظاميذذذذة واحتيذذذذار معاذذذذا الظاذذذذاطا  اال تصذذذذادية  -

والاياسية الروياية في هاه الدول من  بل طفقة صي ر  من ىصحاب المصالح يعد فرص التقدل والر ذي 
 يفاءا  الع مية والفظية.ىما ال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
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 .64( رياض عواد، هجرة العقول، مرجع سابق، ص 
(
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 نفس المرجع السابق. (



 

 
317 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

 القوى الخارجية والداخلية الجاذبة والطاردة التي تساهم في حدوث الظاهرة
 القوى الخارجية:

تتمثل في عم ية  وم الااب وتاذاعد ع ذب اسذتقطاب ىي جذاب اليفذاءا  عذن طريذت الرواتذ  المرتفعذة والاذروف 
  1  العالية. الميياية الحاظة وفرص العمل ىو التواي  والدرجا 

 القوى الداخلية:
تتمثذذذذل فذذذذي العذذذذدال الاياسذذذذا  العماليذذذذة والتوايذذذذ  والخفذذذذام المرتفذذذذا  وعذذذذدل االسذذذذتقرار الاياسذذذذي والضذذذذيوطا  
االجتماعيذذة والظفاذذية الممارسذذة ع ذذب اليفذذاءا  وفاذذاد األلامذذة اتداريذذة وصذذعوبة اذذروف العمذذل وعذذدل االسذذتقرار 

لعمل ولعل من العوامل الداخ ية اظاال التع يا العالي باعتفارها  وم مح يذة الوايفي وتخت ه المؤساا  التع يمة وا
طارد  لألدمية ف عا كاا لظاال التع يا العالي الحالي دور في قيال الااهر  ف ا تطويره وتحديثه بالدرجذة التذي ت يذل 

د مذذن هذذاا االسذذتظ اف، األسذذفاب التذذي ىد  ىصذذً  إلذذب حذذدوث هذذاه الماذذك ة  ذذد تيذذوا مذذن العوامذذل الاامذذة التذذي تحذذ
وهذاه بعذف العوامذذل الاامذة التذذي تذؤدي إلذذب هاذر  اليفذذاءا  العربيذة الماذذب  لاذا الظاذذال التع يمذي فذذي العذالا العذذر 

 اي:
 أوالا / تخلف المةسسات التعليمية:

 تعتبذذر مؤساذذا  التع ذذيا العذذالي والاامعذذا  العربيذذة ىرضذذًا خصذذفة أل مذذار هاذذر  ىسذذاتاتاا وط ااذذا، ح ذذث ىا عذذدل
وا ييذة الظاذال التع يمذي وعذدل م ومتذه ل اذروف االجتماعيذة والثقافيذة والاياسذية فذي الب ىذة ىو الماتمذ  الذاي توجذد 
فيذذه هذذاه المؤساذذا  يعتبذذر عذذامً  ىساسذذيًا فذذي ىحذذداث لذذوع مذذن الظذذ ف الذذداخ ي ألعضذذاء ه ىذذة التذذدري  الخذذرج ن 

   2  يؤدي في الظااية إلب عم ية الظ ف الخارجي ىو الاار 
 ثانياا/ محدودتة نشاطات البحث العلمي: 

 ترج  ىسفاب الحطا  الفحوث الع مية في المؤساا  التع يمية العربية إلب عدد من األسفاب لاكر مظاا:
ىا واييية الفحث الع مي في الاامعا  العربية ال ت ال تحصل ع ب ىولوية متدلية       بالر ا مذن ىا  -1

 ع ب ىا الفحث الع مي يعتبر من الوااوه الاامة لااه الاامعا .القوال ن تظاا هاه الاامعا  تظع 
 ضعه حاا األلفا  ع ب هاا الظوع من الظاا . -2
 الظقع اليب ر في ىعضاء ه ىة التدري  والظتاو، ىساسًا عن هار  األدمية. -3
 العدال المظاخ الع مي الا يا وخاصة الحرية األ اديمية إي الع مية. -4
 ي الفحث المؤه  ن لمااال  الفحث الع مي.عدل توف ر الفظ  ن ومااعد -5

 ثالثاا/ انخفاض مستوى الحرية األكادتمية:
تعظذذي ك مذذة الحريذذة األ اديميذذة حريذذة التفي ذذر وحريذذة الذذرىي وحريذذة لاذذر لتذذاو، الع ميذذة التذذي يارياذذا الفاحذذث وتاذذكل 

  3  الحرية األ اديمية جالفًا هامًا وىساسًا في حركة تطوير الفحث الع مي العربي
 رابعاا/ محدودتة مجهودات تعريب التعليم العالي:

ىا  البيذة الاامعذذا  والي يذا  فذذي العذذالا العربذي تاذذتخدل ال يذذا  األجظبيذة فذذي تذذدري  الع ذول التطبيميذذة واألساسذذية 
وهاا لات، ىساسًا عن الصعوبا  التي تواجااا حركة التيريذ  فذي هذاا القطذاع ترسذيخ تفييذة ىلامذة التع ذيا العربذي 

 لامة التع يا اليربية.أل
                                                 

 .213م، ص 1985 –م 1981(، 1،2،3( هجرة الكفاءات العربية، بحوث ومناقشات الندوة التي تضمنها اللجنة االقتصادية ط )1)

 .214( هجرة الكفاءات العربية، مرجع سابق، ص 2)
 ( هجرة الكفاءات العربية، نفس المصدر السابق.3)
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 المردودات اإلتجابية والسلبية نتيجة لهجرة العقوا:
 المردودات اإلتجابية:

لتياة هاذر  العقذول والتذي تتااذد فذي ا تاذاب الخبذرا  الع ميذة وتظميذة الماذارا  الفظيذة ل يفذاءا  العربيذة والو ذوف 
ي مذذن خذ ل ت ايذذد تحويذل مذذدخرا  الع مذذاء ع ذب ىحذذدث معطيذا  الع ذذول والمعذذارف األجظبيذة ودعذذا اال تصذاد العربذذ

العذذرب ألوطذذالاا وتحاذذ ن معدالتذذه وتظاذذيع حركذذة االسذذت راد والتاذذار  الداخ يذذة وتخيذذيف العذذ ء عذذن كاهذذل الدولذذة 
فضذً  عذن لق اذذا لمصذ حة تاذارباا إلذذب المظطقذة العربيذة هذذاا باتضذافة إلذب ا تاذذاب الماذاجر لماذارا  اجتماعيذذة 

  1  ب اظاء شخص ته و دراته ع ب التعامل.وس وكية جديد  تااعد ع 
 المردودات السلبية:

فتتااد في فقد المظطقة العربية لصفو  من ع ماواا وخبراواا ال اين يمكظاا ىا يقدموا خبرا  عريضذة وع ذا فيذام 
  عربيذة يدعا ما ر  الوطن العربي لحذو التقذدل والتطذوير والرخذاء، هذاا باتضذافة إلذب إ ذراء الذدول األجظبيذة بطا ذا

مذذن هذذاه الخبذذرا  والطا ذذا  الوطظيذذة، هذذاا باتضذذافة إلذذب فقذذد الذذوطن العربذذي لمذذا تحم ذذه مذذن ىعفذذاء  ماديذذة وجاذذود 
بارية في ىعداد طا ا  ع مية لادر  وىعدادها وت ه  اا دوا عاود ىو مقاال لارا الستثمار هاه الطا ا  في الخارح 

األ ار الا بية عا  الطبيعة اال تصادية مثل ويذاد  الذواردا  عذن  بع دًا عن ىوطالاا العربية، فضً ، عن عديد من
صذذادرا  الدولذذة وارتفذذاع األسذذعار وارتفذذاع ىجذذور اليفذذاءا  والحذذرف  ن ومذذا يصذذ   الماتمذذ  مذذن خ ذذل فذذي العذذرم 

   2 والط   ع ب سو  الاار  العقول وما يظاا عن عل  من ت   ر في تقدل الدول العربية
والاذذ بيا  لااذذر  العقذذول العربيذذة ياذذ  الظاذذر إلذذب هذذاه اتشذذكالية باعتفارهذذا جذذ ءًا مذذن حركذذة وىمذذا هذذاه اتيااايذذا  

 دوراا الماتم  المعاصر وبالتالي يا  العمل ع ب الحد من آ ار الا بيا  عن هار  العقول وتعايا اتيااايا .
 العمل على اجتذاب العقوا والكفاءات العربية المهاجرة وترغيبها:

العربية ل عقول واليفاءا  العربية المااجر  لعودتاا إلب ىوطالاا لإلساال في اظاء ماتمعاتاا دعو  الدول  -1
 العربية م  مظحاا الم ايا األداية والمادية المظاسفة.

إصذدار  ذذوال ن تاذذرييية و واعذذد تطبيميذة وطظيذذة السذذتقطاب ىصذذحاب اليفذاءا  ل عذذود  إلذذب ىوطذذالاا ولقذذد  -2
ل وإلاذذذاء معاذذذد اتلمذذذاء العربذذذي 1975صذذذدار  ذذذالوا تاذذذاي  الخبذذذرا  عذذذال  امذذذد الاماه ريذذذة ال  بيذذذة ب 

 لتواي  العقول العربية لخدمة  ضايا ماتمعاتاا.
دعذذو  رجذذال الفيذذر والع ذذا والخبذذر  ورىي الماذذاجرين إلذذب العذذود  ألوطذذالاا لفتذذر  محذذدود  و صذذ ر  يذذتا ف اذذا  -3

 يميذذذة ىو تدريبيذذذة ىو فذذذي دفذذذ  ماذذذ ر  االسذذذتفاد  مذذذن محصذذذ ة عم اذذذا وخبذذذراتاا وتاذذذارباا فذذذي ى ذذذرام تع
 التظمية في الماتمعا  العربية.

دراسذذة مذذدم إمكاليذذة ىلاذذاء جامعذذة عربيذذة لموعجيذذة يذذتا مذذن خ لاذذا اجتذذااب العقذذول الماذذاجر  وتوايذذ   -4
  3   دراتاا الع مية لخدمة اظية الماتم  العربي.

بح ذذث يتذذوافر فيذذه كافذذة المعامذذل دراسذذة مذذدم إمكاليذذة إلاذذاء معاذذد متخصذذع لألبحذذاث الع ميذذة يتذذوافر  -5
والمختبذذرا  والمذذواد ال ومذذة تعذذداد الفذذاحث ن والع مذذاء العذذرب ألبحذذا اا وتاذذارباا الع ميذذة التذذي تاذذاا فذذي 

 تطوير الماتم  العربي.

                                                 

(
1

 .20، ص 50العدد  العربي،( مجلة المستقبل 
(

2
 ( نفس المصدر السابق.

(
3

 ( ندوه عن" هجرة العقول العربية إلى خارج الوطن العر بي.
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التوسذذذذي  فذذذذي عقذذذذد االتفاقيذذذذا  الثظاويذذذذة متعذذذذدد  األطذذذذراف اذذذذ ن الذذذذدول العربيذذذذة والذذذذدول األجظبيذذذذة الااعبذذذذة  -6
العربيذذة بح ذذث تتضذذمن ضذذوابع تتصذذل بذذ جورها وسذذاعا  عم اذذا وشذذرو  التعا ذذذد ألصذذحاب اليفذذاءا  

 معاا.
العمل ع ب قيال مظامذة العمذل العربيذة والمؤساذا  العربيذة عا  االهتمذال بقضذايا  هاذر  العقذول ل خذارح  -7

وإعذذداد الخطذذع المظاسذذفة فذذي إطذذار اختصاصذذاتاا التذذي تحقذذت اليايذذا  المرجذذو  مذذن االحتفذذاظ باليفذذاءا  
 ربية وإيااد تواصل ا ن المااجرين مظاا وىوطالاا العربية.   الع

 منهج الدراسة:
تعتمذذد هذذاه الدراسذذة ع ذذب المذذظا، الوصذذفي التح   ذذي ح ذذث ياذذتا الفاحذذث بطبيعذذة الدراسذذة والاذذدف مذذن هذذاه الدراسذذة 

 راسة.ح ث يمكن هاا المظا، ل فاحث من الوصول إلب األهداف الع مية لعرم الخطوا  التي تمر ااا الد
ح ث يعرف د. " عق ل حا ن عق ل" في كتابة " مظا، تح  ل المع وما  وتح  ل المضموا" ىا المظا، هو الوعي 
 بالموضوع من خ ل الوعي بف افته وبالخطوا  التي تتف  من ىجل ا تماله وتبياله ويحتوي ع ب عظاصر التاويت

 1  

االجتمذذاعي " بذذ ا المذذظا، هذذو لذذوع التصذذميا الذذاي   مذذا يعذذرف د. "مصذذطفب عمذذر الت ذذر" فذذي كتابذذة " ىسذذ  الفحذذث
وىيضًا يقول هاا المظا، اتطوير وصه ل ااهر  وكث ذرًا مذا يتضذمن الوصذه    2 يختار الفاحث لدراسة ماك ة مع ظة

تفي ذذرًا ل اذذاهر  واختيذذار لصذذحة الفذذروم بطريقذذة مفصذذ ة تح   يذذة وىيضذذًا عرفذذه " سذذك  تش " ب لذذه يذذراد بالدراسذذا  
الدراسذذذا  التذذذي تاذذذتا بامذذذ  وت خذذذيع الحقذذذاوت الحاضذذذر  المرتفطذذذة بطبيعذذذة وبوضذذذ    3 ياذذذمل جميذذذ الوصذذذيية مذذذا 

جماعة من الظاس ىو عدد مذن األشذياء ىو ماموعذة مذن الاذروف ىو حصذ  ة مذن األحذداث ىو لاذال فيذري ىو لذوع 
 من الاواهر التي يمكن ىا ير   الاخع في دراستاا"

الدارسذ ن والفذاحث ن بذالتعري  ح ذث ياذ ر د.  ريذ  محمذد سذ د " فذي كتابذة و د تظاول المظا، الوصفي العديد من 
تصميا وتظف ا الفحث االجتماعي " إلب تعري  د. عبد الفاسع محمود حا ن " ل فحوث الوصيية ب لاذا لخصذاوع 

وبظي ااهر  مع ظة ىو مو ه تي   ع يه صفة التاديد وتعتمد ع ب جم  الحقاوت وتح   اا وتفا رها كما يعرف " ه
" ىا الدراسذذا  الوصذذيية هذذي التذذي تتضذذمن دراسذذة الحقذذاوت الراهظذذة المتع قذذة بطبيعذذة اذذاهر  ىو مو ذذه ىو ماموعذذة 

 من الظاس ىو ماموعة من األحداث ىو ماموعة من األوضاع".
ىا الدراسذذا  الوصذذيية تفذذرم ىا هظذذاك  ذذدرًا مذذن البيالذذا  عذذن ماذذك ة الفحذذث وبعذذد ىا اسذذتعرم الفاحذذث تعريذذ  

الوصفي وفقًا ال راء الدارس ن والع ماء وباعتفار ىا الدراسة تيتمل لي  اوصه ل مع وما  والبيالذا  وإلمذا  المظا،
 اتح   اا إعا ال قيمة ل مع وما  والبيالا  إعا لا تح ل وتفار وفت مظا، ع مي واضح.

 مجاالت الدراسة:
 مية.ىصحاب العقول واألدمية ىو اليفاءا  العربية الع  المجاا البشري: -1
 الب داا العربية الظامية المااجر  مظه والدول المتقدمة المااجر  إلية. المجاا المكاني: -2
 دراسة عامة ىعتمد ف اا الفاحث ع ب الدراسا  المكتبية ى ظاء إعداده ل ور ة. المجاا الزمني: -3

 

                                                 

(
1

 .15م ص 1996( E.L.G.A)منشورات  مالطا، المضمون،نهج تحليل المعلومات وتحليل ( عقيل حسين عقيل، م

(
2

 .58(، ص 2( مصطفى عمر التير، أصول مناهج البحث االجتماعي، ط)
(

3
 .84، ص 1( عمر التومي الشيباني، منهج البحث العلمي، طرابلس، ط
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 نوب الدراسة:
مذدم اسذتفاد  الفاحذث مذن هذاا المذظا، يتضح من المظا، المتف  ىا هذاه الدراسذة تاذتا باسذتخدال المذظا، الوصذفي و 

ت ذذراء موضذذوع الفحذذث والوصذذول إلذذب لتذذاو، فرضذذية وهظذذا يذذرم الفاحذذث ىلذذه هذذاه الدراسذذة تذذدخل ضذذمن الدراسذذا  
 الوصيية التح   ية.

 األسباب األساسية لظاهرة هجرة العقوا العربية في الوطن العربي:
 األسباب االقتصادتة للهجرة: 

الحالة اال تصادية مذن ىهذا األسذفاب التذي تذدف  الماذاجر إلذب ميذادر  وطظذه ح ذث تعتبر األسفاب الخاصة ب -1
ال تاذذتطي  اتلتاجيذذة الوسذذطب فذذي الذذوطن العربذذي ىا تقذذدل األجذذور عاتاذذا التذذي تقذذدماا الذذدول اليربيذذة التذذي 

 يتفاو  األجر فيما ا ظاا بحد عاته.
تصاصذذ  ن الع مذذي وم اولذذة العمذذل، فتذذرم عذذدل االسذذتقرار الذذوايفي، وكث ذذرًا مذذا يحصذذل التظذذاف  اذذ ن االخ  -2

الماظدس ال راعي اداًل من وجذوده فذي الحقذل تذراه جالاذًا فذي مكذاا األعمذال اتداريذة ممذا ياع ذه يفيذر بذ ا 
  1  ا ده ال تاتطي  ىا تؤمن له عمً  مظاسفًا ف تط   لحو الاار  تشفاع تط عه الع مي.

  ذذذدي وعوي اتيقذذذاع الفطذذذيء فذذذي بعذذذف الذذذدول العربيذذذة، فذذذ ا الب رو راطيذذذة ... لاذذذرًا ل ااذذذاو اتداري التق -3
الماذذؤول ال يذذرم سذذوم لفاذذه وإلذذه الوح ذذد القذذادر ع ذذب اتخذذاع القذذرارا  الصذذاوفة حتذذب ولذذو كذذاا   ذذر مؤهذذل 
ع ميًا، ولاا لاد عوي اليفاءا  بع دين عن الماذاركة فذي اتخذاع القذرارا  وهذاا ولذد لذدياا لذوع مذن اتحفذا  

  .ويااعاا ع ب الاار 
 ب_     األسباب السياسية للهجرة:

 عدم االستقرار السياسي:    
تتصذذه األ طذذار العربيذذة عمومذذًا صذذاعدًا بعذذع االستاذذارا  بعذذدل االسذذتقرار الاياسذذي وعلذذ  باذذب  وجذذود العذذدو 
الصذذا ولي فذذذي   ذذذ  الذذذوطن العربذذذي،  ذذذا باذذذب  الخ فذذا  الاياسذذذية القاومذذذة اذذذ ن األ طذذذار الماذذذاور ، إضذذذافة إلذذذب 

فاب األخرم ويمظ  عدل االستقرار الاياسي الماؤول ن في بعف األحياا من الدور الميادي الاي يصذع  ىا األس
يقومذوا بذه فذي عم يذذة التظميذة اال تصذادية واالجتماعيذة فذذي الذف د، ويولذد هذاا اذذدوره شذعورًا باتحفذا  لذدم اليفذذاءا  

  2   الفًا ما يدفعاا إلب الاار 
 رغوب فيها من قبل الفئات الحاكمة:الكفاءات العلمية غير م-2

ىا اليفذذاءا  الع ميذذة المم ذذ   فذذي كث ذذر مذذن األ طذذار   ذذر مر ذذوب ف اذذا ليكذذوا مظاذذا ماتاذذاروا مقربذذوا مذذن  بذذل 
يعام وا األساتا  كالمواف ن اآلخرين ال أل ثر، ويتمتعوا ب يذة امتيذاوا  بحكذا كذولاا -الفىا  الحا مة. ىي الحكال

ع ي ىساس من هاا االعتفار وفذي المقااذل تعتبذر فىذة الصذظاع  ن ورجذال األعمذال ولاذول مثقف ن ولياد لاا قيمة 
الا ظما والمطرب ن ى ثر تقديرا من  بل الدولة، من فىة المثقف ن ويولد هاا شعورًا بعدل اال تراث والرغفة فذي الااذر  

 الي ح ث يتصوروا ع ب اتفاد  واتلتاح.
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 األسباب االجتماعية للهجرة:-3
ت عذ  العوامذذل االجتماعيذذة دورا  مامذذا  فذذي الااذذر ، فذذفعف العذذادا  والتقال ذذد بعطذذي العذذام  ن مذذن ىطفذذاء وماظدسذذ ن 
ىهمية كب ر  ا ظما ال يخطي صاح  العقل المتوسع ع ب مثل االهتمال مما يدف  الدارس ن الي الصذعود والحصذول 

  .1  ع ي الدراجا  الع مية

  الع يا يتاه حتمذا الذي الااذر  يضذاف إلذب علذ  ىا ىصذحاب العقذول الع يذا ويظت، عن عاك فاوف في التخصصا
التذذي درسذذد خذذارح ب دهذذا فتذذرا  طوي ذذة مذذن الذذ من لاذذبيًا اعتذذاد  ىلمذذا  الحيذذا  اليربيذذة، فظاذذد صذذعوبة باليذذة فذذي 

ف اذا والتذي ال  الت   ا م  ماتمعاتاا التق  دية والتي تايطر ع ب معاماا اليث ر من التقال د والعادا    ذر مر ذوب
ياذذتطي  المثقذذه معاياذذتاا وياذذد اتلاذذاا لفاذذه تاذذاه هذذاا الوا ذذ  مذذدفوعًا إلذذب الاذذروب إلذذب الخذذارح والتمتذذ  بحيذذا  

 ىسال خالية من ىعفاء هاا الظوع من التقال د المرهقة التي يتحم اا في ا ده.
تولذذد لذذدياا شذذعورًا  ويذذًا بااللذذدماح مذذ    مذذا ىا الب ذذداا التذذي تتم ذذ  اوجذذود روابذذع عاو يذذة و ب يذذة  ويذذة ا ذذد ىفرادهذذا

ماتمعذذاتاا، ويظذذت، عذذن هذذاا الوا ذذ  ىا هاذذر  هذذؤالء مذذن ماتمعذذاتاا وااتعذذادها عظاذذا سذذ ولد لذذدياا شذذعورا  بالوحذذد  
 والحظ  ن إلي ماتمعاتاا األص ية، وي ع  هاا دورًا معا اًا في الاار  من الدول الصظاعية إلي األ طار العربية.

الذذوطن العربذذي، وفذذي إهمذذال المتع مذذ ن وتفضذذ ل األمذذي عوي الحاذذ  والظاذذ  ع ذذي عوي الع ذذا  فذذي معاذذا ى طذذار
 والخبر  في الوااوه وفي المرا   والمرتفا  وكل عل  ىدي إلي خ ت عوامل دف  ل خبرا  العربية ل اار .

 األسباب العلمية والثقافية للهجرة:-د    
 وجود ع  ة  قافية  وية م  الدول اليربية: -1

ىو فذي مؤساذا  تع يميذة وطظيذة عوا  اتاذاه   2  ا معاا المتخصص ن واليفاءا  الع يا العربية درسوا في اليربى
ىله طال  لال  تاد هؤالء  100ل ى ثر من 1975 ربي، ويب غ عدد هؤالء الط ب الدارس ن خارح ا دالاا عال 

ففذي األ طذار التذي تذتي ا كفاءاتاذا ال يذة اتلا   يذة ماي ين ل اار  إلب هذاه الب ذداا، وت عذ  دورًا مامذًا فذي الااذر ، 
 تااجر  الفًا إلب ىمريكا وإلا ترا، وهكاا بالظافة لمن يتي موا ال ية الفرلاية ح ث يااجروا إلي فرلاا. 

 انعزاا العالمين العرب عن المراكز العلمية في الدوا الصناعية: -2
دول الصذظاعية هذو لتياذة االهتمذال الضذيي  بالفحذث الع مذي ىا الع ال الع م ن العرب عن المرا   الع ميذة فذي الذ

من جاة، وكال  لتياة لقع التاا  ا  الع مية المظاسفة ل فحث الع مي في الوطن العربي من جاذة ىخذري ولعذدل 
وجود تيافؤ ا ن عدد الفاحث ن وعذدد الفظ ذ ن الماذاعدين وعذدل وجذود إمكاليذا  جديذة ل تذدري  اتداري الفذالي الذاي 

  فذذي معاذا األحيذذاا عذذن تذ م ن التاا ذذ ا  واليتذ  والذذدورا  فذذي الو ذد المظاسذذ ، وغيذاب المكتفذذا  الا ذذد ، يعاذ
وكال  خدما  المكتفا  المظاسفة كل هاه العوامل تعمل ع ب تخ ه الفاحث ن الع م ن العرب ع مذًا وتعذ لاا رويذدًا 

العوامذذل تاذذا  اليفذذاءا  ع ذذي الااذذر  تلقذذاع  عذذن التقذذدل الع مذذي الاذذاري فذذي المرا ذذ  الع ميذذة العاليذذة، وكذذل هذذاه
ىلفااا من حالة التخ ه التي ييياولاا والتي تقضي م  مرور الو د ع ذي رىسذمالاا الع ذا ىي رىس المذال الوح ذد 

 الاي يمت يوله.
 
 
 

                                                 

(
1

 .123ص ( نفس المرجع السابق
(

2
 .مرجع سابق العقول،هجرة  عواد،( رياض 



 

 
322 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

 غياب التخطيط العلمي السليم: -3
ظاء االستعمار وهو اال  ال يظاس  في فمعاا ىلامة التع يا في الوطن العربي امتداد لأللامة التي كالد ساود  ى 

  ث ر من الحاال  التظموية ل دول العربية.
 ضعف اتفاق الدوا العربية على البحث العلمي: -4

وهذذاا باتضذذافة إلذذب لقذذع األجاذذ   والذذدوريا  الع ميذذة واالحتيذذاك الخذذارجي عبذذر المذذؤتمرا  والظذذدوا  وماذذت  ما  
 البظية.   الفحث وما يعرف بالبظية التحتية وتخ ه هاه

 :أثر هجرة العقوا العربية على اقتصادتات الوطن العربي
لقذذذذد شذذذذاد  معاذذذذا ىخطذذذذار الذذذذوطن العربذذذذي مظذذذذا اسذذذذتق لاا تحذذذذوال  كب ذذذذر  فذذذذي كافذذذذة األصذذذذعد    وخاصذذذذة      

اال تصذذادية وكرسذذد اليث ذذر مظاذذا معاذذا إمكالياتاذذا وترا اذذا الطبيييذذة مذذن آجذذل االلتقذذال مذذن حالذذة التخ ذذه القصذذوم 
كالد تييااا بفعذل الايمظذة االسذتعمارية وىسذال باا التذي كالذد وماوالذد تصذ  فذي اتطذار الذاي يفقذي الذوطن  التي

العربي بحالة من التخ ه ومن الطبيعي ىا الطموحا  العربية لحو التقدل تتط   تاخ ر كافذة االمكاليذا  الماديذة 
ىو متذوفر  فذي شذقاا المذذادي دوا المعظذوي فذ ا مذذن ومادامذذد اتمكاليذا    ذر متذذوفر  ..   1  والفاذرية لصذظ  التقذدل

الصع  القضاء ع ي ااهر  التخ ه علذ  ع ذب الماذتوي القذومي، ىمذا ع ذي الماذتوي ات  يمذي فذ ا اآل ذار المذدمر  
لاار  العقول فذي بعذف األ طذار  ذد ال تيذوا مذؤ ر  فذي ى طذار ىخذري وربمذا  ذد تيذوا مف ذد  فذي دول ىخذري بحكذا 

كا المظاذور اآلتذي الذاي ال يعتبذر الماذتقبل ىي اهتمذال فاظذاك ى طذار شذاعد وماوالذد تاذا  ات  يمي الض ت وبح
الاار  سواء كالد إلي الدول العربية األخرم وإلما إلي خارح الوطن العربي وعل  ألا إمكالياتاا التظمويذة محذدود  

الخطذع اال تصذادية اتلماويذة وبذيا الخبذرا   وإمكالياتاا الفارية الع مية كب ذر  وبالتذالي العذدال التظاسذت والتظذاعا اذ ن
والمؤه   الع يا وبالتالي ف ا ت ايد عدد الخبرا  والمؤه   لدياا وترا ماا سظة بعذد ىخذري يذؤدي إلذي خ ذت ىعفذاء 
جديد  ع ي ا تصادياتاا وتؤدي من جاة ىخري إلذي دعذا ا تصذادياتاا الماذ وو  عذن طريذت التحذوال  التذي يفعثذوا 

ا من ىاظاواذا إلذي عوياذا فذي الذداخل وع ذي لطذا  ات  يمذي فذ ا المكاسذ  التذي تاظ اذا الذدول العربيذة ااا المااجرو 
المااجر مظاا من التحوي   المالية ف لاا ال تتظاس  ك يًا م  حاا الظفقا  التي تظفقاا ع ي تع يا ىاظاواا وإعدادها 

لمفقذود . ىي عذن المكاسذ  اال تصذادية واالجتماعيذة وت ه  اا ع مًا باتضافة إلي الخااور الظاتاة عذن المكاسذ  ا
 التي كاا يمكن تحميقاا اوجود الخبرا  العربية.

الذه دوالر  20ل مب ذغ  1965تقدل لافة االسذتثمارا  المظفقذة فذي اعذداد خذري، مذن إحذدم الاامعذا  التركيذة عذال 
% مذذذن جمذذذ  2.3دوالر ىي  11.555.000مذذذن الماظ ذذذ ن تعذذذادل  575وإا خاذذذاور تركيذذذا الاذذذظوية لتياذذذة هاذذذر  

ر وس األموال بالظاذال التربذوي وإعا فذرم ىا األر ذال الخاصذة اتركيذا تمثذل متوسذع المكاسذ  التذي تحققاذا الب ذداا 
لتياذذة لااذذر  كفاءاتاذذا الماظيذذة ف لذذه يمكذذن حاذذاب مكاسذذ  الواليذذا  المتحذذد  مذذن هاذذر  الماظ ذذ ن إل اذذا مذذن جميذذ  

مذن جميذ  مكاسذ  العذالا ال تب ذغ هاذر  العذرب  1968ا  وا دوالر عال  2إلي  1.5الب داا الظامية بما يقرب من 
م  ذوا دوالر سذذظويًا إعا ف ذي  هظذاك فاوذذد  فذي تخييذذ   120المذدرب ن تذدريفًا عاليذذًا إلذي العذذالا المتقذدل تي ذه دولاذذا 

الذذدول األوربيذذة  هذذاه الفطالذذة مذذن بعذذف األ طذذار العربيذذة ليثذذر  الخذذرج ن وضذذعه اتمكاليذذا  اال تصذذادية، وتفقذذي
واألمريكيذة هذي الماذتف د األول مذذن هاذر  العقذول العربيذة ألا هاذذرتاا إل اذا تذوفر ع  اذا لفقذذا  عذدد ىاظاواذا وأللاذذا 

 يااهموا مااهمة فعالة في ا تصاديا  هاه الدول ولموها التقظي.
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 :تيارات هجرة العقوا والكفاءات العربية
   العقول من الدول الظامية هما:يمكن التم    ا ن تيارين باروين في هار 

 هو تيار الاار  إلب ىمريكا والب داا األوربية عمومًا.التيار األوا:  -
 الاار  من الب داا العربية   ر البترولية إلب الب داا البترولية العربية. التيار الثاني: -

إل اذذا فذذ ا التيذذار الثذذالي ياذذ اا فذذي  فذذ عا كذذاا التيذذار األول ياذذاا فذذي تذذرا ا التقذذدل وتدعيمذذه فذذي الب ذذداا الماذذاجر
مااعد  الدول الماتقطفة ع ب اجتياو طريقاا إلب التقدل، ف ا ك  التيارين يحققاا عاوذدًا واحذد ل ذدول الطذارد  هذو 

   1  التخ ه بك  ما يترت  ع يه من لتاو،
 مةهرات التيار األوا:

ق ذوا الع ذا إلذي الخذارح وال يعذودوا  اليذة تب ذغ حذوالي تث ر تقارير مظامة ال ولاكو ىا لافة الط فذة العذرب الذاين يظ
% ع ب األ ل فامي  الط فة ال بظال  ن الاين يدرسوا في الواليا  المتحد  األمريكية  ذد  ذرروا الفقذاء ف اذا، وىا 50

 طالفذاً  120% من الط فة األردل  ن الاين يدرسوا في اليرب ال يعودوا إلب وطظاا ىادًا، وىا من اذ ن 80حوالي 
 خرياًا فقع. 40-30سعوديًا يخرجوا ل دراسة في الخارح ال يعود إلب الاعودية مظاا إال ما ا ن 

 ال  فقد ىوضحد يعف المظاما  الدولية كاألما المتحد  وال ولاكو ىا الماظدس ن ياذك وا حذوالي   ذث مامذوع 
ر لاوذذذ  المذذذدير العذذذال ل  ولاذذذكو ىا الماذذذاجرين خذذذارح الب ذذذداا العربيذذذة ي ذذذ اا األطفذذذاء وىخصذذذاو وا الع ذذذوا لقذذذد ىشذذذا

الع ماء والماظدس ن واألطفاء الاين يااجروا إلي العالا المتقدل وها دعامة التظمية وعوامل دفعاا واألساس في كل 
تي ذذر وتطذذوير، وتتاذذاوو قيمذذتاا كذذل حاذذاب بالذذديظار ىو بالذذدوالر ح ذذث يظضذذح ممذذا تقذذدل ىا القضذذية لياذذد ماذذرد 

لما وهاا ما يتع ن االلتفاه إليه  ضية هار  ماتديمة، وهي ىخطر ىشذكال الااذرا  فذي هار  مؤ ته لفض  سظوا  إ
 ارتفاطاا اااه الفىة ع ي لحو الخصوص في تقديري لعد  ىمور.  

إعا كالد الاار  المؤ تة تمثل خاار  محدد  ف ا الاار  الماتديمة هذي الخاذار  اليام ذة بع ظاذا فذي  =األمر األوا:
 ي اال تصادي والاياسي والظفاي.مردودها االجتماع

ىا هاه الطا ذا  حتذب لذو عذاد  بعذد سذظوا  طوي ذة تيذوا  ذد اسذتظفد  امكالياتاذا وهبذو  عطاواذا  األمر الثاني:=
 وتخ ه عن الماتويا  العالمية.

تخت ذه فيمذا ا تاذذا مذن ح ذذث حاذا اذذاهر  هاذر  العقذذول  –ىا الب ذداا العربيذذة فذي إطذذار هذاا التيذذار ومثن المالحثث  
   2  ظاا إلب ىمريكا وكظدام
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

 .43. ص1972مطبوعات جامعة الكويت، ، هجرة الكفاءات العلمية، ( محمد ربيع
(

2
 .مرجع سابق العلمية،الكفاءات  هجرةربيع، ( محمد 
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  ]التفاين ا ن الدول ولافة اليفاءا  الع مية والفظية العربية التي هاجر  إلب كل من 1ويوضح الادول ر ا  
 {196- 1962الواليا  المتحد  األمريكية وكظدا إلب ماموع المااجرين خ ل الفتر  

 (1جدوا رقم )
 المهاجرون إلى كندا حدةالمهاجرون الي الوالتات المت البلد
 %90 %22.8 لبظاا

 %12.7 %40.1 مصر
 %10.9 %11.8 ف اط ن-األردا
 %22.4 %26 العرا 
 %12.2 %28.4 سوريا

 %20.9 %11.4 الميرب
 %13.6 %33.2 تول 

 %13.6 %13.5 الا اور
 

 (2جدوا رقم )
 حد  األمريكية بمخت ه ىلواع ىعمالاا ومظااعظواا الادول " يوضح لافة المااجرين من العرب إلي الواليا  المت

 .1990سظة   1 

 النسبة المئوية إلى الوالتات المتحدة األمريكية عدد المهاجرين األجمالى نوب العمل والمهنة
 %50 48000 األطفاء

 %15 34000 الماظدس ن
 %50 10500 الماي  ن في الع ول التطبيمية

 مةهرات التيار الثاني:
ا  اتحصاوية الخاصة بالعمالة الوافد  إلذب الب ذداا العربيذة الظقطيذة اذروو تذدفت هاوذل وبخاصذة مذن توضح المؤشر 

فىذذة الماذذن الع ميذذة واتداريذذة ففذذي اليويذذد تب ذذغ لاذذفة العمذذال الع ميذذة واتداريذذة الماذذاجر  إل اذذا بالظاذذفة إلذذب جم ذذة 
% فذي عمذال 85ل و1973% فذي 56، و1973% فذي الاذعودية  75  و1975  76.6العام  ن في هذاه الفىذة 

 ل .1975 
هاه المؤشرا  مدم الدور الحاسا الاي ت يفه العمالذة الوافذد  فذي خدمذة عم يذة الظمذو الذوطظي لاذاه الذدول وتوضح 

  2  وبخاصة في ىها الميادين الماظية والفظية.

مذن الب ذداا   ذر الظفطيذة   مقارلذة ألحذدث التقذديرا  حذول حاذا العمالذة العربيذة الماذاجر  2الاذدول ر ذا  ويوضح 
 ل .1977 – 1975إلب الب داا الظفطية  

 

                                                 

(
1
)  himالعلميةواستنزاف الكفاءات، مرجع سابق الهجرة، 57العدد ، مجلة النبأ. 

(
2

( محمود عبد الفضيل، أثر هجرة العمال للبلدان النفطية على تفاوت دخول األفراد وأنماط السلوك االنفاقي في البلدان المصدرة 

 للعمالة، معهد الغربي للتخطيط. 
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 (2جدوا )
 مجموعة البلدان المصدرة للعمالة

تقذذذذديرا  بحذذذذث جامعذذذذة العمالذذذذة فذذذذي الب ذذذذداا العربيذذذذة  1977تقديرا  سو  الظقد الدولي  الب داا
1975 

 430 350 مصر
 390 500 اليمن

 71 300 اليمن الديمقراطية
 150 150 األردا

 46 50 الاوداا
 70 ال يوجد سوريا
 50 // لبظاا
 39 ال يوجد تول 
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 مجموعة البلدان المستقبلة للعاملة
 

تقثثثثثثثد رات سثثثثثثثوق النقثثثثثثثد  البلدان
 1977الدولي 

تقثثد رات بحثثث جامعثثة العمالثثة فثثي البلثثدان العربيثثة 
1975 

 700 900 المم ية العربية الاعودية
 310 320 الاماه رية ال  بية

 143 276 يويدال
 62 96 اتمارا  المتحد 

 15 19  طر
 9 19 عماا

 6 7 الفحرين
 15 ال يوجد الاماورية العراقية

 

ويتا ذذب إعًا مو ذذه التظذذا ف مذذن مؤشذذرا  التيذذارين الاذذابق ن وهمذذا يؤكذذداا اسذذتمرار الفاذذو  الفاصذذ ة اذذ ن لمذذع    
اسذذتمرار ضذذياع ىو فقذذداا ىو إهذذدار اليفذذاءا  الع ميذذة التط ذذ  والطمذذو  الذذاي تاذذعي إليذذه شذذعوب ت ذذ  الب ذذداا وبذذ ن 

باعتفارهذذذا الطا ذذذا  الفظيذذذة ورىس المذذذال الفظذذذي الفاذذذري الذذذاي ياذذذكل العمذذذود الفقذذذري أللذذذه حركذذذة تظمويذذذة ىو تط ذذذ  
 حضاري.

 " حجم واتجاهات هجرة الكفاءات من الدوا العربية"
ي  لتياذذة ألتاذذاع الفاذذو  اذذ ن الذذدول اليظيذذة والذذدول تذذ داد ماذذاهمة الذذدول الظاميذذة فذذي هاذذر  اليفذذاءا  بذذاطراد سذذر    

الفق ذذذر  وكذذذال  لتياذذذة اللتاذذذار التع ذذذيا، وخاصذذذة الاذذذامعي مظذذذه فذذذي الذذذدول الظاميذذذة وعلذذذ  باتضذذذافة ىي الاياسذذذا  
   1  الاديد  المتفعة في االستمفال تااه الاار .

 اليا  المتحد  األمريكية وكظدا وبريطاليا.  يوضح الدول الظامية في حركة هار  اليفاءا  إلب الو 1والادول ر ا  
 (1جدوا رقم )                               

 
 الفتر 

 
 الواليا  المتحد  األمريكية

 
  ظدا

 
 اريطاليا

حاذذذا الااذذذر  مذذذن  
 فذذذذذذذذذاءا  الذذذذذذذذذدول 

 الظامية

لاذذذذذذفة اليفذذذذذذاءا  مذذذذذذن 
 ماموع الاار 

 

لاذذذذذذذذفة اليفذذذذذذذذاءا  
 من ماموع الاار 

 لافة

لاذذذذذفة اليفذذذذذذاءا  
مامذذذذذذذذذذذذوع  مذذذذذذذذذذذذن
 الاار 
 لافة

حاذذذذا الااذذذذر  مذذذذن 
 فذذذذذذذذذذاءا  الذذذذذذذذذذدول 

 الظامية

لاذذذفة اليفذذذاءا  مذذذن 
 ماموع الاار 

 

حتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  1961
1965 

14514 37% 6147 20% 20411 26% 

حتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  1965
1976 

118816 61% 1603% 26% 84040 20% 

                                                 

(
1
  .35-31رجع سابق ص ، م1972، هجرة الكفاءات العلمية ربيع،حمد م (
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 ل1976ل حتب 1963من عال  -
 ل1972ل حتب 1964من عال  -

% 75األمريكية وكظدا وبريطاليذا ىمذر لذه مذا يبذرره فاذاه الذدول الذث ث تاذتقط  والترك   ع ب الواليا  المتحد     
 من كفاءا  العالا الثالث المااجر .

إا الخااور التي ت حذت باأل طذار العربيذة لتياذة لفقذدالاا معاذا اليفذاءا  الع ميذة القذادر  ع ذي الميذاد  والتظاذيا،    
  الخاذاور ىمذذر   ذر ممكذن مذذن الوجاذة الع ميذذة وعلذ  االرتفاطذذه ربمذا كالذد ىعاذذا الخاذاور جميعذذًا، فذ ا تقذدير ت ذذ

بفقداا معاا اليفاءا  الع مية القادر  ع ي المياد  والتظايا وعدل توافر المقايي  الع مية التي تاذتطي  الميذال اذااك 
ىهماذذذا .. وإعا لارلذذا إلذذذي ىوضذذذاع الذذذوطن العربذذذي اوجذذذه عذذذال ف لظذذذا سذذذظاده  يعذذذالي مذذذن ماذذذا ل  كث ذذذر    ذذذد يكذذذوا 

الماذذا ل الاياسذذية الظاجمذذذة عذذن عذذدل االسذذذتقرار الاياسذذي، والماذذذا ل االجتماعيذذة المرتفطذذة بارتفذذذاع معذذدل الظمذذذو 
الاذذذكالي وسذذذياد  الع  ذذذا  العاو يذذذة والقب يذذذة والماذذذا ل اال تصذذذادية المرتفطذذذة بالخفذذذام ماذذذتويا  الميياذذذة وع ذذذي 

تقر  وتذذوافر اتمكاليذذا  والثذذروا  الطبيييذذة، تواصذذل الذذر ا مذذن تذذوفر الاذذروف الم ومذذة لميذذال ىوضذذاع سياسذذية ماذذ
معاذا ى طذار الذوطن العذذرب اليذيش فذي حالذذة مذن التخ ذه والتفييذة تفقذذي إلااواتاذا ك اذا ى ذذل مذن الماذتوي الممكذذن 
والمط وب ىو المتو  ، ولعل علذ  يعذود إلذي ىا وجذود ى بذر الثذروا  وىعاذا المذوارد يفقذي مذن دوا  اوذد تذاكر، فذي 

ظصر المياد  القادر  ع ذي التخطذيع والتظاذيا واتدار ، ىي ىا الثذروا  والمذوارد ع ذي اخذت ف ىلواعاذا حال غياب ع
تفقي من دوا فاود  حتي تمتد يد االلااا الستعمالاا من هظا تصفح الخاار  الظاجمة عذن فقذداا اليفذاءا  الع ميذة 

 العالية ى بر من ىا تعوم.
 :أثار هجرة الكفاءات

ا  التي تمكن رصدها با ا ع يه ما رك   ع يه المحاوال  من ى ار الاار  ىلا لدراسا  رك   لعل ىول الم حا
إجمااًل ع ي ى ار الاار  ع ذب الاذخع الماذاجر ىواًل  ذا ىسذرته  اليذًا ولاذا يعظذي هذاا االلفعذال التذال لأل ذار والظتذاو، 

 ظاا ىو المااجر إل اا.الماتمعة التي ترت  ع ب الاار  سواء بالظافة ل ماتمعا  المااجر  م
بالظاذفة لأل ذذار الااذر  ع ذذب األفذذراد الماذاجرين تيذذاد تتفذذت الماذاال  الفحثيذذة ع ذذب ىا الااذر  ىتاحذذد لألفذذراد - 1  

فذذرص عمذذل داومذذة وىا الذذدخل  ذذد ارتفذذ  لاذذبيًا فضذذً  عذذن حذذدوث حذذراك اجتمذذاعي ل ماذذاجرين ىحيالذذًا ىفقذذي وىحيالذذًا 
  .1  االستا  ي ل مااجرينرىسي كما ىله حدث تي ر في الظمع 

وفضذذً  عذذن التحاذذن الظاذذبي فذذي فذذرص الحصذذول ع ذذب بعذذف الخذذدما  خاصذذة، وعذذن ى ذذار الااذذر  ع ذذب ىسذذر  
ىتيح لفعف ال وجا  فرص عمل كمذا طذرى  ع ذب ىعضذاء األسذر  بعذف ’ المااجر فقد حدث حراك ماظي لإللفاء

 التي را  في االتااها  والميا وفي ىلما  الا وك.
 موعة اآل ار الديمو رافية التي تمث د في ال ياد  الماتمر  لاكاا الحضر ووياد ومن ما  -1

سذكاا المذذدا اليبذذرم وتي ذذر الترك ذذ  الاذكالي حاذذ  ويذذاد  الذذاكور فذذي مظذاطت الاذذاب وويذذاد  حاذذا سذذكاا الفىذذة   
 عامًا في الحضر. 40-20العمرية من 

 تصادي في المظاطت المااجر إل اذا اسذتمر  من الظاجية اال تصادية لاد ىا الاار  واد  من الظمو اال -2
فذذي ويذذاد  لاذذ  الفطالذذة المقتظعذذة فذذي الاذذاب وباتضذذافة إلذذي خ ذذت ضذذيو  تضذذخميه ف اذذا ومذذن لاحيذذة 

                                                 

(
1

 .30-29رجع سابق من م مصر،في  والحضرية الهجرة الريفية ،يعبد المعط طعبد الباس( 
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ماتمعذذا  الطذذرد اذذ ن الدراسذذا  ىا الااذذر  تاذذتظ ف جالفذذًا هامذذًا مذذن خبراتاذذا ومااراتاذذا لوجذذود عظصذذر 
 االلتفاضة في الاار .

العمل في المظاطت الماذاجر إل اذا وىسذامد فذي تطبيقاذا لاذبيًا فذي المظذاطت الماذاجر  وىا الاار  وسعد من سو  
 مظاا مما ساعد ع ب الخفام اجور العمال في الماتمعا  الااب وارتفاعاا في ماتمعا  الطرد.

 :ها الدوا المتقدمة لجذب الكفاءاتالحوافز التي تضع 
ص ة الفحذث وويذاد  الخبذر  ح ذث إا اذروف العمذل المحيع الع مي األ ثر تقدمًا الاي يحف  ع ب موا  -1

 في الب داا المتقدمة وس  ة لتحق ت الطموحا  الع مية بما توفره من فرص الفحث الع مي.
 اعتماد الترقية والترفي  بالدرجة األولي ع ب الفحث المظت، واليفاءا  الفردية.  -2
 يربية ى ثر مظاا في الب داا العالا الظامي.توف ر الحرية الاياسية واالجتماعية في الب داا المتقدمة ال  -3

الماذذذتوي المعاشذذذي الا ذذذد الذذذاي يحققذذذه الفذذذرد والضذذذمالا  االجتماعيذذذة وخذذذدماتاا ووسذذذاول االسذذذتا ك والرفذذذاه - 4
    1  المادي وتااي ته

الماذكا  ال والط  ًا من الظار  الامولية لماذك ة هاذر  اليفذاءا  فذي هذاه الب ذداا وارتفاطاذا باتسذ ل لذري ىا هذاه 
 تظفصل عن مكولا  التظمية االجتماعية واال تصادية واتس مية، وىارو هاه المكولا :

التحدي الاي ياابه لاوم الب ذداا اتسذ مية وتيالذ  عظاصذر العذداء لذه وترسذيخ التا وذة فيذه لتاع ذه يعاذ   -1
بذذالاروف االسذذتثظاوية التذذي  عذذن الوفذذاء باالحتياجذذا  األساسذذية ألاظاوذذه ويطمذذ  رو  اتاذذداع ل ظذذابي ن وياذذمح

تتعذذرم لاذذا حيذذا  وعمذذل ىاظاوذذه باالسذذتمرار والتعمذذت ويفذذتح طريذذت الظاذذا  الماذذوه ىمذذال ى ذذل العظاصذذر كفذذاء ، 
 واستعداد ل عطاء.

التفييذذة ل ب ذذداا المتقدمذذة وت صذذ ل هذذاه التفييذذة مذذذ  اتااهذذا  خطذذع التظميذذة   ذذر المدروسذذة وىاذذرو ماذذذاهر   -2
 التفيية في هاا الماال هي:

االعتمذاد ع ذب التيظولوجيذا الماذتورد  دوا الظاذا  فذي تحق ذت توايذ  لاذا فذي هذاه الب ذداا ودوا عظايذذة  -
 ب يااد تيظولوجيا وسيطة ىو تيظولوجيا م ومة توفت ا ن كثافة العمل ورىس المال.

يش التفيية الثقافية وخاصة لمع االستا ك اليربي ح ن شوه مفاول الظاا  في الحيا  وساعد عبذي تامذ -
 لخفة فقد  دورها المظتار مظاا.

االلذذدفاع فذذي سياسذذا  تع يميذذة وتربويذذة   ذذر متوافقذذة مذذ  خطذذع ح ذذث فصذذ د اليذذا ع ذذب الييذذ  والطفعذذد   -3
بمفذذذاتيا تق  ديذذذة فذذذي تفضذذذ ل العمذذذل المكتبذذذي ع ذذذب العمذذذل ال ذذذدوي وسذذذاعد  ع ذذذب تفريذذذغ الريذذذ  مذذذن ىفضذذذل 

 الظااية تخرح جيش احتياطي ل اار .  عظاصره وبالتالي تعم ت التخ ه والاال والمرم به وفي
  

                                                 

(
1
)him مرجع سابق، اتء، الهجرة العلمية واستنزاف الكفا57مجلة النبأ ، العدد. 
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 :المزاتا التي تجنيها البلدان المتقدمة من الهجرة
 ما تنطوي عليه تشريعات الهجرة:- 1
يتب ن من التاريعا  الخاصة التذي سذببتاا الب ذداا المتقدمذة فذي فتذر  العاذر سذظوا  األخ ذر  م ايذا هاذر  اليفذاءا   

ب لاذذا ال تقبذذل الذذف د ىشذذخاص يكولذذوا عذذ ء ع  اذذا اذذل ع ذذي عكذذ  تختذذار الماظيذذة، ل اذذا وتاذذتا هذذاه التاذذريعا  
اليفاءا  التي يمكظاا تحق ت ى صي فاود  ا تصادية ل دولة فاي تاتر  ىا يكوا المااجر صاح  ماظة ىو وايفذة 

فذي جميذ    بل الاار  إال في حالة الفىا  التي توجد لاا ىعمال متوفر  بطريقذة ت قاويذة ويعذ ن الماظ ذوا الماذاجروا 
الماتويا  الفتية والتع يمية كع ماء وىساتا  ماذاعدين وىطفذاء مميمذ ن بالماتاذييا  ومعاماذا مذن الاذفاب خاصذة 

   1 القادم ن من الدول الظامية 
 تقييم العمل / قيمة التعليم والتدريب:-2

الحذاال  يكذوا  ذد ت قذي كذل ي تي المااجر الماظي مذن الب ذد الظذامي ومعذه قيمذا تع يميذة وتدريبيذة وفظيذة وفذي بعذف 
تع يمه في ا ده الظامي كما هو الحذال بالظاذفة لمعاذا األطفذاء وفذي حذاال  ىخذري يكذوا  ذد ت قذي جذ ءًا مذن تع يمذه 
الاذذامعي ب حذذدم الب ذذداا المتقدمذذة كمذذا هذذو الحذذال بالظاذذفة ليث ذذر لذذد الماظدسذذ ن والع مذذاء وتخت ذذه اآلراء تمذذيا هذذاا 

تيالي  يتع ا المااجرين ب خا متوسع تيالي  تع ذيا الماظذي فذي الب ذداا الظاميذة رم يذه التع يا وياتطي  الفرد تقدير 
في عدد المااجرين ىو يمكظذه افتذرام ىلذه فذي حالذة عذدل وجذود ماذاجرين  اذن سياذعل الوطظيذة ىشذخاص وطظ ذوا 

الب ذذذد الماذذذتقبل ويحاذذذ  تيذذذالي  تع ذذذيماا   وتذذذدريباا وياذذذتطي  الفذذذرد ح ظىذذذا معرفذذذة ضذذذخامة الفاوذذذد  التذذذي باظ اذذذا 
دوالر امريكيذًا  10.000ل مااجرين و د فرضظا من  بل ىا متوسع التيالي  التربوية ال ومة تعداد الماذن الواحذد 

 وهو تقدير  اوا ع ي األر ال اليولومبية.
ومذذن هظذذا ال يمكظظذذا تق ذذيا الخاذذار  ىو المكاذذ  التذذي تتحم اذذا الب ذذداا الظاميذذة لتياذذة لااذذر  ماظ اذذا تميمذذًا  -

 ميقًا كما ال يوافت الامي  ع ب ىا هار  هؤالء  د عط د التظمية اااهح
 الب داا ادرجة هامة ولي  من اال  داا هار  اليفاءا  تحد من التظمية وايضا لقع التظمية 

 النتائج المترتبة على هجرة الكفاءات
احيذة الثقافيذة والتع يميذة وكذال  مذن يمكن تح  ذل الظتذاو، المترتفذة ع ذب هاذر  اليفذاءا  مذن الظاحيذة اال تصذادية والظ

 لاحية ى ثر شمواًل هي لاحية الماتم  الظامي الاي يت  ر ااا:
 النتائج االقتصادتة:-1

تمثل هار  اليفاءا  بكل بااطة ا تصاديًا من القوي العام ة الاامة المتوفر  لدي الذف د والتذي تحتذاح إل اذا الب ذداا 
لااد التطبيقي الاي تباله، ويظت، عن هاه الاار  تخري  ل قوي المظتاة فذي الظامية وباكل عال، حاجة ماسة في ا

اال تصذذاد وويذذاد  التذذوتر فذذي سذذو  القذذوي العام ذذة هذذاا اال تطذذاع بذذالتحوي   الظقديذذة التذذي تذذ تي لتياذذة هاذذر  القذذوم 
   2  العام ة العادية التي تقتصر ع ي المواصفا  الفظية

ليذذذوادر الع ميذذذة ال ومذذذة لرفذذذ  وت ذذذر  التطذذذور اال تصذذذادي العاذذذ  الحاصذذذل باذذذب  الااذذذر  فذذذي ا - 1
 واالجتماعي وهاا ما يؤ ر باكل مفاشر ع ب ماتوي رفاتية الاع .

 في عدل حصول الف د ع ب ىي مردود لقاء ما ىلفقه ع ب تع يا هؤالء األفراد.  - 2
 

                                                 

(
1

 .145-114ص-24-23والحصرية في مصر. مرجع سابق ص الريفيةالهجرة  ،يعبد المعط طعبد الباس( 

(
2
) him  الهجرة العلمية ،استنزاف الكفاءات. مرجع سابق57مجلة النبأ. العدد ،.  
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 النتائج الثقافية والتعليمية:-2
  ي:يمكن ىا لوج  الظتاو، من هاه الوجاة بما ي

تظا ع  در  هاه الب داا في اعداد المؤه  ن ال وم ن لعم يذا  التظميذة مح يذًا ح ذث إا هاذر  اليذوادر الع ميذة   -1
تحرل الاامعا  والمعاهد والمؤساا  التع يمية والت ه  ية مذن األجاذ   واليذوادر التذي يكذوا ب مكالاذا ىا تعمذل 

 ع ب إعداد المؤه  ن مح يا.
ع يمية في الب د لتياة تظا ع عدد المؤه  ن من ى ضاء الا ىة التدرياذية بالظاذفة لعذدد الخفام الماتويا  الت- 2

 الط ب في الاامعا  والمؤساا  التع يمية مما يؤدي إلي تخرح دفعا  عا  كفاء  محدود .
ؤساذذا  إرهذذا  األجاذذ   الحاليذذة المؤلفذذة مذذن الفظ ذذ ن واليذذوادر الع ميذذة سذذواء فذذي الاامعذذا  ىو المعاهذذد ىو الم- 3

الدولذذة باوديذذاد األعفذذاء ع ذذ اا ممذذا يذذؤدي إلذذي ضذذعه اتلتاجيذذة والخفذذام المذذردود والتاذذار رو  ال مفذذاال  ولمذذو 
 العق ية الروت ظية وفتور الحماس ل تاديد والتطور.

 عذدل القذذدر  ع ذب إلاذذاء مرا ذ  لألبحذذاث الع ميذة ىو التوسذذ  القذذاوا ف اذا، ممذذا يذؤدي بالتذذالي إلذب عر  ذذة التطذذور- 4
 والتقدل الفيري.

تظا ع القدر  ع ب الربع ا ن التطورا  الثقافيذة والتع يميذة فذي الب ذد وبذ ن متط فذا  خطذع التظميذة اال تصذادية - 5
 واالجتماعية.

اضذذطرار الدولذذة إلذذي اسذذت راد الخبذذرا  الع ميذذة األجظبيذذة مذذن الخذذارح لت  ذذي الذذظقع الحاصذذل مذذن جذذراء الااذذر  -6
 التفيية. وبالتالي الو وع في داور 

 
 :كيفية إعادة العقوا المهاجرة إلى بالدهم

ضذذرور  العمذذل ع ذذب إياذذاد سياسذذا  عربيذذة فذذي األ طذذار العربيذذة المخت فذذة القذذادر  ع ذذب اسذذتيفاء  - 1
 ىصحاب العقول واليفاءا  واالحتفاظ ااا في عالمظا العربي.

 إال في حدود وايفة. الحد من حاال  الاما  ااار  العقول واليفاءا  العربية إلب الخارجي - 2
اشذذذترا  الحصذذذول ع ذذذب موافقذذذة خاصذذذة ىو تصذذذريح خذذذاص لمواصذذذ ة اليفذذذاءا  العربيذذذة العمذذذل  - 3

 بالخارح.
تظايا عم يا  الفعثا  ل خارح ل دارس ن العرب بح ث تتضمن عدد من الارو  والضوابع التي  - 4

مارد التااء الياية تضمن عدد من الارو  والضوابع التي تتضمن عود  المفعو  ن إلب ىوطالاا ب
 من الفعثة ووفت ضمالا   الولية ومالية مظاسفة.

العمل ع ب تظمية مااعر االلتماء إلذب األمذة العربيذة وترسذيخ الذواوع الذديظي والماذاعر الوطظيذة لذدي ىصذحاب - 5
   1  اليفاءا  والعقول العربي

اااا وعلذ  خذذ ل رفذ  ماذذتوي الميياذذة تحاذ ن ىوضذذاع واذروف العمذذل ل يفذاءا  الع ميذذة والمااريذذة العربيذة لاذذ-6
 وتوف ر م ايا مالية وىداية ك ساس لعم يا  الااب.

التطوير المظاس  ل عم يا  التع يمية بح ث تصذفح  ذادر  ع ذب اظذاء العقذول المتفتحذة التذي يمكذن ىا تاذاها  - 7
ا مذن اتاذداع والتطذوير في دف  عم يا  التظمية إلب كافة المااال  وإيااد المظاخ الع مذي الم وذا الذاي يمكذظا

 والتحديث.

                                                 

(
1
 .35 مرجع سابق صالنفطية، هجرة العدل للبلدان  أثرالفضيل،  محمود عبد (
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العمل ع ب االلت ال بالقوال ن الدولية خاصة التي سذظتاا مظامذة العذدل الدوليذة ومذا تضذمظه مذن  واعذد ومعذاي ر - 8
 تاتادف حماية اصحاب العقول المااجر  من مااهر سوء الرعاية في الخارح ىو االضطااد.

 نتائج الدراسة:
اجًا طبيييًا ال خفا ذا  التظميذة االجتماعيذة واال تصذادية ولضذعه التخطذيع والغيذاب تمثل ماك ة هار  اليفاءا  لت

ضعه -ضعه االجور  –الماروع الوطظي والقوي. فيل ىسفاب الاار  تعود في جوهرها إلب ىسفاب مثل الفطالة 
ماذذذذاركة و  ذذذذة الخذذذذدما   الاذذذذكن ، الصذذذذحة، التع ذذذذيا، ترسذذذذخ الذذذذروت ن اتداري ضذذذذعه ال –اظيذذذذة الفحذذذذث الع مذذذذي 

 سواء األع ل ...الخ-عدل استقرار الاياسا  –وغياب خراوع االستثمار-الاياسية
وهذذذذي ك اذذذذا ماذذذذا ل لمذذذذو باالذذذذ  علذذذذ  تتضذذذذافر اذذذذروف شخصذذذذية وطموحذذذذا  فرديذذذذة وسياسذذذذا  ا ذذذذداا  

االسذذتمفال و  رهذذا لتذذدف  اليفذذاءا  ل ااذذر  وضذذعه التظميذذة يذذدف  لم يذذد مذذن رغفذذا  الااذذر  وعذذدل العذذود  واسذذتمرار 
  1  الاار  يااها في بطيء التظمية

وبالر ا من ىا معالاة ماك ة اليفاءا  تمكن في معالاة ماار التظمية إال ىلذه يمكذن تبذ ن إجذراءا  تاذاعد ع ذب 
 تخيي  هاه الماك ة ولض  فرصًا ل عود  وعل  من خ ل المقترحا . 

 مقترحات الدراسة:
 الع ا والفير من اليفاءا  تدعيا الفحوث الاخصية التي تقترحاا بعف رجال -1

 المااجر  ع ب اا تيوا في خدمة ا داا اترسال العربية.
تظاذذيا اتصذذاال  ماذذتمر  اذذ ن مرا ذذ  الفحذذث والتظف ذذا فذذي الب ذذداا العربيذذة حاذذ  تخصصذذاا الع مذذي وعلذذ  مذذ   – 2

 اليفاءا  العربية في لف  التخصع وعل  باالعتماد ع ب التح  ل الوطظي العربي.
هذذدايا  –ويذذار  مااليذذة  –دعذذوا   –المتم ذذ ين مذذن اليفذذاءا  العربيذذة مذذن خذذ ل وسذاول مخت فذذة  جذذواو  تيذريا  – 3

 .... الخ.  2  تااي   سكن –مظاص  شرقية  –ىع ل في الصحافة الوطظية  –كت  تقدير  –رم ية 
اذذذا فذذذي ا ذذذدالاا تاذذذا ل وتاذذذاي  المحاضذذذرا  والمعذذذارم الفظيذذذة والع ميذذذة التذذذي ير ذذذ  الماذذذاجرين فذذذي إ امت – 4

 األص ية.
إياذذذذاد لاذذذذا االعتذذذذراف باألبحذذذذاث الع ميذذذذة التذذذذي تحذذذذرم فذذذذي الخذذذذارح ل حتفذذذذاظ لحذذذذت اليفذذذذاءا  فذذذذي ا ذذذذدالاا  – 5

 ومؤسااتاا. 
 إلااء مااري  بحثية عربية كب ر  في المااال  الح وية تااها ف اا اليفاءا  العربية بفاع ية. – 6
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1

ص  1970كانون الثاني-22العدد، لتربوي في البالد العربية صحيفة التخطيط ا، ادبسيشيا، هجرة الكفاءات من عالم العربي (مالكوم

19. 

(
2

 .42( المرجع السابق، ص 
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 تقييم استعماالت االراضي بمد نة مسالته ومشاكل النمو المستقبلي فيها
 د. عائشة مصطفى المقريف

 أ. حنان محمد االطرش 
 أ. ربيع عبدهللا ابوعنيزة
 جامعة المرقب / كلية اآلداب والعلوم مسالته 

 تمهيد:
شذك د اسذتخداما  األرم محذور اهتمذال اتلاذاا فذي الماضذي والحاضذر والماذتقبل، ولذاا الاذد مذن وضذ   ذذوال ن 

ل وجذذه لألجيذذال القادمذذة بع ذذدًا عذذن وىسذذ  مبظيذذة ع ذذب التخطذذيع الع مذذي الاذذ يا مذذن ىجذذل تحق ذذت التظميذذة ع ذذب ىفضذذ
 العاواوية.

ولقذذد تعذذدد  الماذذا ل الظاجمذذة عذذن الظمذذو العمرالذذي، والتذذي اذذدورها تذذؤ ر فذذي اتااهذذا  وماذذاال  الظمذذو العمرالذذي 
الماذذتقب ي، ولاذذرًا لتي  ذذر سياسذذة الدولذذة اال تصذذادية، فضذذً  ع ذذب الاوالذذ  االجتماعيذذة، وعذذدل تذذوفر المذذال الذذ ول 

ع، وبعذذف الاوالذذ  التخطيطيذذة األخذذرم العكذذ  ع ذذب اسذذتخدال األرم ف اذذا، ح ذذث شذذاد  مديظذذة لتظف ذذا المخطذذ
 ما تة لموًا حضريًا ش لاا ش ا معاا المدا ال  بية.

وتعتبذذذر خريطذذذة اسذذذتخدال األرم سذذذاً  كارتوجرافيذذذًا يحتذذذوي ع ذذذب ايالذذذا ، ومع ومذذذا  جيرافيذذذة كث ذذذر  مامذذذة عذذذن 
ف ذذد فذذي عم يذذا  التخطذذيع اال تصذذادي واالجتمذذاعي، ومرجذذ  علذذ  يعذذود إلذذب االسذذتخداما  المتظوعذذة ألي مظطقذذة، ت

دور الخريطذذة فذذي إاذذراو الع  ذذا  المكاليذذة والتي ذذرا  التذذي تطذذرى ع ذذب ىشذذكال االسذذتخدال خذذ ل الفتذذرا  المخت فذذة، 
 . 1 اادف التعرف ع ب تطور هاا االستخدال واتااهاته

مة عن التووي  العاواوي ل اكاا وع  تاذا اتوويذ  الخذدما  وخاصذة وتبرو اهمية الدراسة في تحديد الماا ل الظاج
الصذذحية والتع يميذذة بمديظذذة ماذذ ته ، وكذذال  تاذذ يع الضذذوء ع ذذب الماذذا ل التذذي تاذذدد المديظذذة والمتمث ذذة فذذي الظمذذو 

يضذا العاواوي ل مفالي السيما المحال التاارية ، وخاصة ع ب جوال  الطر  مما ياب  اليث ذر مذن الماذا ل ا وا
 وحفاا ع ب االراضي ال راعية و ط  االشاار في مح   المظطقة. 

 ما تادف الدراسة الب الااء خريطة الستخداما  االرم الحالية في مديظة ما ته ، وكال  رسا سياسة خاصذة 
 تظاا استعماال  االراضي بالمديظة تتضمن ح وال ل ماا ل القاومة وتعطي افا ا واسعة ل تطور العمرالي.

 يمكن صيا ة ماك ة الدراسة في التاا ال  التالية :شكلة الدراسة : م
هذذذل هظذذذاك ع  ذذذة اذذذ ن الظمذذذو العمرالذذذي واسذذذتخداما  األراضذذذي سذذذواء كالذذذد اسذذذتخداما  ريييذذذة ىو   1

 حضريةم
  ي  يمكن الحد من االلتاار العاواوي ل اكاا ع ب حااب األراضي وخاصة ال راعيةم  2
 المظطقةم وما ع  ة عل  باستخداما  األراضيمما هو شكل الخريطة الماتقب ية ب  3

 أوالا: تقييم الوضع الحالي الستعماالت االراضي بمد نة مسالته :
مذذ  ويذذاد  التحضذذر فذذي العذذالا، وارتفذذاع الااذذر  مذذن الريذذ  إلذذب المديظذذة ىدم علذذ  إلذذب ااذذور ماذذا ل فذذي المذذدا، 

 هاه المدا.ول حد من هاه الماا ل والقضاء ع  اا كاا يا  وض  خطع لظمو 

                                                 

، 22ماذدي عبذذد الحم ذذد الارسذذي، االتااهذا  الحديثذذة فذذي دراسذذة اسذتخدال األرم، لاذذر  ك يذذة البظذذا ، جامعذة عذذ ن شذذم ، العذذدد     1 
 .84ل، ص2003يظاير 
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ومديظذة ماذذ تة تطذذور  ع ذذب امتذذداد الطذذر  المؤديذذة إلذذب الخمذذ  وترهولذذة، و ذذد ىدم هذذاا إلذذب إياذذاد اتطذذار لبظيذذة 
المديظذة، وعظذد تقذاط  هذاين الطذريق ن فذي م ذداا ياذمب حاليذًا بم ذداا الاذاداء، يوجذد حولذه مكتذ  الب ديذة، ومركذ  

 الارطة، والاو .
مام  المديظة القديمة، وكالد مديظة ما تة تتمثل في مح ذة الاذو  والق عذة، ولتياذة ىما األحياء المرك ية فيحت اا 

لظموهذذا تذذا دمذذ، مح ذذة األشذذراف والذذدوكالي إل اذذا، ولذذا يكذذن ااذذا مخطذذع باسذذتثظاء العاذذد اتيطذذالي الذذاي لذذا لاذذتط  
فتراضا  العامذة مذن ل والاي تا فيه مراعا  اال2000الحصول ع ب مع وما  كافية عظه، وىخ رًا المخطع الاامل 

لمو متظاست وتطذوير المظذاطت الحضذرية فذي الماذتقبل. ومذن ماذا ل المخطذع الاذامل توجيذه لمذو وتطذور المديظذة 
فذذي اتاذذاه الاظذذوب واليذذرب ع ذذب حاذذاب ىهذذا وىفضذذل األراضذذي ال راعيذذة فذذي المظطقذذة، وإهمذذال المظذذاطت الاذذمالية 

 الضروري تق يا المخطع ووض  المديظة الحالي.والامالية الارقية التي تتم   اتضرساا، ولال  من 
 (1جدوا رقم )

 2017والمنفذ لعام  2000توزيع مقارن بين استعماالت األراضي بمد نة مسالتة ما بين المخطط لعام 

 مظاطت االستعمال
2000 2017 

 % المااحة بالاكتار % المااحة بالاكتار
 41.4 451.3 58.0 218.1 مظاطت سكظية

 3.0 24.6 3.4 12.9 يميةخدما  تع 
 2.3 18.3 4.9 18.3 خدما  طبية

 1.3 10.1 4.1 15.4 المااحا  الخضراء
 1.7 13.6 3.3 12.3 األعمال والتاار 

 2.0 15.8 3.4 12.9 خدما  ديظية و قافية
 1.0 9.2 2.4 9.2 مفالي عامة

 3.1 22.6 4.6 17.2 خدما  صظاعية
 5.6 44.9 0.0 0.0 ىراضي فضاء

 10.1 81.7 0.0 0.0 ن تااري سك
 0.1 0.43 0.0 0.0 سكن صظاعي

 - 73.7 9.1 73.7 الاوارع والطر ا 
 2.7 22.0 2.7 22.0 خدما  وراعية

  784  432 الماموع
 ، شركة اولا رف  البولظدية.2000المصدر: المخطع الاامل 
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 (1هكل )
 2000وضع مد نة مسالتة حسب المخطط 

 
 2000امل المصدر: المخطع الا
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 (2هكل )
 2017تقييم وضع مد نة مسالتة 

 
 المصدر: من عمل الفاحث ن اعتمادًا ع ب الدراسة الم دالية.
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   والاك  ن الاابق ن يتضح اآلتي:1من خ ل الادول ر ا  
 ( مناطق سكنية:1

والي هكتذار ىي حذ 218.1ل ل حذظ ىا المخطذع خصذع حذوالي 2000من خ ل جدول استخدال األراضي عذال 
 5000% مذذن الماذذاحة الحضذذرية ل سذذتخدال الاذذكظي مذذن ىجذذل ىا يذذت ءل مذذ  ال يذذاد  الاذذكالية ابظذذاء حذذوالي 58

ل، ع ذذذب ىا تيذذذوا هذذذاه الماذذذا ن فذذذي المظذذذاطت 2000وحذذذد  سذذذكظية مووعذذذة ع ذذذب المحذذذ   األربذذذ  بح ذذذول سذذذظة 
مذذالي ماذذاحة المديظذذة تذذا اظا هذذا % مذذن إج61.4المخصصذذة لاذذا ومقارلذذة بذذالوا   لاذذد ىا مذذا تذذا تظف ذذاه بالفعذذل هذذو 

 ماا ن والفا ي لا يتا اظا ه، ويتضذح لظذا عذدل التق ذد اتظف ذا توصذيا  المخطذع فظاذد، عذدد الوحذدا  الاذكظية التذي 
ىوصب ااا المخطع ولا يتا اظا ها، ومظح تراخيع اظاء ع ب األراضي المخصصة ل مظت ها  والحداوت والخدما  

ي القديمذذة وإعذذاد  اظاواذذا واسذذتخداماا فذذي األ ذذرام اتداريذذة، إال ىا عم يذذة الاذذدل العامذذة، كمذذا ىوصذذب ااذذدل المفذذال
 تمد ولا يتا تظف ا المفالي الاديد ، هاا باتضافة إلب مظ  المواطظ ن من تاديد ماا ظاا القديمة.

% مذذذن 0.1%، وسذذكظي صذذذظاعي اظاذذفة 10.1 مذذا توجذذذد مظذذاطت سذذذكظية مخت طذذة مذذذا اذذ ن سذذذكظي تاذذاري اظاذذذفة 
 لي المااحة.إجما
 ( الخدمات التعليمية:2

إلاذاء عذدد مذن المذدارس تتظاسذ  مذ  مراحذل التع ذذيا المخت فذة هذو ىحذد األهذداف األساسذية لبرلذام، تحاذ ن التع ذذيا 
وتطذذويره، فقذذد خصذذع المخطذذع ىرام ت امذذة المذذدارس والمعاهذذد بمذذا يتماشذذب مذذ  ال يذذاد  الاذذكالية ح ذذث ا يذذد 

  9%، وعلذ  ب لاذاء  3.4هكتذار، ىي حذوالي  12.9حذوالي  2000سذظة  األراضي المخصصة لاذاا اليذرم فذي
  مذذذدارس ماظيذذذة و اذذذا 4  ل ثالويذذذة العامذذذة،  2  مذذذدارس إعداديذذذة،  7  مذذذدارس ااتداويذذذة،  10ريذذذام لألطفذذذال،  

%، ومذذن خذذ ل ال يذذار  الم داليذذة فذذ ا 3.0هكتذذار، ىي حذذوالي  24.6داخ ذذي. ىمذذا مذذا تذذا تظف ذذاه فذذي الوا ذذ  فيمثذذل 
  مذدارس ااتداويذة وإعداديذة، ومدرسذت ن ل ثالويذة العامذة، 10  روضذا  لألطفذال، و 5ظطقة ال تحتوي إال ع ذب  الم

ومدرسذذذت ن ماظ تذذذ ن، والحالذذذة التع يميذذذة فذذذي هذذذاه المظطقذذذة متوسذذذطة، وإا كذذذاا هظذذذاك بعذذذف االودحذذذال فذذذي بعذذذف 
واحذد  ل بظذ ن واألخذرم ل بظذا ، وهمذا فذي  المدارس ع ب سذب ل المثذال تعتمذد المديظذة ع ذب مدرسذت ن ل تع ذيا الثالويذة

 مح ة الاو .
 ( الخدمات الطبية:3

تترك  الخدما  الصحية في ماتافب ما تة المرك ي والمرك  الصحي ح ث يق  األول في مح ة الاو  والثذالي 
هكتذذذار ىي حذذذوالي  18.3ل ىرام ل خذذذدما  الصذذذحية 2000فذذذي مح ذذذة الذذذدوكالي، و ذذذد خصذذذع المخطذذذع لعذذذال 

 جم ة األراضي الحضرية. % من4.9
% ومن الم حظ ىا مرا   الصحة األوليذة التذي 2.3هكتار، ىي حوالي  18.3ل ف له يمثل حوالي 2017ىما في 

 ىوصب ااا المخطع في مح تي الق عة واألشراف لا تظفا.
ف ذت، ولقد اودهر القطاع الخاص في المديظة ح ث التار  ااا عديد المصحا  مثذل مصذحة القذدس ومصذحة التو 

 باتضافة إلب معامل التحال ل الخاصة والص دليا  الخاصة.
 ( المساحات الخضراء:4

المظت ها ، والحداوت، والم ع ، والمظاطت الخضراء بصذفة عامذة هذي متذظف  المديظذة وتعمذل ع ذب التخييذ  مذن 
 ىضرار الت وث وت طي  الاو. 

هكتذذار، ىمذذا فذذي الو ذذد الحاضذذر تيذذاد  15.4ل ىرام لاذذاا االسذذتعمال حذذوالي 2000فقذذد خصذذع المخطذذع سذذظة 
تظعدل الحداوت والمظت ها  في هاه المديظة، فمح ة الق عة واألشراف والدوكالي ال يوجد ااا حداوت ىو مظت ها ، ىما 
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مح ة الاو  ف وجد ااا بعف الحداوت مثل حديقة م داا الااداء بالقرب مذن مبظذب الب ديذة الاذاات، وهذي تاذتعمل 
الحديقة المحيطة بالمقاب الاياحي ح ث كاا مظت ه وتحول إلب مقاب والتي حاليًا يتا اظاء مح   حاليًا كمقاب، و 

 تاارية ع ب ىطراف الحديقة.
وكال  الحديقة التي تق  بالقرب من الماا ن الاذعبية بذالطرف اليربذي ل مديظذة، ىمذا األراضذي التذي تذا تخصيصذاا 

كظية، ىمذذذا بالظاذذذفة ل م عذذذ  فتحتذذذوي المديظذذذة ع ذذذب الم عذذذ  فذذذي المحذذذ   األخذذذرم فقذذذد تذذذا تعذذذدي اا كمظذذذاطت سذذذ
 الرياضية، كما توجد ساحة خضراء م ود  باأللعاب حول الماتافب المرك ي.

 ( األعماا والتجارة:5
ل، 2000لقد تا تقدير احتياجا  المديظة من خدما  ومظذاطت تاذويت بمذا يتظاسذ  مذ  عذدد الاذكاا المتو ذ  لاذظة 

% وهذذذذو يتمثذذذذل فذذذذي سذذذذو  الخضذذذذروا ، والح والذذذذا ، 3.3هكتذذذذار ىي حذذذذوالي  12.3فخصذذذذع المخطذذذذع حذذذذوالي 
%. ويمكذذن القذذول 1.7هكتذذار ىي حذذوالي  13.6ومكاتذذ  األعمذذال، وخذذدما  شخصذذية، وفظذذد ، ىمذذا مذذا تذذا تظف ذذاه 

ب له لا يار البرلام، كما ىعد له ح ث إا المديظة ال تحتذوي ع ذب فظذد  إلذب و تظذا الحاضذر ر ذا توصذية المخطذع 
 ال .ا
 ( الخدمات الد نية والثقافية:6

مديظة ما تة تحتوي ع ب عدد مذن الماذاجد بمذا يتماشذب مذ  عذدد سذكالاا ومذن ىهماذا مظذار  الذدوكالي، كمذا توجذد 
 12.9المقاار الاتة والتي تفي باليرم المط وب حاذ  رىي مكتذ  األو ذاف بالمظطقذة، ح ذث خصذع المخطذع 

الثقافيذذة فقذذد خصذذع المخطذذع موا ذذ  لذذال  مذذن ا ظاذذا المركذذ  الثقذذافي فذذي %، ىمذذا المرا ذذ  3.4هكتذذار ىي حذذوالي 
هكتذار، ىي  15.8مح ة الق عة، ومتحه فذي الق عذة القديمذة ودار عذرم فذي مح ذة الاذو ، ىمذا مذا تذا تظف ذاه فاذو 

%، وباذذاا يمكذذن القذذول إا المظطقذذة يوجذذد ااذذا مركذذ   قذذافي، ح ذذث توجذذد مكتفذذة، ىمذذا دار العذذرم فذذتا 2.0حذذوالي 
 ااء المبظب ولا يتا تاا  ه حتب و تظا الحاضر.إل
 ( هبكة الطرق:7

ىوصب المخطع اتظف ا شفكة من الطر  داخل المديظة، وربع المديظة بالمظاطت الماذاور  لاذا، وإلاذاء طريذت داوذري 
بالمديظذة  ربذي وجظذذوبي ع ذب ىا تيذوا ماذذارا  م دوجذة، والمتو ذ  ىا يصذذل طذول الطذر  داخذذل المديظذة باسذذتثظاء 

 ذذا، كمذذا ىوصذذب المخطذذع اتذذوف ر محطذذا  لو ذذوف الاذذيارا  بذذالقرب مذذن األمذذا ن 21.80طذذر  الماذذال  حذذوالي 
 العامة والم ع ، و رب المظاول، وإضافة محطت ن ل و ود إلب جال  المحطت ن القديمت ن.

ريذت الذداوري ل ىلذه تذا تظف ذا بعذف الطذر  مظاذا الطريذت الذداوري الاظذوبي، والط2017ويمكن القول ولحن في سظة 
فبراير، وشارع الاماورية، وشارع الدوكالي وبعف الاوارع األخرم وى  باا فذي مح ذة الاذو ،  17اليربي، وشارع 

إال ىا ى  ذذ  الاذذذوارع الروياذذية ل مديظذذذة تذذذا تعب ذذدها، وليذذذن الاذذوارع الفرعيذذذة لذذذا يذذتا تعب ذذذدها وخاصذذة الاذذذوارع فذذذي 
ل، ىمذذا 2000ارع تراايذذة ر ذذا توصذذية المخطذذع اتعب ذذدها  بذذل سذذظة محذذ   األشذذراف والذذدوكالي والق عذذة ال تذذ ال شذذو 

محطا  و وف الايارا  فاي تياد تيوا معدومة عذدا محطذة و ذوف الاذيارا  بذالقرب مذن م ذداا الاذاداء، والتذي 
 تاتعمل كمحطة الركوبة العامة، والمحطة الموجود  باال  الماتافب المرك ي.

ل 2003ل إال ىله حتب عذال 2000ىوصب ب لااء ىرب  محطا  في عال ىما محطا  الو ود فر ا ىا المخطع  د 
لا يكن يوجد بالمديظذة سذوم محطذة و ذود واحذد  تعمذل بكفذاء  فذي وسذع المديظذة وهذي موجذود   بذل وضذ  المخطذع 

 وىخرم تحد الصيالة. 
 ذذب حذذدود ل احتذذو  المديظذذة ع ذذب  ذ ث محطذذا ، و ذذد تذذا مذذؤخرًا إلاذاء محطتذذي و ذذود إحذذداهما ع2017وفذي سذذظة 

 المديظة الارقية ع ب طريت الخم ، واألخرم ع ب حدود الااة اليربية ع ب طريت س ظدار .



 

 
339 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

 ( مباني عامة:8
ى  المياه: تت ود مديظة ماذ تة بالميذاه عذن طريذت آبذار ارتواويذة يذتا لقذل الميذاه اواسذطة محطتذ ن ل ضذخ إلذب خذ اا 

بطريقة االلاياب وهاا يقتصر ع ب مظطقة     المديظة،  ىرضي، ومظه إلب خ اا ع وي، وبعدها إلب شفكة التووي 
وال يتذذذوفر فذذذي المظذذذاطت األخذذذرم. وتعتبذذذر ماذذذ تة فق ذذذر  فذذذي مصذذذادر الميذذذاه، فاذذذي تعتمذذذد ع ذذذب الخ الذذذا  المح يذذذة 
الاوفية، التي توجد عظد الحد الفاصل ا ن تيوين س دي الص د وتيذوين لذالو ، ولاذاا فالمظطقذة تحتذاح إلذب ح ذول 

 ويذذد سذذكالاا بالميذذاه، وكذذاا مذذن المفتذذرم ىا تذذ ود المديظذذة مذذن فتذذر  التاذذع ظيا  مذذن مامذذ  لفوسذذة، هذذاا سذذريعة لت
ل وليذذن مذذا وال ى  ذذ  سذذكاا المظطقذذة يعذذالوا مذذن لقذذع الميذذاه 2000حاذذ  مذذا ىوصذذب بذذه المخطذذع الاذذامل عذذال 

 حاب الدخل المحدود.فيعتمدوا ع ب الخ الا  المحمولة بالااحظا  لا   المياه، وهاا ياب  إرها ًا ألص
ب  مياه الصرف الصحي: تعتمد ماا ن المديظة باكل روياي ع ب لاال اآلبار الاذوداء، ح ذث تفريياذا باذيارا  
لقل الصرف الصحي، و د ىوصب المخطع ات ويد شفكة مااري، ع ب ىا تامل هاه الافكة جمي  ىرجاء المديظذة 

تظميذذة ميذذاه الصذذرف، إال ىا جميذذ  المحطذذا  معط ذذة  مذذ  تاذذي ل  ذذ ث محطذذا  لتاميذذ  ميذذاه الماذذاري، ومحطذذة
حتذذب مذذا تذذا إلاذذا ه مذذن شذذفكة الصذذرف الصذذحي ىصذذفح معطذذً ، و  ذذر صذذالح ل سذذتخدال، حتذذب المفذذالي التذذي تذذا 
إيصذذالاا ااذذاه الاذذفكة اذذدى  بحفذذر اآلبذذار الاذذوداء مذذر  ىخذذرم ل ذذتخ ع مذذن معالذذا  الاذذفكة العامذذة التذذي لذذا تحذذظ 

 بالصيالة.
 ية:( خدمات صناع9

لقد خصع المخطع ىرام ل ستخدال الصظاعي، وهي تتمثل في مظطقت ن واحد  في الاذمال فذي مح ذة الذدوكالي 
ع ب الطريت الداوري، والثالية في الاظوب في مح ة األشراف وتق يمًا لذال  وجذد ىا هذاه المظطقذة مذا والذد فضذاء، 

  جمي  األعمال الصظاعية، وم  عدل تظف ا المظطقة إال ىا المظطقة الصظاعية الامالية تا تظف اها ولين لا تاتوع
الصذظاعية الاظوبيذة ااذذر  بعذف الصذظاعا  الخييفذذة اذ ن األحيذاء الاذذكظية، وصذدر  تذراخيع لاذذا ر ذا ىا علذذ  
يخاله مخطع المديظة، مما ياب  إوعاجًا وت و ًا ا ىيًا ل اكاا، كما تا تحويل معاا االستخداما  الاذكظية الوا عذة 

 ع الروياية من االستخدال الاكظي إلب االستخدال التااري.ع ب الاوار 
 

 ( أراضي فضاء:10
توجد بعف المااحا  ىرام فضاء بالمديظة، والمااحا  األ بذر مظاذا تقذ  ع ذب الطذرف الاذمالي والاذر ي، ومذن 

ل مرافذت المفروم ىلاا مخطع لاا ىا تيوا ى    المااحة سكظية ومظطقة صي ر  ألعمال التاار ، ومظطقة ىخذرم 
العامذذة، كمذذا توجذذد ماذذاحة ىخذذرم فذذي الطذذرف الاظذذوبي اليربذذي ل مديظذذة ومذذن المفتذذرم ىا تيذذوا مظطقذذة صذذظاعية، 

 ومظطقة ىخرم ل خدما  ال راعية. 
و د لوحظ ىيضًا بعف المااحا  ع ب حد المديظة الوا عة ع ب طريت الخم  ومن المفترم ىله  ذد تذا التخطذيع 

ظاطت الوا عة جظوب المديظة ع ب الطريت الداوري الاظوبي، وىيضًا من المفترم ىا لاا كمظطقة سكظية، وكال  الم
 تيوا مظاطت سكظية.

 مذا توجذد بعذف الماذاحا  الخاليذة فذي مح ذة الاذذو ، والتذي كذاا مذن المفتذرم تظف ذاها كمظطقذة ىعمذال، وتاذذار ، 
مذن المفتذرم ىا تخطذع كمظطقذة وخدما ، ومفاا عامة، ولقل ومواص  ، ومظطقة ىخرم إلب الامال مظاا كذاا 

 سكظية، وهاا يدل ع ب عدل االلت ال بالمخطع اظافة كب ر .
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 ( خدمات زراعية:11
% مذذن إجمذذالي 22.0هكتذذارًا، ىي اظاذفة  22.0  ل حذظ ىا المخطذذع خصذذع حذوالي 1مذن خذذ ل الاذدول ر ذذا  

 % من إجمالي المااحة.22.0ل ل حظ ىا هاه الظافة لا تتي ر، فظادها ىيضًا 2017المااحة، وفي سظة 
 ثانياا: مشاكل النمو العشوائي للمد نة:

 ( المشاكل العمرانية وتشويه النسيج العمراني:1
يؤدي عدل االلت ال باياسذة مدروسذة ومظامذة السذتعماال  األرم إلذب تاذويه الظاذي، العمرالذي فذي المذدا والقذرم، 

اء دوا تذرخيع ع ذب اتطذ  ، ومذن شذ ا علذ  إعا اتاذ  ح ث لاد عدل االلت ال باأللامة وبرخع البظاء، ىو البظ
ىله سوف ياارع في شذيخوخة المديظذة، ويضذطر مذن ياذتطي  مذن الاذكاا إلذب الفحذث عذن مو ذ  آخذر والفعذد عذن 

، وهذذذاا يااذذر فذذذي  1 الماذذا ل الظاجمذذة عذذذن سذذوء االسذذتعمال، وعذذذدل كفايذذة الخذذدما ، واودحذذذال الاذذوارع واألحيذذاء
 ظة، ح ث تا إعاد  استعمال الماا ن وتحوي اا إلب مظاطت تاارية ومخاوا.المظطقة المرك ية ل مدي

 ( مشاكل عشوائية استعماا األراضي:2
تؤدي عاواوية استعماال  األراضي إلب عديد من الماا ل اال تصادية، واالجتماعية، واألمظية، والتخطيطية، كمذا 

اااذا وتاا ذر وطذرد بعذف االسذتعماال  األضذعه ىلاا تعمل ع ب سرعة شيخوخة المدا واألحيذاء وتعمذل ع ذب خر 
واأل ذذل  ذذدر  ع ذذب المظافاذذة مثذذل االسذذتعمال الاذذكظي الذذاي يتراجذذ  لصذذالح االسذذتعمال التاذذاري والصذذظاعي، ولعذذل 
العاذذذواوية تفذذذرغ المخططذذذا  واأللامذذذة مذذذن محتواهذذذا، وتبذذذدد المذذذوارد الماليذذذة الماذذذتمر  فذذذي إعذذذداد هذذذاه المخططذذذا  

المفتذذذرم ىا توضذذذ  هذذذاه المخططذذذا  واأللامذذذة لخدمذذذة المذذذواطن واألجيذذذال ال حقذذذة، مذذذ  ومتابعذذذة تظف ذذذاها، ومذذذن 
االسذذذتعمال األمثذذذل ل مذذذوارد المتاحذذذة، تحميقذذذًا ل تظميذذذة الماذذذتدامة التذذذي تعمذذذل ع ذذذب خدمذذذة الحاضذذذر وتذذذوف ر المذذذوارد 

 . 2 ل ماتقبل
 أ( المشاكل البيئية والصحية:

إلذذب تذذذوف ر متط فذذا  اتلاذذذاا اآلليذذة والماذذذتقب ية، بمذذا يحقذذذت ياذذدف التخطذذذيع السذذتعماال  األراضذذذي باذذكل عذذذال 
االسذذذتعمال األمثذذذل لذذذألرم، وعذذذدل إلحذذذا  الضذذذرر ااذذذا، ولعذذذل عذذذدل التخطذذذيع الا ذذذد السذذذتعماال  األرم، وعذذذدل 
االلتذذ ال ااذذاه الخطذذع سذذ ؤدي إلذذب ضذذرر بذذالغ فذذي الب ىذذة المحيطذذة، ففذذي الماذذال ال راعذذي ياذذتوج  العظايذذة بحاذذن 

اع المظاسذذفة مذذن األشذذاار والحاذذاوش واألعاذذاب، بقصذذد  رسذذاا والاذذيطر  ع ذذب كميذذة وكيييذذة إلتاجاذذا اختيذذار األلذذو 
ح ذذث إا بعذذف األلذذواع تعطذذي إلتاجيذذة ىع ذذب وليذذن ع ذذب حاذذاب إجاادهذذا لذذألرم، ومذذن  ذذا خروجاذذا مذذن اتلتذذاح 

 ع ب إلتاجية ىع ب.ال راعي، ومن هظا لحاول الايطر  ع ب فقداا مااحة األراضي ال راعية عن طريت الحصول 
 ب( المشاكل االقتصادتة:

يتا تحض ر وإعداد المخططا  الايك يذة واأللامذة التابعذة لاذا مذن ىجذل تطبيقاذا ع ذب وا ذ  األرم والاذكاا، ويذتا 
تحمل ك فة اتعداد والمتابعة من ىجل رفاتية المواطظ ن، وتعتبر هاه المصاري  مادور  ج ويذًا إعا لذا يذتا االلتفذاع 

واالسذذتفاد  مظذذه، فعظذذدما يحذذدد المخطذذع مظذذاطت حاذذر اظذذاء ألسذذفاب ا تصذذادية وإلاذذاوية مذذثً ، ويذذتا تاذذاوو اظتاجاذذا 
هذذاا الخطذذذر فذذ ا الماتمذذذ  والدولذذذة يذذتحم ا ك فذذذة همذذذا فذذي  ظذذذب عظاذذا، كمذذذا ىا المذذذواطن والدولذذة يذذذتحم ا ك فذذذة 

إيصال خدما  المديظة لااه المظاطت، إضافية تيصال الخدما ، ىو توف ر البديل المظاس  في حالة عدل إمكالية 
                                                 

م مظاايذذا وىهم تاذذا فذذي تخطذذيع ف اذذط ن، ما ذذة صذذامد عبذذد الاذذادي محمذذد، دراسذذا  اسذذتخدال األر     1 
 ل.1996اال تصادي، 

 ل.2000الصع دي محمد فتح هللا، تطور استعماال  األراضي في طوليرل، رسالة ماجات ر، جامعة الظاا ، لاا  ، ف اط ن،     2 
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ولرم هاا ج يًا في بعف الخدما  التي تا إلاذا ها ولذا يذتا االسذتفاد  مظاذا، مثذل شذفكة الميذاه والصذرف الصذحي، 
وبصذذفة خاصذذة شذذفكة الصذذرف الصذذحي، ح ذذث إلذذه بعذذد اظاواذذا لذذا ياذذتط  المذذواطن االسذذتفاد  مظاذذا، باذذب  عذذدل 

 ية ل دولة.صيالتاا مما تاب  في خاار  ا تصاد
 ( وضع حلوا للسيطرة على تغير استخدامات األراضي:3

يااذذذر التي ذذذر فذذذي اسذذذتخداما  األراضذذذي كمذذذا ىوضذذذحظا سذذذابقًا، ومثذذذال ى ثذذذر وضذذذوحًا هذذذو البظذذذاء ع ذذذب المظت هذذذا  
 والمااحا  الخضراء باب  وحه العمراا والمظام  الحضرية، وىيضًا تحول بعف الاوارع إلب شوارع تاارية.

 داا تا تقديا ا تراحا  ودراسا  لتي  ر استعماال  األراضذي وإخضذاعاا ل اذرو  التظايميذة، والدراسذا  في عد  ا
في محاولة تجراء التي  ر باكل ع مي مدروس، و  ذر مرتاذل، فمذثً  المم يذة المتحذد  طرحذد ىلامذة وا تراحذا  

 . 1 لتحديد استعماال  األراضي ل ماور  واالستفتاء العال
 
 
 أنماط الستعماالت األراضي المستقبلية:( تصميم 4

تعتبذذذر عم يذذذة تصذذذميا ىلمذذذا  اسذذذتعمال األرم الماذذذتقب ية بمثابذذذة سياسذذذة تظمويذذذة مكاليذذذة تقذذذول ع ذذذب تقاذذذيا مظطقذذذة 
الدراسذذة إلذذب ى ذذاليا لياذذد خاصذذة باسذذتعماال  مع ظذذة، وإلمذذا يوضذذ  ليذذل إ  ذذيا مذذن هذذاه األ ذذاليا سياسذذيا  عامذذة 

لترك   ع ب التظمية الماتقب ية من خ ل تخصيع ىرام لاا، وفذي لفذ  الو ذد يذتا ولياد تفص  ية، بح ث يتا ا
و ه حدوث تظمية مظاطت ىخرم، وهاه االستراتياية تااعد الحكوما  في تظف ا ارامااا وفت ىولويا  تتظاس  مذ  

 راعيذة والياايذة إمكالياتاا المالية، ومثل هاه العم يذة تحذول دوا حذدوث ضذيع ع ذب المظذاطت الب ىيذة وخصوصذًا ال
مظاا، ىما األ اليا التي سوف ياري تطويرها ماتمفً  فتيوا مصممة لمعدل لمو متو  ، مذ  األخذا بعذ ن االعتفذار 

 ىي تي را  يمكن ىا تطرى بمرور ال من، وعاد  تقاا األراضي في الدولة إلب    ة ى اليا استعمال هي:
 ل مذذن مظذذاطت االسذتعمال الطبيعذذي، وهذذي فذذي لفذذ  المظذاطت الريييذذة: وتيذذوا عا  اعتفذذارا  ا ىيذة ى ذذ

 الو د   ر مظاسفة ل تظمية الحضرية الحالية وإلما تص ح ل  راعة واليابا  واالستامال.
  المظاطت الحضرية: وتعرف ب سماء تظموية مخت فذة مثذل مظذاطت الظمذو الحضذري، ىو مظذاطت التظميذة

 ت اتخطيع استعمال األرم.المخططة، وهاه المظاطت تيوا محور التظمية فيما يتع 
  مظذذاطت اسذذتعمال طبيعذذي: ال ياذذ  ىا تحذذدث ف اذذا ىي تظميذذة، لذذال   الفذذًا مذذا تاذذمب هذذاه المظذذاطت

 . 2 بالمحميا  ىو المظاطت المفتوحة
وفذذذي المرح ذذذة الثاليذذذة مذذذن هذذذاه العم يذذذة ياذذذري تقاذذذيا كذذذل إ  ذذذيا إلذذذب مظذذذاطت عا  اسذذذتعمال محذذذدد، ووفذذذت خذذذراوع 

 اليا الرييية يتا تحديد ىراضي ال راعا  المطرية وىراضذي ال راعذا  المرويذة، وفذي مظطقذة توضيحية، فمثً  في األ
ال راعا  المطرية يحدد استعمال كل  طعة ىرم حا  م ءمتاا ل محاص ل المخت فة، فمثً  تحدد ىراضي وراعة 

 ءمذذة األراضذذي، ويظطبذذت الحمضذذيا  وهكذذاا، كذذال  تحذذدد مظذذاطت المحميذذا  الظفاتيذذة والح واليذذة وىلواعاذذا حاذذ  م
 عل  ع ب ىراضي اليابا  واألحراح التي تحدد ىلواعاا حا  م ءمة األرم لال .

ىمذذا فذذي المظذذاطت الحضذذرية فياذذري تقاذذيا األراضذذي فذذي المذذدا إلذذب مظذذاطت ىلمذذا  اسذذتعماال  مخت فذذة مذذن خذذ ل 
 ستعماال .عم ية تامب تخصيع األرم ل ستعماال  المخت فة، ويادف التووي  المكالي ل 

                                                 

 1   Microsoft 99 Encyclopedia: 1998 Microsoft corporation. 

 .80ل، ص2003توف ت، ىلما  استعماال  األرم في عظبتا، رسالة ماجات ر، جامعة الظاا ، ربب عبد الحم د     2 
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 ثالثاا: المشاكل الناجمة عن اتجاهات النمو العمراني ووضع الحلوا المناسبة لها:
 ( مشاكل متعلقة بسوء التخطيط:1

هظاك عديد مذن الماذا ل الظاجمذة عذن الظمذو العمرالذي، والتذي اذدورها تذؤ ر فذي اتااهذا  وماذاال  الظمذو العمرالذي 
 الماتقب ية.

لاابقة، وما تا ر يته ع ب ىرم الوا   فالماا ل الطبييية والتي تعالي مظاذا مديظذة وبعد االط ع ع ب الدراسا  ا
 ما تة تامل ماموعة من الصعوبا ، والتي مظاا:

ى  فيمذا يتع ذت اتطذور المديظذة فذ ا األراضذي الفار ذة داخذل حذدودها محذدود  و  ذر كافيذة لتطورهذا، وع ذب األخذذع 
العتفذذار فتوسذذ  المديظذذة وامتذذدادها طوليذذًا يصذذاحفه امتذذداد ل خذذدما ، عظذذد ىخذذا طبيعذذة المظطقذذة المتضرسذذة بعذذ ن ا

وإرها  ووياد  تيذالي  إلاذاواا، وتي يذ  تاذي  اا يقااذل علذ  وجذود العواوذت الطبيييذة ل متذداد فذي االتاذاه الاذمالي 
اا لوعاذا ومامذا واالتااه اليربي، والي فة العالية لال  االمتداد من لاحية تاا   الخدما ، وخاصة الطر  ماما كذ

  الد طبيعتاا.
 ذذاا مذذذن المفتذذرم ىا يوضذذذ  مخطذذع جديذذذد لمتابعذذة واسذذذتيعاب متط فذذا  الاذذذكاا كتيم ذذة ل مخطذذذع القذذديا  عذذذال 

ا  ، ىو محاولذة إلاذاء وتطذوير حديثذة جديذد  تمكاليذة اسذتيعاب ال يذاد  الاذكالية لمديظذة ماذ تة، اذداًل مذن 2000
 ااور استخداما  مخت فة تعوم لقع متط فا  ال ياد  الاكالية الاديد .الظمو العاواوي ع ب ىطراف المديظة و 

ب  ىمذذذا المظذذذاطت الاذذذكظية الم هولذذذة فيث ذذذرًا مذذذا تعذذذالي مذذذن اليثافذذذة العاليذذذة واال تاذذذاظ، األمذذذر الذذذاي يذذذظعك  ع ذذذب 
صذال  الماتوم الحضري لااه المظاطت فضً ، عذن تذداخل ىلاذطة ىخذرم فيمذا اذ ن األحيذاء الاذكظية، مثذل وجذود م

 وحرف اوسع مظاطت الاكن، كال  افتقار بعف األحياء ل مرافت والخدما .
ح  هاا و د واد التات د وسوء االستي ل ألراضي المخطع، مذ  القضذاء لمذع األسذر  الممتذد  الذاي لذا يعذد سذاودًا 

فذي ا ذو  ماذتق ة   ما كاا في الااات، وااذور لمذع األسذر  الظوويذة ممذا ترتذ  ع يذه القاذال العاو ذة وسذكن األاظذاء
تظتار باكل ىفقي، وهاا يعظي وياد  الماا ن، وبالتالي وياد  الط   ع ب األراضي، والاي ادوره ىدم إلذب التوسذ  
المااحي لر عة المديظة دوا ضابع يحكا عل  التوس ، خاصة وىا األفراد في ادايذة الفصذالاا عذن األسذر الممتذد  

ارا  الاكظية ىو في مظاول فو  مظذاول ىسذرها وإلمذا اتااذوا لحذو المفذالي لا يكولوا يفض وا الاكن في الاقت بالعم
 . 1 الماتق ة

د  من ا ن الماا ل التخطيطية التي تعالي مظاا مديظة ما تة ىيضًا الظمو العاواوي وال حه العمرالي الاي يظمذو 
تعماال  الاذذكظية تظمذو وتتاذذ  بصذور  ت قاويذة عاذذواوية وتذ داد ر عتذذه مذ  ويذذاد  الاذكاا، وهذو مذذا جعذل ماذذاحة االسذ

ع ذذب حاذذاب اسذذتعماال  ىخذذرم، ىي التعذذدي والتاذذاوو فذذي المؤشذذرا  التخطيطيذذة، وعذذدل التق ذذد بذذال واوح والقذذوال ن 
الااود  باستثظاء بعف المظاطت، ولتياة لال  ىصذفحد بعذف المظذاطت ال راعيذة، واألراضذي الخضذراء تعذالي مذن 

 ضرر البظاء واتلااء.
فذذذي إمذذذداد الاذذذكاا بالخذذذدما  األساسذذذية والضذذذرورية مثذذذل خذذذدما  البظيذذذة األساسذذذية، والمرافذذذت  والذذذاي يقذذذه عمفذذذة

 . 2 المخت فة، فالظمو في عدد الاكاا ال يواويه تطور في الخدما  والبظب األساسية، وهظا تتمثل الماك ة
                                                 

فاطمة حان حمود  األحول، دور م ييذة األرم فذي تظف ذا المخططذا  الحضذرية فذي مديظذة مصذراتة، رسذالة دكتذوراه، ك يذة البظذا ،     1 
 .128ل، ص2014جامعة ع ن شم ، 

 2   Benjellon. A. Lplani Ficahion Apbakine: Unemission Impassjble? Colloauede 

Casablanca Politiclues Urbalnes au Maghreb Marocaihe Dessciences 

Adminstratives Imprimerie Najah Eljadid Casablanco, 1994, pp.120. 
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تواجذذه الماذذىول ن عظذذد  مذذا تعتبذذر اذذاهر  الظمذذو العاذذواوي حذذول التامعذذا  الاذذكالية الحضذذرية مذذن التحذذديا  التذذي 
التخطذذيع فذذي كث ذذر مذذن مذذدا لعذذالا، و ذذد لمذذد هذذاه العاذذواويا  واتاذذعد ر عتاذذا مذذ  الو ذذد حتذذب ىصذذفحد تاذذكل 

 عاوقًا ىمال تظايا المدا.
 ( مشاكل متعلقة بسوء اإلدارة:2

اشذذر  فذذي ى  تذذدخل الحكومذذة كحاجذذة ىساسذذية اتظف ذذا شذذفكة لخطذذو  الظقذذل والمواصذذ   ل مديظذذة  ذذد تاذذاها بطريقذذة مف
لمذذذو وتوسذذذ  العمذذذراا العاذذذواوي   ذذذر المخطذذذع، فمذذذ  ااذذذور طذذذر  الظقذذذل اتفذذذ  العمذذذراا هذذذاه الخطذذذو ،   ذذذر ىا 
الاذذ طا  الماذذىولة لذذا تعمذذل ع ذذب متابعذذة وتوجيذذه هذذاا الظمذذو بالصذذور  الصذذحيحة، اذذل ع ذذب العكذذ  فذذي كث ذذر مذذن 

 األحياا مظحد تراخيع اظاء ل مواطظ ن.
ه القطاعذا  الحكوميذة التوسذ  فذي إ امذة ماذاريعاا ىو اظذاء مفذاا تخصذاا داخذل ب  ى    األحياا يتعار ع ب هذا

مخطذع المديظذة   ذر األمذ ك الخاصذة، لاذرًا ل صذعوبا  التذي تقاا اذا مذن تاذبث األهذالي باألراضذي، وعذدل وجذود 
ر اذذديل، ىو صذذعوبة الوصذذول إلذذب تعذذويف عذذادل، وبالتذذالي ياذذدوا ىلفاذذاا مضذذطرين إلذذب قيذذال هذذاه األعمذذال عبذذ

 األراضي العامة التي ال تطر  مثل هاه الصعوبا  ىيًا ما يكوا لاال م ي تاا.
ح  تط عذا  الحكومذذة لذذا تاذذتط  ىا تتذدارك ال يذذاد  ال وميذذة الحتياجذذا  الاذكاا الحضذذري ن ألا سياسذذتاا فذذي علذذ  

ومي لتذذذدارك   ذذذر مبرماذذذة لتاذذذد هذذذاه االحتياجذذذا  ع ذذذب المذذذدم المتوسذذذع ىو الفع ذذذد وإلمذذذا مبظيذذذة ع ذذذب العمذذذل ال ذذذ
 الماا ل ومعالاتاا وفت اجتااداتاا بع دًا عن خطع وبرام، وتوصيا  المخطع الموضوع ل مديظة.

د  ىخذذا  الم ييذذة الخاصذذة ت حذذه ع ذذب األراضذذي دوا متابعذذة مذذ  الاذذ طا  العامذذة حتذذب ىصذذفحد تاذذكل عاوقذذًا 
 ذر مذن المظذاحي، ر ذا صذ ح تاا لذال  ىساسيًا ىمال توس  المديظة العمرالي كما يريده وياذدف إليذه المخطذع فذي كث

 التوس  كوا ىا األراضي ا د في يد م  اا ولا تعمل الااا  الماىولة ع ب ل عاا وتظايا استي لاا.
 ( المشاكل المتعلقة بالمرافق والخدمات:3

ل ى  ماذذك ة الطذذر  والمواصذذ  : ىمذذا مذذن لاحيذذة الطذذر  فذذي مديظذذة ماذذ تة فتعتبذذر حذذاد ، ح ذذث إا ماذذ تة تاذذك
مفر  طر  روياي، وكل المواص   ات  يمية من الار  إلب اليرب، ومن الامال إلب الاظوب تمذر ع ذب امتذداد 
المديظذذة عبذذر محذذور المواصذذ   الروياذذي والوح ذذد الذذاي يختذذر  المديظذذة ع ذذب محذذور شذذر   ذذرب، وكذذال  ال توجذذد 

لاذا محذددا  تقوماذا، ممذا ياعذل  مواص   لقل جماعي ولين توجد مواص   لقل خاصة ب سعار باهاة، ولي 
صذعوبة فذذي االلتقذال اذذ ن ىجذذ اء المديظذة، ممذذا يضذذعه لفذوع الخذذدما  داخذل المديظذذة وياع اذذا  اومذة ع ذذب المظذذاطت 
الماذذاور  فقذذع، مثذذل الخذذدما  التع يميذذة ح ذذث يذذرتفع الطذذ ب بالمذذدارس الماذذاور  ل اذذكن فيصذذع  ع ذذ اا االلتقذذال 

 . لمدارس  د تيوا ىفضل وليظاا ىبعد
ىما شفكة الطر  الداخ ية ف لاا   ر مطور ، وال تاتطي  اسذتيعاب التطذور العمرالذي، إع توجذد العواوذت الطبو رافيذة 

 في بعف ىج اء المديظة التي تحول دوا تطوير وربع طر  تربع ا ن ىج اء مظطقة الدراسة.
عريضذة إال ىلاذا ال تذ ال   ذر م ومذة ور ا ىا مظطقة الدراسة شاد  لموًا عمراليذًا تفعذه اظذاء شذفكة طذر  وشذوارع 

ر ذذا مذذا لذذال اسذذتعماال  األراضذذي بالمظطقذذة ومااوراتاذذا مذذن لمذذو وتطذذور وتوسذذ  ال تذذ ال عذذامر  ىمذذال التاذذارع لحذذو 
 التحضر والظمو الاكالي، وت ايد ىعداد الايارا  الخاصة والعامة، واالتااع المااحي ل مخطع.

فذذة التامعذا  الاذذكظية فذذي مظطقذذة الدراسذة سذذواء كالذذد مفعثذذر  ىو ب  إضذافة إلذذب ماذذك ة الصذرف الصذذحي فذذ ا كا
متامعة ع ب وحدا  سكظية، ىو ع ب ه ىة عمارا  ىو مفاا عامة مثل المرا   الصحية ىو اتدارية ك اا تاتعمل 
 خ الا  ىرضية وآبار سذوداء فذي الذتخ ع مذن الظفايذا  الاذاو ة، كذل هذاا لذه آ ذار سذ بية ع ذب الب ىذة، وبعذد امذت ء

الحفر االمتصاصية ىو ما يامب باآلبار الاوداء يتا الذتخ ع مظاذا ىو عذن طريذت صذااري، الميذاه العاديذة التابعذة 
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فذي األوديذة، والتذي تصذل مظاذا إلذب األراضذي ال راعيذة، ممذا ياذكل خطذرًا ا ىيذًا  ل ب دية، والتي تفذرغ حمولتاذا ىحيالذاً 
 آخر لااا الظوع من الظفايا .

ع من القمامة والظفايا  وهي لاتاة عن مخت ه ىلاذطة اتلاذاا، ح ذث ىوضذحد الدراسذة ح  كال  ماك ة التخ 
ىا األراضذذي الفضذذاء فذذي مظطقذذة الدراسذذة كث ذذرًا مذذا تيذذوا عرضذذة لذذفعف المخ فذذا  الاذذكظية ومعذذدا  البظذذاء ح ذذث 

خذدما  الظاافذة  توجد القمامة في عديد من األما ن داخل األحياء الاكظية إال ىلذه توجذد بعذف األمذا ن توجذد ااذا
وجمذ  القمامذة، وهذي تاذمل الماذا ن التذي تقذ  ع ذب الاذوارع الواسذعة والمعبذد  سذواء الروياذية ىو فرعيذة، وجميعاذا 
تق  بالمرك  كما تصل هاه ع ب الطر  الروياية   ذر المعبذد  وليذن لتياذة لمذا تمذر بذه اذروف الذف د مذن ىومذا  

، وهظذذاك مذذن يتصذذرف ااذذا عاذذواويًا ارم اذذا وحر اذذا ماذذبفًا ت و ذذًا الحذذرب فذذ ا هذذاه الخذذدما  لذذا تبذذت مث مذذا هذذي ع يذذه
ل اذذواء، ىو تركاذذا ىمذذال الماذذا ن مذذن حاويذذا  وى يذذاس يامعاذذا الاذذكاا ويقومذذوا ارم اذذا باألريذذاف، ىو ع ذذب حذذواف 
 الطر ، فماذك ة الذتخ ع مذن الظفايذا  الصذ فة ب لواعاذا المخت فذة سذواء مخ فذا  الماذا ن، ىو المخ فذا  التااريذة،

 ومخ فا  الاوارع ىصفحد ماك ة في  اية الخطور .
د  ماذذك ة الياربذذاء: ر ذذا وجذذود شذذفكة كاربذذاء تيطذذي المظطقذذة إال ىا ماذذك ة القطذذاع التيذذار الياربذذاوي فذذي مظطقذذة 
الدراسة، خاصة في ال الاروف القاسذية التذي تمذر ااذا الذف د ح ذث ال توجذد صذيالة باذكل دوري ااذا، باتضذافة 

مكاذذوفة، ىي ىلاذذا محمولذذة ع ذذب ىعمذذد  كارباويذذة ولياذذد مدفولذذة داخذذل األرم، ويذذؤدي علذذ  إلذذب إلذذب ىلاذذا شذذفكة 
تذذ   ر األحذذوال المظاخيذذة الاذذ ىة ع  اذذا مثذذل األمطذذار والريذذا ، ولاذذرًا ألا الياربذذاء مامذذة فذذي التدفىذذة ى ظذذاء فصذذل 

ى ظذاء سذقو  المطذر، وىيضذًا باذب  الاتاء ف ا عل  يؤ ر س فًا ع ب الاكاا، و ذد يتو ذه ىداء المحطذا  اليارباويذة 
 ارتفاع درجة الحرار  صيفًا، ح ث تحدث بعف الحراوت ىحيالًا.

 ( مشاكل الزحف العمراني وأثرى على األراضي الزراعية:4
 لقد اوداد  ىعداد المفالي والب و ، وتظا صد مااحة األراضي ال راعية باكل كب ر.

ال راعية وما تحويه من ىشذاار مثمذر   ذد تيذوا لاذا ماذاهمة فاع ذة  إا عم يا  البظاء واتلااء ع ب حااب الر عة
 في لقع اتلتاح ال راعي خصوصًا في ال لقع األراضي ال راعية الخصفة.

 ىسفاب ال حه العمرالي ع ب األراضي ال راعية:
ح ذواًل عاج ذة، ىصفح إلااء األاظيذة والتامعذا  الاذكظية العاذواوية فذي مظطقذة الدراسذة ىحذد الماذا ل التذي تاذتدعي 

لتفادي آ ارها الاذ بية ع ذب مظطقذة الدراسذة واألراضذي ال راعيذة، فقذد واد ال حذه فذي الاذظوا  األخ ذر  اظاذفة كب ذر ، 
 ح ث ىصفحد معاا ىراضي مظطقة الدراسة م  ىة بالمفالي الاكظية.

ة ع ذذب حاذذاب األراضذذي وفذذي الاذذظوا  األخ ذذر  واد عذذدد سذذكاا المديظذذة، وواد  الحاجذذة إلذذب اظذذاء المفذذالي الاذذكظي
 ال راعية.

 اا في الاذاات بعذف سذكاا المديظذة يعم ذوا بال راعذة لتذوفر لاذا اليذااء كذالحبوب والخضذروا  والفوا ذه، ىمذا فذي 
الو د الحاضر ف ا الدولة وفر  هاه األشياء باالست راد، مما ىدم االستيظاء عن ال راعة واتاذاهاا إلذب األراضذي 

محذذ   والاذذقت الاذذكظية، كمذذا ىا اظذذاء المحذذ   وت ج رهذذا تذذوفر لاذذا دخذذً  ىفضذذل مذذن ال راعيذذة كبظذذاء الب ذذو  وال
 دخ اا في ال راعة، وهاا ىدم إلب وياد  ال حه العمرالي ع ب هاه األراضي ال راعية.

 خثارى:
إا ال حذذه العمرالذذي يذذؤ ر باذذكل سذذ بي ع ذذب األراضذذي ال راعيذذة، ح ذذث إا ماذذاحتاا   ذذد وباذذكل كب ذذر والتاذذر  

ا ن واألاظية ع ب مااحا  واسعة، ولذا يبذت سذوم الق  ذل مظاذا ياذتخدل ال راعذة، فذ عا اسذتمر ال حذه العمرالذي الما
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ع ذذب هذذاه األراضذذي ااذذاا الاذذكل اليب ذذر فاذذظاد بعذذد عذذد  سذذظوا  ىا األراضذذي ال راعيذذة جميعاذذا  ذذد تحولذذد إلذذب 
 العضوية ال ومة لظمو الظفا .عمراا، وىا ال حه العمرالي يؤدي إلب تصحر األراضي وفقدالاا ل عظاصر 

 الح ول المظاسفة لاا:
وضذ  مخطذع جديذذد السذتيعاب لمذو اليت ذذة العمراليذة، ومحاولذة توجيذذه باذكل ىفضذل، مذذ  األخذا فذذي   1

االعتفذذذار الاذذذروف االجتماعيذذذة والب ىيذذذة ل اذذذكاا وكيييذذذة تقذذذب اا لذذذال  المخطذذذع، كمذذذا  ذذذال مذذذات وس 
Matthews 1  ظمية وتطذوير المرا ذ  العمراليذة الصذي ر  عذن طريذت إا ع ب الدولة اتفاع سياسة ت

 تخطيطاا وتطويرها، وتوف ر كافة الخدما  ااا.
إلاذذاء بعذذف الطذذر  المخطذذع لاذذا حذذول المديظذذة مثذذل الطريذذت الذذداوري الاظذذوبي واليربذذي، وهذذو مذذا   2

  الذد تحذاول فع ذه الدولذة بالفعذل، وليذن تو فذد باذب  الاذروف الحاليذة، وبذال  يمكذن توجيذه الظمذو
 العمرالي ل مديظة باكل مع ن.

وضذ  القذوال ن الحاومذذة ل حذد مذن البظذذاء ع ذب األراضذي ال راعيذذة، و طذ  ىشذاار ال يتذذوا التذي تمثذذل   3
  رو  حميمية ل ف د.

لوحظ ىا الب ىة التحتية ل مديظة متدهور ، ح ث شفكة ل مياه متدهور ، وال يوجد صرف صحي ومياه،   4
 لاا لضماا استمرار العمل ااا.ووض  المراقفة الا د ، والصيالة 

وض  القوال ن المااعة والمحف   لتقبل الاكاا لفير  األاظيذة المتعذدد  األدوار  العمذارا  الاذكظية  ،   5
 مما يااعد ع ب تق  ل الظمو األفقي، واالتااه إلب الظمو الرىسي ل مديظة.

 ء المديظة بكل ساولة.يا  تطوير شفكة الطر  الداخ ية وتعب دها، تمكالية الربع ا ن ىج ا  6
 رابعاا: اتجاهات النمو العمراني المتوقعة المستقبلية ومستقبل استخدامات األرض بمد نة مسالتة:

 ( اتجاهات النمو العمراني المستقبلي:1
تاذذذذاد مديظذذذذة ماذذذذ تة لمذذذذوًا عمراليذذذذًا كب ذذذذرًا خذذذذ ل العقذذذذود المقب ذذذذة لعذذذذد  ىسذذذذفاب ديمو رافيذذذذة، وا تصذذذذادية، وإداريذذذذة، 

 اعية، وهاه األسفاب هي:واجتم
 أ( األسباب الدتموغرافية:

وتتمثل هاه األسفاب في الظمو الاكالي الاي تااده المديظة ح ذث اوداد عذدد الاذكاا خذ ل الاذظوا  الماضذية، إع 
لاذمة، ا ظمذا ىصذفح عذدد الاذكاا عذال  17913ل كاا حذوالي 1995تا ر اتحصاويا  إلب ىا عدد الاكاا عال 

لامة، وهاا يعظي ىا ال ياد  الاكالية  اا اا الحاجذة إلذب م يذد مذن الماذا ن، وتعذود هذاه  23522ل حوالي 2006
ل وإلذذب 2026ال يذذاد  إلذذب الظمذذو الطبيعذذي ل اذذكاا وإلذذب الااذذر  الوافذذد ، ومذذن المتو ذذ  ىا يصذذل عذذدد الاذذكاا عذذال 

 لامة. 43722لامة وبالفرم المتوسع إلب  47365
 
 
 
 

                                                 

 1   Deborh. D. M. Conscquenes of Immigrant Conocentration Le Canada 20C 

(2015Ph. Dun Published, University of Westen Ontrio, London, Ontario< 

Canadh, 2006, p.176. 
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 (2جدوا رقم )
 2026-2006-1995مد نة مسالتة أعوام  تطور عدد سكان
 عدد الاكاا الاظة

1995 17913 
2006 23522 
2026 43722 

 المصدر: تقدير الفاحث ن اعتمادًا ع ب حااب معدل الظمو الطبيعي ل اكاا.
  3شكل  

 2027-2006-1995تطور عدد سكاا مديظة ما تة ىعوال 

 
  2ا  الادول ر ا  المصدر : من عمل الفاحث ن استظادا ع ب ايال

 
 ب( األسباب االقتصادتة:

تعتبذر مديظذذة ماذ تة المركذذ  الذاي يخذذدل ى اليمذه، إع يوجذذد ف اذا ىسذذوا  ل تاذار ، وتظتاذذر ااذا المحذذ   والمؤساذذا  
التااريذذة والخدميذذة والامييذذا ، وتتركذذ  ف اذذا الذذدواور الحكوميذذة والمؤساذذا  التع يميذذة  مذذدارس، ك يذذة الع ذذول، ك يذذة 

 معاهد التع يا الفظي والماظي ، ووجود سو  الخمي  اليب ر. التقظية،
 ج( األسباب اإلدارية:

تعتبذذر مديظذذذة ماذذ تة مركذذذ ًا إداريذذًا مامذذذًا وروياذذًا، ح ذذذث يوجذذد ااذذذا ماتوصذذه وماتاذذذفب مركذذ ي، باتضذذذافة إلذذذب 
 المصارف.

 د( األسباب االجتماعية:
 مامذذذًا، وكذذذال  وجذذذود الحاجذذذة االجتماعيذذذة لم يذذذد مذذذن إا حاجذذذة الاذذذكاا لم يذذذد مذذذن األاظيذذذة الاذذذكظية يعتبذذذر عذذذام ً 

األراضي المخططة لبظاء م يد من الدواور الخدمية والمرافت، كما ىا الاكاا يتط بوا مااحة ل توس  األفقي ح ذث 
 م ولاا ل ييش في المبظب عا  الطاات الواحد.
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 محاور واتجاهات النمو المستقبلية:
ل بكل من  رية الاعذارين، و ريذة 1980يت ة المبظية لمديظة ما تة في عال ياار حاضر المديظة ح ث التحمد ال

وادله، و ريذة وعفذراا عظذد طريذت الطذرف الروياذية لاذا ولمذد لتصذفح مديظذة ماذ تة المعروفذة ال ذول، والذاي سذاعد 
 ع ذذب علذذ  باذذكل  ذذوي هذذو وضذذ  مخطذذع اولاذذ رف ، وإلاذذاء الطذذر  الداوريذذة، والتذذي دعمذذد لمذذو المديظذذة باذذكل

مخطع، ل حظ ىيضًا ىا الماضي يكرر لفاه فظااهد لمو اليت ة المبظية لمديظة ما تة، ومحاولة التحاماا بذالقرم 
المحيطة ااا، ومما يااعد ع ب عل  هو محاولة تظف ا فير  ماروع إلاذاء الطريذت الذداوري الا ذل الثالذث والخذام  

 ذتحا اليت ذة المبظيذة لبظذي ماذ ا وسذ ظدار  وبظذي ل ذث مما يااعد ع ب لمو المديظة باكل صحي، ويؤكذد ىلذه سذوف ت
 ع ب األخع كما بالاكل التالي ع ب الظحو اآلتي.

تظمو المديظة باكل واضح إلب اتااه الامال الار ي بمحاعا  طريت اظي ماذ ا ح ذث التحمذد اليت ذة   1
 العمرالية ل مديظة بقرية اظي ما ا.

ي بمحذذاعا  طريذذت سذذ ظدار  ح ذذث ل حذذظ ىا اليت ذذة يوجذذد محذذور آخذذر لظمذذو المديظذذة هذذو الاذذمال اليربذذ  2
العمراليذذة لقريذذة سذذ ظدار  كذذاد  ت ذذتحا بمديظذذة ماذذ تة، و ذذد تعذذار معرفذذة ىيامذذا يظمذذو إلذذب اآلخذذر مذذن 
ح ث إا  ريتي اظي ما ا وس ظدار  ادآ االلتحال بمديظة ما تة، كما ل حظ ىلامذا يحذدهما مرتفعذا  

باتاذذاه المديظذذة الاظذذوبي، وىيضذذًا المديظذذة تظمذذو فذذي االتاذذاه  مذذن الاالذذ  الاذذمالي لذذال  فامذذا يظمذذواا
 الامالي.

يوجذذد محذذور آخذذر هذذو طريذذت الاذذعاف  ن فذذي االتاذذاه الاظذذوبي اليربذذي، ح ذذث ا ترلذذد مديظذذة ماذذ تة   3
 باكل كب ر من  رية اظي ل ث و رية لواتة.

ح ذث  ذد تتصذل  يوجد محور آخر وهو في االتااه الار ي وليظه  د يحدث ع ب ماتوم ومظي بع ذد  4
 اليت ة المبظية ل مديظة بقرم واوية الاما ، و رية الع  ل، و رية س دي عطية.
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  4شكل  
محذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاور واتااهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  الظمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو الماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتقب ية فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي مديظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ تة 

 
 المصدر: من عمل الفاحث ن استظادا ع ب المخطع الاامل 

 ( مستقبل استخدامات األرض بمد نة مسالتة:2
مديظة ما تة في الو د القري  عد  مااري  تظموية مثل ماروع العمارا  الاكظية، وماروع من المتو   ىا تااد 

تظف ذا المرافذت المتيام ذة  البظيذة التحتيذة الفظيذة ل مديظذة  مذذن  بذل جاذاو تظف ذا ماذروعا  اتسذكاا والمرافذت فذي ل بيذذا 
البظية التحتيذة لاذا مذن شذفكة الماذاري ح ث سوف يتا التعا د م  عد  شركا  ىجظبية لفتح ماارا  الطر ، وإعداد 

وتصري  مياه األمطار، وخطو  الياربذاء والاواتذه و  رهذا مذن محتويذا  البظيذة التحتيذة والتذي سذوف يذتا تظف ذاها 
 في الو د القري ، ومن ىمث ة المااري  التخطيطية:

 أ( الطرق:
طريت فذردي، وسذوف يذتا تطذويره فذي  ح ث سوف يتا إلااء الطريت ا ن ما تة وترهولة، فاو في الوض  الحالي

الماتقبل إلب طريت م دوح، وىيضًا الطريت الرابع ا ن الخم  وترهولة المار بمديظة ماذ تة طريذت داوذري  الا ذل 
 األول  وسوف يتا إلااء طريت داوري  الا ل الثالث  وطريت داوري  الا ل الخام  .
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  5شكل  
 الطريت الداوري حول مديظة ما تة

 مصدر: من عمل الفاحث ن استظادا ع ب المخطع الااملال
 ب( المشروعات السكنية:

ح ذث تذذا اذدء العمذذل فذي إلاذذاء بعذف العمذذارا  الاذكظية فذذي ىمذا ن متفر ذذة، ويذوفر ماذذروع إلاذاء الطريذذت الذذداوري 
خطذذع، الا ذذل الثالذذث والخذذام  الم يذذد مذذن الماذذاحا  ع ذذب ىطذذراف المديظذذة تلاذذاء الماذذروعا  الاذذكظية باذذكل م

ولين باب  ما تواجه الف د في ال هاه الاروف تو فذد هذاه الماذروعا  الاذكظية، ولذا يذتا االلتاذاء سذوم  ذ ث 
عمارا  سكظية فقع، ىما الفا ي ف ا يتا االلتااء مظاا بعد، مما  د ياذب  ماذك ة لمذو المديظذة باذكل عاذواوي ع ذب 

 األطراف.
 ج( الخدمات الصحية:
ة القابضة  شركة عالمية  تلااء بعذف الخذدما  الصذحية، لت بيذة احتياجذا  الاذكاا مذن لقد تا التعا د م  الارك

هذذاه الخذذدما ، مثذذل إلاذذاء عيذذادا  خارجيذذة، خذذارح مبظذذب الماتاذذفب، وبعذذف التخصصذذا  الطبيذذة لتوسذذي  حاذذا 
 الخدما  الصحية بالمظطقة.
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 د( الصرف الصحي:
الدوكالي واالستفاد  بعد معالاتاا في ال راعذة، وعلذ   سوف يتا إلااء محطة معالاة مياه الصرف الصحي بمح ة

 عن طريت تحويل مياه الصرف الصحي من وسع المديظة إلب المحطا  بمح ة الدوكالي.
 خاماًا: بعف المقترحا  لتطوير الظاا  اال تصادي:

، والصظاعية الحرفيذة، األعمال التي تحتل ح  ًا مكاليًا في التام  الاكظي من مديظة ما تة هي األعمال التاارية
 وال راعية، والح والية.

 ( النشاط التجاري والصناعي:1
بالظاذفة ل تاذذار  ففاتمكذذاا تظاذذيا مظطقذذة الاذو  الروياذذية فذذي وسذذع المديظذذة اتحوي اذا إلذذب مركذذ  تاذذاري بح ذذث يقذذ  

 فو  مو ه لوساول الظقل العال، ويتوس  عمراليًا إعا ا تضد الحاجة لال .
ورشة صظاعية لاا ى ر س بي ع ب الب ىة كذورش  30اعي الحرفي ف ا مظطقة الدراسة ااا ى ثرمن ىما الاال  الصظ

 الحداد  والظاار  وتص يح الايارا  ىمر ضروري، ىما المكاا المظاس  ت امتاا فاو الاظوبي اليربي.
المتذذوفر فذذي المظطقذذة  ومذذن جاذذة ىخذذرم فذذ ا المرافذذت المرتفطذذة بالعمذذل والعمذذال ف لذذه باتمكذذاا اسذذتي ل رىس المذذال

ت امذذذة ماذذذاري  اسذذذتثمارية تذذذوفر فذذذرص العمذذذل، باتضذذذافة إلذذذب العمذذذل ع ذذذب اسذذذتي ل المذذذواد المتذذذوفر ، فقذذذد تيذذذوا 
الماذذذاري  الصذذذظاعية ك  امذذذة كاذذذار  فذذذي المظطقذذذة الاب يذذذة مذذذن ىراضذذذي مظطقذذذة الدراسذذذة، وخاصذذذة المظذذذاطت الاب يذذذة 

 ، ويقول إلب جالباا معامل الطوب والف  .الوا عة ع ب حواف مح ة الق عة ومح ة الدوكالي
 ( النشاط الحيواني والزراعي:2

فذذذي ماذذذال الظاذذذا  الح ذذذوالي فذذذ ا حاذذذاور الح والذذذا  تقذذذال فذذذي األراضذذذي القريفذذذة مذذذن المديظذذذة، ح ذذذث توجذذذد حذذذوالي 
اماذذا رىسذًا مذن المواشذي  مذاع  وى ظذال  ، باتضذافة إلذذب اآلالف مذن الط ذور مذن الذدجاح ف لاذا تربذب مع 17580

داخذل المديظذة، ول حذد مذذن هذاه الماذا ل الب ىيذذة والصذحية الظاجمذة مظاذا فذذ ا الحذل يكمذن فذذي إلاذاء مظطقذة وراعيذذة 
يكذذذوا مو عاذذذا فذذذي الطذذذرف الاظذذذوبي الاذذذر ي مذذذن ىراضذذذي المديظذذذة، ليذذذي تيذذذوا بع ذذذد   ذذذدر اتمكذذذاا عذذذن المظطقذذذة 

 الصظاعية. 
ا تذذوف ر ميذذاه ل ذذري عذذن طريذذت حفذذر اآلبذذار االرتواويذذة، ليذذي ىمذذا الاالذذ  الظفذذاتي وال راعذذي فذذ ا تطذذويره ال يذذتا دو 

يتاظب استي ل ما تفقب من األرم ال راعية باكل ىفضل وعدل االعتمذاد ع ذب ميذاه األمطذار ومذدها، إلذب جالذ  
إ امذذة مرا ذذ  لإلرشذذاد ال راعذذي يقذذول بعقذذد الذذدورا  لإلرشذذاد المذذ ارع ن، باتضذذافة إلذذب الميذذال باتشذذراف ع ذذب وراعذذة 

 اطت خضراء في المظطقة ورعايتاا.مظ
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 نتائج الدراسة :
ل وجذد ىلذه لذا يذتا االلتذ ال 2000من خ ل تق يا الوض  الحذالي ل مديظذة ومقارلتذه بذالمخطع الاذامل عذال   1 

 بالمخطع باكل كامل.
 ماا ل عمرالية وتاويه الظاي، العمرالي، وعل  باب  عدل االلت ال باياسة مدروسة ومظامة.  2 
 ة استعماال  األراضي، ومظاا الب ىية والصحية.ماا ل عاواوي  3 
 تا وض  ح ول ل ايطر  ع ب التي ر في استخداما  األراضي عن طريت وض  االستفتاء العال.  4 
تصميا ىلما  الستعماال  األراضي الماتقب ية عن طريذت تقاذيا ات  ذيا إلذب    ذة ى ذاليا عامذة، وريييذة،   5 

 وحضرية.
 المتع قة باوء التخطيع. تعالي المديظة من بعف الماا ل  6 
 ىيضًا تعالي المديظة من ماا ل متع قة باوء اتدار .  7 
 باتضافة إلب الماا ل المتع قة بالمرافت والخدما  مثل الطر  والمواص  .  8 
لقذذد تذذا حصذذر بعذذف الح ذذول، التذذي مذذن ا ظاذذا وضذذ  مخطذذع جديذذد السذذتيعاب اليت ذذة العمراليذذة، وتوجيذذه   9 

 خطع لاا حول المديظة.لموها، وإلااء بعف الطر  الم
سذذوف تاذذاد مديظذذة ماذذ تة فذذي الو ذذد القريذذ  عذذد  ماذذاري  تظمويذذة، مثذذل تطذذوير الطريذذت اذذ ن ماذذ تة   10 

 وترهولة.
 تظمو المديظة باكل كب ر في االتااه الامالي الار ي، وباكل عال تظمو م  محاور الطر .  11 
اذذذو  الروياذذذية فذذذي وسذذذع المديظذذذة يمكذذذن تطذذذوير األلاذذذطة اال تصذذذادية بالمظطقذذذة، وعلذذذ  اتظاذذذيا مظطقذذذة ال  12 

 اتحوي اا إلب مرا   تاارية.
 ىما الحرف الصظاعية فيا  إلااء مظطقة صظاعية باستيعاب ت   الحرف.

 وكال  الظاا  الح والي وال راعي فيا  توف ر مياه ل ري، ليي يتاظب استي ل ما تفقب من األراضي ال راعية.
 توصيات الدراسة :

ي ع ذذذب األراضذذذي ال راعيذذذة وعاذذذ  الماذذىول ن عذذذن إيقافذذذه إلذذذب ااذذذور عديذذذد مذذذن لقذذد ىدم ال حذذذه العمرالذذذ  1 
الماا ل التظايمية، ف اد من تياته الااود ل تي  ر من استخدال األرم بطريقة عاذواوية تعذاد  معادلذة 

 االستخدال باكل ىمثل وىفضل، وتوعية الاكاا اال .
اسذذذتي ل كذذذل الماذذذاحا  الفضذذذاء داخ اذذذا، إعذذذاد  تخطذذذيع المظذذذاطت الاذذذكظية فذذذي المظطقذذذة باذذذكل يضذذذمن   2 

وتاذذذذاي  القطذذذذاع ن العذذذذال والخذذذذاص، والمصذذذذارف، والمؤساذذذذا ، والا ىذذذذا  ع ذذذذب االسذذذذتثمار فذذذذي ماذذذذال 
 اتسكاا، وتظف ا وحدا  سكظية لاد االحتياح والتوس  في مظح القروم العقارية بارو  ميار .

 لة المرافت، وتحا ن الواجاا .االهتمال بصيالة المفالي القاومة داخ يًا وخارجيًا وبصيا  3 
 يا  ىا يكوا هظاك إدار  ل بظية التحتية، وعل  عن طريت:  4 

  إ امة ه ىة متخصصة تدار  مياه المظطقة، تعمل هذاه الا ىذة ع ذب إيصذال كافذة التامعذا  الاذكظية
 بافكة مياه عامة وتطوير الافكا  القاومة.

   لفايذذا  واحذذد ع ذذب الماذذتوم ات  يمذذي يخذذدل إلاذذاء إدار  ماذذتركة ل ظفايذذا  الصذذ فة، وتطذذوير مكذذ
 المظطقة، ويكوا بع دًا عن المظاطت العمرالية، واألراضي ال راعية، ل حد من عم ية الت وث الب ىي.
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   إ امذذذة ماذذذروع موحذذذد لامذذذ  الميذذذاه العادمذذذة فذذذي المظطقذذذة، ومعالاتاذذذا عذذذن طريذذذت إيصذذذال تامعذذذا
ه الميذذاه واسذذتي لاا فذذي عم يذذة اتلتذذاح مظطقذذة الدراسذذة باذذفكا  الصذذرف الصذذحي،  ذذا معالاذذة هذذا

 ال راعي.
  إعذاد  ت ه ذذل شذذفكة الطذذر  داخذل مظطقذذة الدراسذذة وتطويرهذذا، وضذذرور  شذت طذذر  جديذذد  تعمذذل ع ذذب

 ربع التامعا  فيما ا ظاا، ومن  ا تاا ل عم ية الوصول ا ن هاه التامعا .
 خل مظطقة الدراسة، وعل  لتمك ن ىا يكوا هظاك خطة تظموية مح ية وإ  يمية ل تامعا  العمرالية دا

 الا ىا  المح ية من وض  األولويا  واالحتياجا  التظموية باكل مدروس ومظاا.
الحاجذذة إلذذب االلتذذ ال اتقاذذيا األراضذذي ليذذرم البظذذاء، تفعذذًا لمخطذذع تذذوج اي عذذال السذذذتخداما  األرم،   5 

 والترك   الوايفي ل مديظة.
 المراجع

 ل.2003عماال  األرم في عظبتا، رسالة ماجات ر، جامعة الظاا ، ربب عبد الحم د توف ت، ىلما  است  1 
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 ل.2014دكتوراه، ك ية البظا ، جامعة ع ن شم ، رسالة 
عبذذذذد الاذذذذادي محمذذذذد، دراسذذذذا  اسذذذذتخدال األرم مظاايذذذذا وىهم تاذذذذا فذذذذي تخطذذذذيع ف اذذذذط ن، ما ذذذذة صذذذذامد   4 

 ل.1996اال تصادي، 
مادي عبذد الحم ذد الارسذي، االتااهذا  الحديثذة فذي دراسذة اسذتخدال األرم، لاذر  ك يذة البظذا ، جامعذة   5 
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 ه(385من معاجم المعاني كتاب الملمع ألبي عبد هللا النمري )ت 
 دراسة وصفية منهجية للكتاب

 الدكتورة/ منى البشير محمد علي                                                   
 جامعة الزيتونة / كلية اللغات والترجمة

 -الملخص:
"لذذوا مذذن   مذذا تاذذمب فذذي بعذذف اليتذذ  التذذي تتظذذاول المعذذاجا "معذذاجا الموضذذوعاإا معذذاجا المعذذالي ىو ك        

فذي القذرا الثذالي  –مذن خذ ل الظاذر فذي تذراجا مذن ىلفذوا فيذه  -الت لي  المعامي عظد العرب ،اار ع ب ما يبذدو
و ى –الااذري ، جمذ  فيذه ال يويذذوا ىلفذاظ ال يذة حاذ  الموضذذوعا  ،وكذاا فذي ادايتذه ع ذذب شذكل كت فذا  صذذي ر  

عا  موضوع واحد تام  فيه األلفاظ المتع قة اال  الموضذوع، واسذتمر التذ لي  فيذه  - ما سم د الرساول ال يوية 
لحو طريت التطور حتب اهتا جماعة من ال يوي ن بضا ى ثر من موضوع داخل معاذا  ذاوا اااتذه ، وهذاا مذا وجذد 

لاي يعد ىضخا و ىشمل معاا في معاجا ، ا )المخصص(البن سيدىواار في القرا الخام  الااري في معاا 
 المعالي .

ولما كالد اليت فا  عا  الموضوع الواحد  د اهتا مؤلفوها بام  األلفاظ التي لاا ع  ذة بخ ذت اتلاذاا ،         
ىو الخ ذذل ،ىو اتاذذل ، ىو الحاذذرا  ، ىو المطذذر ، ىو األلذذواء وجذذد  كتابذذا تم ذذ  مؤلفذذه ىاذذو عبذذدهللا الظمذذري بامعذذه 

لمذا كالذد مفذردا  إاظ األلواا في ال ية ،وهاه الفير  لا تات  ر باهتمال ىحد ال يوي ن ف ا يخصع لاا كت ذاب ،و أللف
 األلواا تاكر متص ة بموضوعا  ىخرم.

لاذذاا ىرد  دراسذذة كتذذاب الم مذذ  ؛ لمعرفذذة المذذظا، الذذاي اتفعذذه الظمذذري فذذي ت ليفذذه ، و األلذذواا التذذي عكرهذذا         
 ، والصفا  التي تتف  هاه األلواا، والاواهد التي ىوردها. ،وكييية شرحه لاا 

 
 -المقدمة:

يعد المعاا الموضذوعي لولذا مذن تذ لي  المعامذي ، ااذر فذي و ذد مفكذر عظذد العذرب ع ذب شذكل خذاص ،       
 تمثل في اليت فا  الصي ر  ىو ما يامب بالرساول ال يوية. 

حذدا، بمعظذب ىا تامذ  األلفذاظ المتصذ ة بموضذوع معذ ن كالخ ذل فااه الرساول تتظذاول كذل مظاذا موضذوعا وا       
انظثثر : معثثاجم ىو الظفذذا  ، وتذذظاا تحذذد عظذذواا يامعاذذا معذذا ، فظاذذد كتذذاب الخ ذذل ، وكتذذاب الظفذذا  و   رهذذا .  

 . ومذذذن  288، والبحثثثث اللغثثثوي عنثثثد العثثثرب، د. أحمثثثد مختثثثار، ص15ص، الموضثثثوعات د. محمثثثود تثثثاقوت
ىا هاا الظوع من الت لي  كاا ىسبت في الوجود ىو معاصرًا ألولية المعاجا المرتفة ع ب  الفاحث ن ال يوي ن من ان

  ذر ىا مذا  الذه الذدكتور محمذود يذا و  عذن هذاه (،  280العثرب ، ص انظر البحثث: اللغثويين عنثد   –األلفذاظ 
لمعذاجا العربيذة بصذفة عامذة الرساول ىو اليت فا  ي يل هاا الا : "و د ىد  الرسذاول ال يويذة دورا مامذا فذي لاذ   ا

 (.7.) معاجم الموضوعات ، ص خاصة"  والموضوعية مظاا بصفة
 ومن ىواول من ىلفوا اليت فا  عا  الموضوع الواحد ىاو مال  عمرو ان كركر    الاي ىله      

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 عمذرو اذذن كركذذر  ىاذذو مالذذ  األعرااذذي، مذذولب اظذذي سذع د ، كذذاا تع ذذا بالفاديذذة وور  بالحضذذر  ،وكذذاا يحفذذظ ليذذا  

 ( 2/232)انظر بغية الوعاة ، السيوطي ، العرب ، صظه : خ ت اتلااا ، و الخ ل 
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.) انظثر   األعرااي   الاي ىله في الحارا  ،وهما من القرا الثالي الااذري في خ ت اتلااا والخ ل ،وىاو خ ر 
 (.288البحث اللغوي عند العرب ،ص 

إلذذذب جالذذذ   –واسذذذتمر المعاذذذا الموضذذذوعي فذذذي طريقذذذه لحذذذو التطذذذور ، فااذذذر  فذذذي القذذذرا الثالذذذث الااذذذري      
 في ما د الت لي  في اليت فا  عا  الموضوع الواحد ذذ كت  تام  ى ثر من موضوع

) انظر المعاجم اللغوية ، أحمد الباتلي، ٭واحد ، فمن الظوع األول : كتاب اتال ، وكتاب الظفا  ،وهما لألصمعي
 )الغريب، ىما الظوع الثالي فاي اليت  التي حم د اسا ( 73-72ص 

 ، ومن الاين ىلفوا فيه ىاو عب د القاسا ان س ل   الاي ىله كتابه )الصفات(ىو  المصنف(
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

لااذذل اذذن ويذذد ىاذذو خ ذذر  األعرااذذي الفصذذري ، اذذدوي مذذن اظذذي عذذدي ، دخذذل الحضذذر ، وصذذظه كتذذاب الحاذذرا ، ٭
 العالم ن سظة الوفا  في كت  التراجا.لا ياكر لااين  (2/317)انظر بغية الوعاة ، 

ه و  ذل: خمذ  عاذر  و   ذل :  216األصمعي: ىاو سذع د عبذد الم ذ  اذن  ريذ  اذن عبذد الم ذ  ، تذوفي سذظة ٭  
سذذف  عاذذر  و مذذاوت ن بالفصذذر  ،مذذن مصذذظفاته: كتذذاب خ ذذت اتلاذذاا، وكتذذاب األجظذذاس ، و كتذذاب الخ ذذل ، وكتذذاب 

 (.3/170،176ظر وفيات األعيان ، ابن خلكان ،)اناتال ، وكتاب الظوادر و   رها. 
ىاو عب د القاسا ان س ل: روم عن ىاي ويد اوألصمعي و ىاي عب د  ،مذن مصذظفاته : لذه بضذعة وعاذروا كتابذا ٭

ه. 224فذذي القذذراا اليذذريا و الحذذديث و ريفذذه ، لذذه اليريذذ  المصذذظه و األمثذذال ا ومعذذالي الاذذعر ، تذذوفي سذذظة 
 (60،61/ 4)انظر وفيات األعيان ، 

 (. 1/40انظر المعجم العربي، حسين نصار،  )،والاي عكر فيه ى ثر من موضوع . )الغريب المصنف(
و  )المطثر والسثحاب(ه  321   ٭واستمر الظوعاا  من الت لي  في القرا الرابذ  الااذري فذ له ااذن دريذد       

ا ط فذ  مذن معذاجا المعذالي فذي القذرا الرابذ  ،  و آخر مذ) األلفاظ الكتابية (ه  تابه  320ىله الاماالي       
 (. 289)البحث اللغوي عند العرب، ص ه  ، 395     ٭   متخ ر األلفاظ   الان فارس

ىمذذا فذذي القذذرا الخذذام  فظاذذد ىا اليت فذذا  عا  الموضذذوع الواحذذد تيذذاد تختفذذي وااذذر  اليتذذ  التذذي تامذذ         
و الثذالي  ايذة  ٭حدهما  اية في الطول و الاي ىلفذه ااذن سذ دهى ثر من موضوع ،فقد شاد هاا القرا ىها عم  ن ى

 .٭في االختصار و ىلفه اان األجدااي
اان دريد : محمد ان الحان األودي ، من ىود عماا ان  حطذاا ، ىاذوبكر مذن ىومذة ال يذة و األدب ، تذوفي سذظة ٭

 (80/ 6الم ، .)انظر األعه ، من كتفه : االشتقا ، والمقصود و الممدود ،و الامار  321
ه .لذذه   األلفذذاظ اليتاايذذة   ولذذه   320الامذذاالي عبذذد الذذرحمن اذذن عياذذب الامذذاالي مذذن كفذذار اليتذذاب تذذوفي سذذظة ٭

 (3/321.) األعالم ،صفو الرا  من مختار الصحا    
ه ، مذن تصذاليفه : 395ىحمد ان فارس ان وكرياء الق ويظي ، ىاو الحا ن من ىومة ال يذة و األدب ،تذوفي سذظة ٭

 (1/193)األعالم ، مقايي  ال ية ، و المامل ، والصاحبي ،و متخ ر األلفاظ . 
ااذذن سذذ ده ىاوالحاذذن ع ذذي اذذن إسذذماع ل اذذن سذذ ده المعذذروف بذذاان سذذ ده الضذذرير األلدلاذذي،من مصذذظفاته: كتذذاب ٭

ه 448المحكا و المحيع األعاا ، كتاب المخصع ، و   رها ،اخت ه في سظة وفاته ، فق ذل : تذوفي فذي سذظة 
 (.3/330.)انظر وفيات األعيان ن ه ، والثالي هو الاي ع يه األ ثر458، و  ل: في سظة 

ااذذن األجذذدااي: إاذذراتيا اذذن إسذذماع ل األجذذدااي، ىاذذو اسذذحا  ، ليذذوي باحذذث مذذن ىهذذل طذذراا   اليذذرب لاذذبته إلذذب ٭
واء ، تذذذوفي فذذذي سذذذظة إجدايذذذة ،لذذذه كتذذذ  مظاذذذا : فايذذذة المذذذتحفظ ،و المختصذذذر فذذذي ع ذذذا األلاذذذاب  ،واألومظذذذة و األلذذذ

 (1/32)انظر األعالم ه. 470:
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وهذاا الظذوع مذن المعذاجا تف ذذد مذن يذدور معظذب مذذن المعذالي فذي عهظذه ،ىو يفيذذر فذي موضذوع معذ ن  ويريذذد ىا      
 (. 291)انظر البحث اللغوي عند العرب ، ص يام  األلفاظ المتع قة به ىو التي تدور حوله . 

لمراحذذل التذذي مذذر  ااذذا معذذاجا المعذذالي باذذكل مختصذذر ، هذذو كتذذاب   الم مذذ   والذذاي  ذذادلي ل حذذديث عذذن ا      
ل حاذذ ن الظمذذري ،الذذاي يعذذد مذذن اليت فذذا  عا  الموضذذوع الواحذذد ، إال ىلذذه تم ذذ  بامعذذه لمفذذردا  األلذذواا فذذي هذذاا 
 اليتذذذاب ،ولع ذذذه ىول كتذذذاب مذذذن معذذذاجا الموضذذذوعا  ياذذذتا ااذذذاه الفيذذذر  وياع اذذذا فذذذي كتذذذاب ،لاذذذاا ىرد  دراسذذذته

 واستخراح ماا ن دفتيه من لتاو، تف د الفاحث في هاا الماال.
 أهمية البحث و أهدافه: 

تااااد الموضوعا  التي تظاولاا ال يويوا في اليت فذا  عا  الموضذوع الواحذد ، فظاذد ى ثذر مذن كت ذ  فذي       
الحاذرا  و  رهذا ، إال لف  الموضوع، فاظاك كت فا  في خ ت اتلااا ،و ىخرم فذي الخ ذل، و فذي اتاذل، و فذي 

ىا فيذر  جمذذ  مفذذردا  األلذواا فذذي كتذذاب  ماذذتقل لذا ت ذذت االهتمذذال  مذن ىحذذد ال يذذوي ن عذذدا ماجذاء بذذه ىاذذو عبذذد هللا 
،الذذاي جمذذ  فيذذه ماذذميا  األلذذواا والصذذفا  المصذذاحفة لاذذا، ولمذذا الفذذرد هذذاا اليتذذاب  )الملمثثع(الظمذذري فذذي كتابذذه 

لفحث فيه ، اادف معرفذة مذا  دمذه فذي هذاا الموضذوع ،والمذظا، الذاي اتفعذه باهتمامه اااه الااهر  ىرد  دراسته وا
المؤلذذذه فيذذذه ،واأللذذذواا التذذذي عكرهذذذا فذذذي اليتذذذاب ،و الصذذذفا  المصذذذاحفة ليذذذل لذذذوا مظاذذذا، والاذذذواهد التذذذي اعتمذذذد 

ا سذذيكوا ع  اا،واللاذتطي  الوصذذول لاذذاه الظتذذاو، إال مذذن خذ ل  ذذراء  اليتذذاب  ذذراء  تح   يذذة وتتفذ  مذذا ورد فيذذه، لاذذا
هاا الفحث مخصصًا لدراسة كتاب الم م  ، لمعرفة مظااه وىاواب اليتاب ، واأللواا التي ىوردها م  التمث ذل لاذا، 

 وطريقة شرحه لااه المفردا ، و الصفا  المصاحفة ليل لوا مظاا ، والاواهد التي استااد ااا في هاا اليتاب.

    
 فيه المتف  ا،المظ ، و اليتاب ىاواب:  الراب  المط  -4

 اليتاب شواهد:  الخام  المط   -5    
 الخاتمة . -6    

 
 

 منه  الدراسة:  

لتتم هذه الدراسة سيكون المنه  الوصفي متبعا فيها ، وذل  بالنظر وتتبع ما جاء في هذا الكتاب 

 ،وتسجيل ما ورد فيه، مع ذكر الصفات المصاحبة لكل لون، وذكر أمثلة من الشواهد للتوضيح .

 : هيكل البحث 

 المطلب األول : تعريف اللون -1

 المطلب الثاني : رحلة الملمع من المخطوط إلى الكتاب -2

 المطلب الثالث : مقدمة المؤلف ))النمري (( -3
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 المطلب األوا : تعريف اللون 
) الجمهثثرة، مثثادة ) لنثثو ( ، عذذر ف ااذذن دريذذد ال ذذوا بقولذذه " مذذا فصذذل ا ظذذه وبذذ ن   ذذره، و الامذذ  ىلذذواا "        

2/988) 
مذر  و  وع رف ال وا ب له " جظ  األجظاس ،و إلما سمي جظ        األجظاس، أللذه مقاذا ل بيذام و الاذواد و الح 

ذذفر  و الخ ضذذر  و األسذذمالاولي .  ف مذذا القذذديا مذذن األلذذواا ف لمذذا هذذو ا ظذذاا: البيذذام و الاذذواد، وهمذذا جظاذذاا  الص 
 ذذذديماا ،ومظامذذذا تتركذذذ  جميذذذ  األلذذذواا ،وعلذذذ  ىلذذذه إعا اجتمذذذ  ال ذذذوا األاذذذيف مذذذ  ال ذذذوا األسذذذود ، في ذذذ  األسذذذود 

 ء ، كذذاا هظذذاك لذذوا ىصذذفر،و إعا تيذذا ه األاذذيف ع ذذب األسذذود وتذذداخل األسذذود فذذي األاذذيف ، كذذاا األاذذيف باذذ
)سثثر الخليقثثة وصثثنعة هظذذاك لذذوا ىحمذذر ماذذقو . وإعا   ذذ  الاذذواد البيذذام ادرجذذة كذذاا هظذذاك لذذوا ىسذذمالاولي". 

،أ.د عبثد الحكثيم   ، نقال من بحث )األلوان في معجثم العربيثة473الطبيعة كتاب العلل ، بلينو  الحكيم ، ص 
 خليفة(.
إا الت لي  ال يوي في هاا الظوع من المعاجا لا يفرد األلواا في كتاب خاص به  بذل الظمذري وإلمذا جذاء ااذا       

ال يويذذوا متصذذ ة بموضذذوعا  ىخذذرم، ولعذذل مذذن ى ذذدل المصذذظفا  التذذي ىفذذرد  مكالذذا خاصذذا لأللذذواا كتذذاب الخ ذذل 
م اذذا فذذي  ولذذه:" ىدهذذا ، و ىخضذذر ، وىحذذوم ، وكم ذذد، وىشذذقر ،و ىصذذفر ، ألاذذي عب ذذد  ، فذذاكر ىلذذواا الخ ذذل وىج

، تحذذذدث عذذذن هذذذاه األلذذذواا وحذذذدد  (26)كتثثثاب الخيثثثل ، ص ووردي ، و ىشذذذا  ، و م مذذذ  ، ومولذذذ  ، وىشذذذيا " 
 دالالتاا ال ولية ، مما يدل ع ب إاداع الخيال العربي وتعب ره عن األلواا ب لفاظ خاصة دالة ع  اا .

ه  ألاي محمد  ااد ان اإلنسان )خلقالمصظفا  ال يوية التي اار  في القرا الثالث الااري كتاب ومن       
ه" ،فقد اهتا  ااد 224، وهو من ع ماء القرا الثالث ، و د تت ما ع ي ىاي القاسا ان س ل، المتوفي "٭ىاي  ااد

) ره األساسذية األصذمعي و ىاذو عب ذد .في كتابه هاا بذاأللواا ، وجعذل بابذا خاصذا بذ لواا الاذعر، وكذاا مذن مصذاد
 (.88-85انظر كتاب خلق اإلنسان ص 

وإعا لارلا ل قرا الراب  وبداية الخام  لاد ىا موضوع األلواا  د اوداد ىهمية ،  واتصفد الدراسذا  حولذه        
راه اوضذو  عظذد بالعمت واالتااع ، وتطور في المظا، كي يصفح لوا  لمعاا ال يوي خاص بذاأللواا ، وهذاا مذا سذظ

 دراسة كتاب الم م  ، الذاي جذع ذه مؤلذفذه خذاصذذا اذذاأللواا ،
من ىصحاب ىاي عب د  القاسا ان س ل ، و تااد ى بذد ىصذحابه فيمذا ى خذد عظذه ، لقذي فصذحاء األعذراب و ىخذا ٭

) إنبثثثاة ،الظحذذذو مذذذن كفذذذار الظحذذذوي ن ،مذذذن مصذذذظفاته : كتذذذاب خ ذذذت اتلاذذذاا وكتذذذاب الفذذذر ، وكتذذذاب خ ذذذت الفذذذرس 
 (  296الرواة،ص

 باأللواا ، و حرص ع ب تحديد معال اا من خ ل الظصوص و الاواهد التي اختارها في هاا اليتاب .
 المطلب الثاني: رحلة الملمع من مخطوط إلى كتاب :

 ٭ه 385:ىاوعبد هللا الحا ن ان ع ي الظمري     مةلفه -   
 :وج اة ىحمد الاطل  حققت الملمع -  
 ل.1976مام  ال ية العربية ادمات بطفعه سظة  مطبوعات قامت -  
 ل.2019مكتفة لبظاا سظة نشرت  -  

 استفتحد المحققة اليتاب بمذقدمة ىشار  في ادايتاا إلب ىا هاا اليتاب      
__________________________________________ 

ش ،و ىخذا عظذه ، كذاا مذن صذدور الفصذر  فذي الظمري : ىاو عبد هللا الحا ن ان ع ي الظمري ، صاح  ىاي ريذا٭
األدب والاعر ، و د جم  الحفظ اليث ر و الي ير ، والع ا القويا ، فياا اديفا و ليويا ، صظه فذي اسذماء الفضذة 
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) انظثثثر  تيمثثثة الثثثدهر و الذذذاه  ، معذذذالي الحماسذذذة ، الخ ذذذل ، الم مذذذ  ، تذذذوفي سذذذظة خمذذذ  و  مذذذالوا و   ماوذذذة 
 (. 1/537وبغية الوعاة لسيوطي ،، 424-2/421للثعالبي ، 

يعد من معاجا المعالي ، و ىا المؤله جم  فيه ىلفاظ األلواا و صفاتاا ليظه لا ي   ااا ك اا، و إلما كاا عم ه 
)انظثر عمً  استقصاويا ليويا عرضا لمعارف ومفاتيا ،توصذل إل اذًا اجتاذادا ىو سذماعًا، و ىراد ىا يف ذد بمذا ع مذه 

 أ(. الملمع ، المقدمة ،
 ذذا ى ذذد  لاذذفة المخطذذو  لصذذاحفه الحاذذ ن اذذن ع ذذي؛ وعلذذ  ألا معاذذا المصذذادر التذذي ترجمذذد ل مؤلذذه        

 عكرته له .
 ىما رح ة هاا المخطو  فظا ر إل اا ب يااو ، و بحا  ما  الد المحققة عظه .      
ع ثذر  ع ذب لاذخة مصذور  لذه لاذخة خطيذة وح ذد  موجذود  فذي مكتفذة اظذي جذام  فذي اسذتالبول ،و  فالملمع      

 عن الظاخة األص ية في تركيا بمعاد المخطوطا  باامعة الدولة العربية .
ه  ،و الظاسذذذخ لذذذا يذذذاكر اسذذذمه ، ورى  505ويرجذذذ  تذذذاريخ الظاذذذخة إلذذذب سذذذظة خمذذذ  وخماذذذماوة هاريذذذة          

ي فذذي ج اذذاته الع ميذذة، المحققذذة ىا هذذاه الظاذذخة لياذذد األصذذ ية ، اذذل مظقولذذة عذذن ىخذذرم كتباذذا ىحذذد ت م ذذا الظمذذر 
وسال ما سمعه مظه ، وعكر  ب ا في المخطو  عفار   ىلادلا الظمري  كمذا ىلذذذه كذذذ ما ع  ذرالظذذمري تبذعتذذه عذبذذارا  
التذذرحا ،وهذذاه األلفذذاظ دلذذد ع ذذب ىلذذه ألحذذد ت م ذذاه، ليظاذذا رجعذذد فذذي ك ماذذا وى ذذد  ىا هذذاا المخطذذو  المقصذذود 

 الظمري ،ألله من الماتفعد ىا يكوا  د عاش بعد  را ورب  القرا من ال من.بالتحق ت لي  هوما كتفه ت م ا 
والذذذاي جعذذذل هذذذاا المخطذذذو  عا ىهميذذذة تعذذذادل األصذذذالة ، ىلذذذه  ذذذر  ع ذذذب ااذذذن األلفذذذاري ،ىاذذذي اركذذذا  الم قذذذ       

اذذا ع ذذب ااذذن ، وع يذذه سذذماع بخطذذه فذذي الور ذذة األولذذب مظذذه  ، ويبذذدو ىا الظاذذخة  ذذد تظا  تاذذا ىيذذد  مظذذا  راءت٭باليمذذال
األلفاري فذي ىواخذر القذرا الاذادس حتذب مظتصذه القذرا التاسذ  ، وال يعذرف مذن ىصذحاااا سذوم ااذن المفذارك شذاه 

، الاي كت  في هامش الصفحة األولب : "من فضل هللا الحفي ، ألحمد ان مال  شاه الحظفي، ودخل في ٭الحظفي
 ، ق(. )مقدمة محققة الملمعلوبته سظة خم  وخما ن و مالماوة " 

ه حتذب تذاريذذخ 573 ا  الد :" لحن ال لعرف ش ىًا عن رح ة المخطذو  مظذا   ذر  ع ذب ااذن األلفذاري سذظة        
  ه، وهي855تذمذ   ااذن مذفاركااه له سظة 

اان األلفاري : عبد الرحمن ان محمد األلصاري ، ىاو البركا  كمال الدين األلفاري ، مذن ع مذاء األدب و ال يذة ٭
خ الرجذذال ، مذذن مؤلفاتذذه : ل هذذة األلفذذاب فذذي طفقذذا  األدبذذاء، لمذذ  األدلذذة ،اتلصذذاف فذذي ماذذاول الخذذ ف، والتذذاري

   .3/327توفي في سظة سف  وسفع ن وخماماوة.  الار لألع ل ، 
اان مفارك : ىجمد ان شاه ، شذااب الذدين ىحمذد اذن محمذد القذاهري الاذيفي ، يعذرف بذاا مفذارك شذاه ، ولذد سذظة ٭

، 2/65ماوة بالقاهر  ، كاا إماما ع مًة ، ما  سظة ا ظ ن وست ن و مالماوة.   الار الضذوء ال مذ  ، سد و  مال
   9/440وشارا  الاه  ،

رح ذة تقذذارب القذذروا الث  ذذة ومظذذا. ولذي  هذذاا بالاذذيء الماذذا فذذالمخطو  الذذاي اذ ن ىيذذديظا مو ذذت بقراءتذذه ع ذذب عذذالا 
عذه عفارتذه التذي اعتذاد ىا يكتباذا ع ذب اليتذ  التذي تقذرى ع يذه ،...وهذي ج  ل له مكالة ع مية ، و  عه بخطه ، وىود

 هظا
)مقدمثة المحققثة ،  ا يد المعارضذة ، ا يذد  راءتذه لفعذه هللا ، ا يذد مذن ىولذه  ذراء  والحمذد هلل ع ذب الظعمذة ".  

 الملمع ، ق(.
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هي تفحث عن لاخة له ، ولذا ور ا ما عكرته المحققة عن هاا المخطو  ، ومن الصعوبا  التي واجاتاا و       
تاد إال لاخة فريد  لياد سواها في العالا ، ىصر  ع ب تحميقه ، و اتفعد مظا، التحق ذت تااذاره إلذب الظذور ، 

 ل .1976وتولب مام  ال ية العربية ادمات اظار اليتاب بعد تحميقه ، فاار اليتاب سظة 
 سذذفحاله وتعذذالب ، و الذذاي خ ذذت اتلاذذاا وع مذذه بذذالق ا ،  ذذا اسذذتالًّ الظمذذري مقدمتذذه بالحمذذد والثظذذاء ع ذذب هللا      

 الص   ع ب س د الخ ت وآله الطاهرين .
 ا شرع في الحديث عن كتابه فوصفه ب له ا ن الطول والقصر م  وجود  ما يف ذد ، يقذول: "اليتذاب إعا طذال      

ذذر ىخذذل ، فاع ظذذاه اذذ ن يرا  اتراد  ، ولذذا لتاذذاوو  ايذذة ع مظذذا ، عيظيذذ  مذذ  اسذذتيمال اتفذذاد  واسذذت ىمذذل  ، وإعا  ص 
 (.1.) الملمع ، ص ولااية فامظا ، لا ل هللا اتصابة وحان اتلابة " 

هذذاا مذذا عكذذره عذذن كتابذذه ، ذذا ىخذذد فذذي الحذذديث عذذن األلذذواا ، فذذاكر ىا هللا تعذذالب  " خ ذذت األلذذواا الخماذذة:      
فر  ، و خ ضر  ".  ، وىلذه تعذالب جعذل مظاذا ىربعذة فذي اظذي آدل :  (1لمثع ص ) الماياضًا و سوادًا و ح مر  ، و ص 

 البيام والاواد ،والحمر  والصفر .  ولع ه اااا العرم يريد ىا يا ر إلب مصدر الفير  التي جاء  في كتابه . 
 ذذا فصذذل  الحذذديث عذذن هذذاه األلذذواا مذذ  عكذذر شذذواهد ليذذل لذذوا مظاذذا ، فذذاه "ىعطذذب العذذرب والحذذفش والذذ ل،        

، وجذاء باذاهد شذعري لذا يذاكر فيذه الاذواد بع ظذه ، اذل عكذر الخ ضذر  و  ذال: (1)الملمع صعامة الاواد" وشك اا 
،وهذاا الب ذد ل فضذل اذن اليفذاس اذن (2) الملمثع ص "الخضر  عظد العرب الاواد، و سياث واضحا إا شاء هلل " 

 عتفة ان ىاي لا  ، الب د من اليامل وهو  وله:
َخأ             َعَرِب َوَأَنا األأ ِة ِمنأ َبِني الأ ر  الأِجلأدا ضا  ٭َضر  م نأ َتعأِرفِني             َأخأ

، وشذذر  الب ذذد ب لذذه يريذذد ىا يقذذول : ىلذذا خذذالع ألا ىلذذواا  لسثثان العثثربالب ذذد مظاذذوب إليذذه ا قذذ  ال ابذذي فذذي  * 
ي لاذذ  ، ص الب ذذد ل فضذذل اذذن عفذذاس اذذن ىاذذمعجثثم الشثثعراء للمرزوبثثاني، العذذرب الاذذمر  ، مذذاد    خضذذر  وفذذي 

178.  
عي البيذام و تمذد  بذه لاذاءها ورجالاذا ، واستاذاد ع ذب علذ  بخماذة شذواهد         ا عكر الظمذري ىا العذرب تذد 

 شعرية ىحدها  ول حااا يمد  آل جفظة  الب د من اليامل :
م              َساب هم        ه  وِى َكِريَمٌة أحأ  اِ األ ن وِف ِمنأ الِطراِز األو ¹ِبيض  الأوج 

 .184،ص د وان حسان بن ثا ت الب د في *
ا  : الاما في األلوف :ارتفاع القصفة وحاظاا واستواء ىع ها .  -1  ) لسان العرب ، مادة )همم( .ش 

 كما تدعي العرب ىيضا الح مر  ، وجاء لاا اث  ة شواهد شعرية، ومن عل   ول الااعر :  الب د من اليامل     
َلي           ي ِ َسَألتأ خ  به      بالسِ  َقَرا (1)دة  عن َأِبيها َصحأ  هل َرِكَب اأَلَغَر األهأ
َراء عن َخضلِ           َفَرأتأ َأَمار حَذاِرَها َفَسَرتأ َلهَم    َحمأ

َمرا (2)  الجواِنب َأحأ
 (22)معاني الشعر ، صالب د لااعد  ان ع ي التميمي في كتاب *
ي  : المكاا الماتوي . -1  لعرب ، مادة ) سوا  (.) لسان االا 

) خضل : خضل خضذً  ، و ىخضذل الثذوب دمعذه : ا  ذه ، وىخضذ وا لحذاها ىي : ا  وهذا بالذدموع .  -2
 لسان العرب ، مادة )خضل ( .

فر  لظااواا ، واستااد ع ب ك مه ب ربعة شواهد شعرية ، ىحدها :  ذول األعاذب  مذن ماذ وء    وتدعي ىيضا الص 
 اليامل  :
َضا         وت ها َوَصفأ                َراء  الَعشيَّة كالَعَراَرىَبيأ  ء  َضحأ

 .153،ص  د وانهلب د لألعاب في *ا
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مذذر  ، و ىتذذب باذذاهد  ذذفر  و الح   ذذا عكذذر ىا هللا تعذذالب ىعطذذب الفذذرس والذذرول و الظذذفع وشذذك اا عامذذة البيذذام و الص 
 الب تاا من الفايع :يمد   ومه ويفخر بالبيام ،   *شعري لااعر الفرس إسماع ل ان ياار

َطاٌا َقَماِقِم َد أقأواٍم َذوي َحَسٍب           ِمن خِا فارَ  أبأ ِمي بِه مجأ  (1)َأحأ

ِلٍج  (2)َجَحاِجح    َمَراِزَبٍة               ِبيٍض ِعِتاٍق َمَساِميٍح َمَطاعيِم( 3)َساَدة ب 
ل وا ىصذ اا مذن العاذا ، و إسذماع ل اذن إسماع ل ان ياار ، اظو ياذار    ذة إسذماع ل و سذ يماا و محمذد مذد*

/ 4.) انظثثر األغثثاني لألصثثفهاني ، ياذذار مذذولب اظذذي تمذذيا اذذن مذذر  : تمذذيا  ذذريش، وكذذاا مظقطعذذا إلذذب آل ال ب ذذر 
زباني ، ص 285  ،وروايته:4/295 و الب د تسماع ل في كتاب األ الي، ( 346، ومعجم الشعراء للمرأ

ِلٍج َمَراِزَبةٍ  ٍد ِعِتاٍق َمَساِميٍح َمَطاعيِم               َجَحاِجح  َساَدٍى ب    جر 
 )لسان العرب مادة )قمقم(. ما ا :القمقال ىو القما ا : الا د اليث ر الخ ر الواس  الفضل ،  -1
 ،) لسان العرب مادة ) جحجح (.جحاجح: جم  جحاح ،و الاحاح و الاحاا : الا د اليريا  -2
 )المصدر السابق مادة )بلج(ن الاعر ، ا   ، : الب   ، الظق  و مواض  القاما  م -3
وباا وهو روي  الفرس ، -4   . المصدر السابق مادة )رزب )مراوبة : المراوبة معرب ،و الواحد مر 

وبعذذد ىا ىلاذذب حديثذذه عذذن األلذذواا المتع قذذة ابظذذي آدل مذذ  االستاذذااد ع  اذذا، تذذوها سذذاوً  ياذذ له عذذن بذذافي        
ذذحمة و الاذقر  و ىشذذكالان مذذن األلذواا م ف جذذاب الظمذذري " ىا هذذاه األلذواا ، فقذذال لذذه : ىيذن الي بذذر    ذذمر  و الص  والا 

، و ىرجذ  اليبذر  (8)الملمع ، صاأللواا لياد لواص  خوالع........... والعرب عمد  إلب لواص  األلذواا ". 
 –فاذو اعتمذد حة(، )انظر الى المصدر السابق و الصثفإلب البيام ، والامر  إلب الاواد ، والاقر  إلب الحمذر  . 

 من خ ل هاا الظع ذذ في كتابه ع ب هاه األلواا الخماة الظواص  وىرج    رها إل اا.
،فمن هاا  (8) الملمع ص  ا ختا ك مه بقوله " لحن لبتد  اظوع لوع ، فظاكر ما سمعظا فيه إا شاء هللا ".      

فذذي بذذاب ماذذتقل يذذورد فيذذه الصذذفا  المتع قذذة الذذظع يتضذذح ىلذذه سذذياعل كذذل لذذوا مذذن األلذذواا الخماذذة التذذي عكرهذذا 
 بال وا م  عكر الاواهد ع  اا.

ومما سبت ل حظ ىا الظمري في مقدمته ااكره ليل لوا مذن األلذواا الخماذة  مذ  إيذراد الاذواهد لاذا ىشذار إلذب      
لذوا يذدرس ماذتقل المظا، الاي س تفعه في ت ليفه لااا اليتاب ،إضافة إلب ما ختا به " لبتد  اظذوع لذوع " ىي كذل 

 عن   ره.
،ولذا يذاكر فذي المقدمذة سذب  تاذم ته  الملمثعو الاي ي فد االلتفاه ىا الظمري كتابه يذدرس األلذواا ،وعظوالذه       

له اااا االسا ،ولعل التامية كمذا رى  المحققذة ىلاذا جذاء  مذن معظذب الت ميذ  والتذي تعظذي" الخ ذل الذاي يكذوا فذي 
،وكذذ ا المؤلذذه " صذذد إلذذب تظذذوع األلذذواا فذذي كتابذذه  لسثثان العثثرب ، مثثادة )لمثثع( )جاذذمه بقذذ  تخذذاله سذذاور لولذذه" 

واسذذتق ل كذذل لذذوا مظاذذا اااتذذه اسذذتق ال ياع ذذه مخالفذذا لأللذذواا األخذذرم ،ومتوافقذذا معاذذا فذذي لوحذذة فظيذذة متاالاذذة " 
 )الملمع ، أ(.

 المطلب الرابع : أبواب الكتاب:
تبذره مذ  الاذواد ى ثذر األلذواع التاذارا ، وكذاا حريصذا ع ذب ىا تيذوا ادى الظمري حديثه عن البيام ، الذاي يع     

تعريفاتذه مذن خذ ل الاذواهد الاذعرية التذي اختارهذا ، " وهذذاا المذظا، ياذدف إلذب التعريذ  بالمصذط حا  مذن خذذ ل 
 (.15)األلوان في معجم العربية ، ص الظصوص". 

 و بالنظر إلى الكتاب فإن المةلف جعله في خمسة أبواب وهي:
 األول : عكر البيام. -
 الثالي : عكر الاواد. -
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 الثالث : باب الح مر . -
فر . -  الراب  : باب الص 
 الخام  : باب الخ ضر . -

فعظد حديثذه عذن كذل لذوا مظاذا ىورد الصذفا  التابعذة ليذل مظاذا مذ  عكذره ل اذواهد الاذعرية ،  ذا عكذر األاذواب      
 عكر صفاته دوا عكر ألاواب فرعية.الفرعية ليل باب مظاا عدا باب الخضر  فا تصر ع ب 

ذذت  1 اسذذتا  ه بالصذذفا  اآلتيذذة " ىاذذيف ي ق ذذتالبيثثاض ففذذي  بذذاب        ..... و   3 ، وىاذذيف ل ي ذذا  2 ،  و اذذيف ل ا 
لمع ،د مالع 4ىايف وابع ووب اص  ل م ع ، ود المع ، و د  ......و ىايف ا ر ا  ....و ىايف   5 ، و ىايف د 

ب  ي   خالع و لاصح ....و لاص  ...و ىاذيف ه اذاا  6 ...و ىايف ه  ذر  ر       وىاذيف ح  ....و  7 ... وىايف ص 
..... و ىاذذيف   10 ... و ىاذذيف  ذذف ....و ىاذذيف ىو هذذر  9 ... و ىاذذيف واضذذح   وىاذذيف بذذف    8 ىاذذيف ىا ذذ،

ق ذه و هذو مار  ....وىايف م ي رب وهو الاي يبيف ساور شعره و باره، وهو كث ر الظذاس و الخ ذل...و ىاذيف ى   م 
 (.26-9.)الملمع ص ىسوى البيام ، و هو لوا الاع، ومعظاه اتفرا " 

 معاني بعض هذى الكلمات :
 ، )لسان العرب مادة تقق (.يقت : اليقت شديد البيام  لاصعه ، ىو المتظاهي في البيام  -1
 ) المصدر السابق مادة لهق (.لات : ال ات األايف شديد البيام .  -2
 ) المصدر السابق مادة ليح(.و ال  يا  : الثور األايف ويقال ل صفح ل يا  ، ليا  : ال  يا   -3
 ) المصدر نفسه مادة وبص( .وابع ووب اص : الوابع البريت ، و الوبا ص القمر ،  -4
دلمع و دالمع و دم ع و دمذالع : دلمذع البذرا  الذاي يبذر  لولذه، و الذدالمع : البذرا  وكذال   -5

 مادة )دلمص( . ) المصدر السابق ،الدمالع ، 
ب روي : كل جم ل وسيا عظد العرب هبروي ،  -6  ِهبأرز(. )المصدر السابق ، مادةه 
اذذاا هذذو األاذذيف ، وهذذو ىحاذذن البيذذام وىعتقذذه فذذي اتاذذل   والرجذذال و الظاذذاء  -7 اذذاا : الا  . )المصثثدر ه 

 السابق ، مادة ) هجن (.
 ج(..) لسان العرب، مادة )بلاألا ،: األايف الحان الواس  الوجه  -8
 بف : الفضاضة و الفضوضة : لاص  البيام في سمن . المصدر الااات، ماد   بضف . -9

 ، ماد    وهر . المصدر الاااتىوهر : األوهر : الحان األايف من الرجال ، و األوهر األايف .-10
ري...و   ا شرع في عكر األاذواب الفرعيذة ل بيذام، فذاكر فذي ىول ىاواااذا :إعا كذاا الرجذل ىاذيف " فاذو       ذو  ىح 

ولذذذت : الاذذذاب األاذذذيف .... و األ ا  ذذذ، : األاذذذيف الواسذذذ  الوجذذذه فذذذي  لذذذو        والي ر  ر  لذذذو  و الي ر الذذذت ، و الي  الي ر 
ًلذا لبياضذه، و  و  القصر و الطول.... واأل ر و الاوا واحد، وتاذمب الاذم  جولذة لبياضذاا.... وياذمب الظاذار ج 

اا  الاوا ىيضا األسود ، و هو من األضداد و يقال ىيضا :  ول   ر اا و   ر  و   ر اا جم  ى ر... ما يقال: ا يض 
راا...".  م  وداا  وح   (.30-27)الملمع ص و س 

بوبذة مذ خوع مذن        اا ذ  ، و ال رع  رع  ب وبذة وجمعاذا    ا التقل المؤلذه إلذب بذاب ىسذماء الظاذاء البذيف فقذال: "الر ع 
ف ة ويقذال هذي الطوي ذة ال  ظذة ....و الر را ذة و ال ب ره ر هذة و هذي الترع   ، وهو   ط  الاظال....و الخ   ر ع  ر عوبة و الخ 

الذظاا لبياضذاا  وصذفاواا ...و اليذراء ..."  –فع ذة  –المترجرجة ، و  ال هي ال بد  ....و ال هراء وسذم د ال  ه ذر   
 (.34-31)المصدر السابق ص 

ال وا األايف ف ذاكر صذفا  الحاذن فذي المذرى  البيضذاء ، وهذي و الم حظ  هظا ىا المؤله يتااوو حدود        
 الرعبوبة و الخرعوبة و البرهرهة ، ا يعود إلب موضوع ال وا ف اكر ال هراء و اليراء.
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 ا التقل إلب الفاب الاي ي يه فقال : العرب تدعو األايف ىحمر ، وى ورد فيذه شذاهدين مذن الحذديث الاذري       
الفاب اآلخر تحدث عن الايش و الا   فقال : "إعا كالد اليت فة ايضاء فاي شذافاء  و شاهدين شعري ن  ،وفي

 (.36-35.   )الملمع ، ص .... و لوا الحديد ىشا   "
ذذر ب الذذاي          ذا التقذذل إلذب الخ ذذل فذاكر صذذفا  ال ذوا األاذذيف " إعا كذاا الفذذرس ىاذيف فاذذو م ي ذرب....و الم ي 

يا ... و الباذذيا الذذاي ال شذذية بذذه ، كذذاا ىاذذيف ىو ىدهذذا ىو كم تذذًا ىو ىشذذقر يظاذذر فذذي ايذذام ....و هذذو ىاذذيف ااذذ
ذذذذذذذم وٌ  و  ٌا       و ص  ذذذذذذذم  ٌد و ص  ذذذذذذذم  ....    و يقذذذذذذذال ل ذذذذذذذل ااذذذذذذذيا إعا كذذذذذذذاا ما ًمذذذذذذذا ال ضذذذذذذذوء فيذذذذذذذه ....وهذذذذذذذو ص 
ذية الااذ ن و ذافة ش   مصمد...ويقال ل داتية التي ال فرجذة مظاذا مصذمتة....ولي  فذي خ ذل  العذرب ىشذا ، و الا 

ذول لحاذظاا".    ا  -36المصثدر السثابق ،ص البيام ك ه في الخ ل ر ة و ضعه ، و إلما يوصه بالي ر    والح 
40.) 

 ا عكر اتال في ماال ال وا األايف فقال : "إعا كاا الامل ىايف فاو ح ضار  مبظي ع ب اليار و الاكر      
م اا ...و ىعي  و عياذاء ... وىصذا  وصذافاء و األلثب فيه سواء..... وهو آدل ،واأللثب ىدماء ، وكرال ا تال ىد 

....و هااا ل اكر و األلثب و الام  ....  ا ىورد المؤله  ذول ااذن الاذك د : " الصذافاء الظا ذة البيضذاء يخذالع 
اياضاا حمر  ، تحمر  عفارياا و عظقاا و كتفاها و عروتاا و ىوافتاذا ، و يبذيف سذاورها ،فذ عا ىفذر  اياضذاا فاذي 

ء ليذذا  . وإعا صذذد  لذذوا الفع ذذر ف ذذا يخ طذذه صذذافة فاذذو آدل ..." واألدمذذة فذذي الظذذاس الاذذمر ، و فذذي اتاذذل صذذافا
. ول حذذظ فذذي لصذذه هذذاا ىلذذه لذذا يقتصذذر ع ذذب عكذذر األلذذواا اذذل ىشذذار إلذذب المبظذذي (45-40)الملمثثع،البيذذام ". 

يكتذه ااذاا اذل فاذر معظذب  حضار  و ىلاذا ممذا ياذتوي فيذه المذاكر و المؤلذث ، كمذا عكذر علذ  فذي  هاذاا  ولذا 
 الصافاء في اتال ، وفر  ا ن األدمة عظدما تط ت ع ب الظاس  واتال.

 ذذا التقذذل الذذب الفذذاب الذذاي ي يذذه و كذذاا فذذي الظعاذذة وافذذاء: "فذذ عا كالذذد الظعاذذة ايضذذاء الع ظذذة فاذذي ع ظذذاء ،       
) المصثدر و ريذا و الامذ  آرال ...". والام  ع ن ... و يقال الع ن : اليفار األع ن ، وإعا كذاا الابذي ىاذيف فاذ

 (.46-45السابق ، ص 
 ذذا تحذذدث عذذن الحيذذة إعا كالذذد ايضذذاء ،وىورد بابذذا ل اذذحاب ،فقذذال:  "إعا كذذاا الاذذحاب ىاذذيف فاذذو ى ذذر : و      

الاذذحابة  ذذراء ... الصذذب ر : سذذحاب ىاذذيف...و ال يكذذوا صذذب را حتذذب يكذذوا فيذذه مذذاء ... و هذذو الحذذر ... وهذذي 
قذذال اليمامذذة كالاذذحابة فذذي ىي لذذوا كالذذد ... و الصذذافاء البيضذذاء ... وهذذو األ مذذر ... واأل مذذر : اليمامذذة . و ي

ر : الاحاب األايف ".  ر و ب خ   (.51-48)الملمع ،ص لوا يافه الرماد ... وبظا  م خ 
والفذاب  ا التقل إلذب األرم فاعذل بابذا فذي إعا كذاا الابذل ىاذيف ،  ذا ي يذه بذاب إعا كذاا الحصذب ىاذيف ،      

ذر ب....والم اع ي : هذو العاذل  الاي ي يه إعا كالد اليم   ايضاء ،  ا باب إعا كذاا العاذل ىاذيف ، فقذال هذو :" ض 
ي .." ، ذذا إلذذب بذذاب  ( ،56.) المصثثدر السثثابق ص ال ذذ ن ..."    ذذا التقذذل إلذذب العظذذ  إعا كذذاا ىاذذيف فاذذو"م   ح 

، وخذذتا البيذذام  (58-57) المصثثدر السثثابق ،ص .  الخمذذر ، فذذ عا كالذذد الخمذذر  ايضذذاء " فاذذي صذذافاء ...:"
 (.59.) المصدر السابق ،ص افاب "إعا كالد الورد  ايضاء فاي و  ر  " 

وباذذاا ىلاذذب حديثذذه عذذن البيذذام، الذذاي كذذاا ىطذذول األاذذواب ؛ وعلذذ  ليثذذر  التاذذار هذذاا ال ذذوا ، لاذذاا وصذذ د      
مظااذا محذددا، ففعذد عكذره صذفا  البيذام ، شذرع فذي عكذر  ىاوابه الفرعية إلب سفعة عار  بابا ، س   ف اا الظمري 

األاواب الفرعيذة ، وفذي كذل بذاب مظاذا يذاكر الصذفا  التذي ت حذت الماذمب  رجذال ، لاذاء ،خ ذل ، إاذل   ذا يعذرف 
 ل صفة ويورد شواهد شعرية لاا ، فمثً  في باب إعا كاا الرجل ىايف يقول: "و األا ، : األاذيف الواسذ  الوجذه 

  الد الخظااء:   الب د من الفايع   –و الطول ، عن ىاي ويد في القصر 
َداة بِه          كأنه َعَلم في َرأسه نار                   َأَغر  َأبلج  َتأأَتم اله 
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 (. 28) الملمع ،ص    
 1/347الشثعر و الشثعراء ، "وإا صخرا لت تا الادا  بذه" ورواه ااذن  ت فذة فذي  46د وان الخنساء صالب د في -

 "ىشا ىا ، ت تا الادا  به " .
و د ياكر الااهد  ا ي تي بالتعري  ، كما في  وله في "باب ىسماء الظاذاء البذيف ، و الب ر ه ر هذة ،  ذال امذر       

 المي   الب د من المتقارب :
َفِطر            رأعوبِة  الَباِنة  الم نأ َصة رؤدة                كخ   َبرهأَرَهٌة َرخأ

 ذال لذي صذبي مذن اظذي عق ذل : مذا اظتذي ارهرهذة ، ال تبذرو  –رحمذه هللا  –قال هي المترجرجة . و  ذال الظمذري وي
 (.33)الملمع ، ص إال مكرهة ، فا لته عظاا فقال : هي ال بد  ". 

 .106د وان إمرئ القيس ، ص الب د في  -
األلفاظ ال يوية  اليريفة ، فمث  فذي بذاب ىسذماء وإلب جال  عكره لااه األلواا و الاواهد الاعرية ، اهتا بار      

 الظااء البيف ،  " يقول : مظان الرعبوبة و الام  رعاا   ،  ال حم د ان  ور الا لي ،  الب د من الطويل :
ن  قِريب           ه  ش   (1)َرَعابيب  ِبيٌض ال قَصاٌر َزَعاِنٌف                 َواَل َقِمَعاٌت ف حأ

ظفة ىطراف األديا . ىراد اال  الحق ر من الايء.  ال جرير  الب د من الفايع  : األصل في     ال  ع 
      " الا َتَراءتأ َلَنا البيض  الرََّعابيب  ِسب ها                 َنخأ َنا ِبَظعأِن الَحيِ  َنحأ لمَّا َلِحقأ

 (2) 

 (.  31)الملمع ،ص 
 .56د وان حميد بن ثور الهاللي ،صالب د في  -1
 . 34د وان جرير ، ص الب د في  -2

كمذذا اهذذتا باالشذذتقا  مذذن ىسذذماء األلذذواا ، فمذذث  يقذذول فذذي البيذذام :" ىاذذيف خذذالع ، لاصذذح ، و يقذذال :       
ذوًعا... و ىاذيف بذذف  ...  ذ   ل ص  ذذ   ي ظ ص  خ   ذع  ي خ   ذع خ   وًصذا ، و لصذذح يظصذح ...        وىاذيف لاصذ : ل ص 

د ت ف ف  ب   اضة ، ولا يقال : بض  ، يقال:  ف    ض  ة ، وهي التي ك ا وجااا يقطر ماًء ...، وىايف   ف  اض  ض 
 (.24، 23، 14.... " .) الملمع، ص يعرفوا له فعً  ماتمفً  ، ومعظاه الطراو 

و ذذد يخذذرح عذذن موضذذوع ال ذذوا ليفاذذر الي مذذا  الذذوارد  فذذي شذذواهده الاذذعرية، فيذذ تي باذذواهد ىخذذرم لتوضذذيح       
ذذر  كذذل شذذيء كريمذذة ،  ذذال جم ذذل اذذن معمذذر المعظذذب، ذذر... وح   الب ذذد مذذن  :فمذذثً  : يقذذول فذذي البيذذا م "ىاذذيف ح 

 الطويل :
يِن الن ِجلِ           ِل في األعأ رَّ الك حأ َن باأَل ِدي ِمَراةا َو َراَجَعتأ        َمَراوَد ح   (1)َتَعاورأ

 د من الرج  :و الحر  اليريمة العييفة من الظااء ،تقول األسدية  الب 
ويَّة                ع وِد والسَّ ت ه  ِمن َوَرٍب َترأِعيَّه        م َخاِلف  الق   َوَهبأ
ِد َكالَبل                 َفاِنة الَخلَّية      َتِجيء  َ وَم الَورأ ِزم  من ِعرأ  ت رأ

رَِّة الَحِييَّه                                 (2)بئس َكِميع  الح 
يذذ  هاهظذذا : المعذذالت . و الذذورع : الافذذاا ، و الترعيذذة : الفصذذ ر بالرعيذذة . وسذذوية: كاذذاء ياع ذذه الرا ذذ  وراء اليم

الحقذذ  يا ذذ  ع يذذه . و الخ يذذة : التذذي ىخذذد ولذذدها فطذذر  ع ذذب   رهذذا ، وخ   ذذد : لياذذرب لبظاذذا. و الب يذذة : الظا ذذة 
 (.18،17)الملمع ،ص التي تب ب ع ب  بر صاحباا ". 

 د وان جميل .  ر موجود في  الب د -1
 .180،ص  تهد ب األلفاظ -2   



 

 
363 

 م2021ديسمبر  جملة حبوث العلوم االنسانية و االجتماعية   العدد الثاني عشر

  عكذذر السثثوادوباذذاا المذذظا، المحذذدد سذذار الظمذذري مذذ  بذذا ي ىاذذواب األلذذواا ، ففذذي حديثذذه عذذن الفذذاب الثذذالي         
ظ ذذ  اليذذراب ومذذن  صذذفا  هذذاا ال ذذوا ،  ذذا ىورد ىاوابذذا فرعيذذة ، فقذذال: " ىسذذود حالذذ  و حالذذ  وهذذو ىشذذد سذذواًدا مذذن ح 
ح يه ، فح يه سواده، وحظيه : مظقاره .... يقال : ح      ي ح     ح   وكذا . و ح   ذ   ي ح   ذ  ح   ًيذا . ويقذال ل   ذة الاذوداء 

ل  ي ح   ول   اح     ل   ،  واح   و  ً ذا : الح   ية . و ىسود م ح   ظ ي  ، و اح   ظ ي  الايء ي ح   ظ ي  اح  ظ ي اً ا . و ىسود م ح  و  ي  
ذذل ا – ظ ي اً ا  –مذذن حالذذ    –ف ع و ع  ذذح  ظ   اس  ذذح  ظ   ي ا  ذذح  ظ ي   و اس  ذذح  ظ   ذذل  مذذن حالذذ    ىسذذود ح   يذذوك و  –و ىسذذود م ا  اف ع 

يوك.... وىسذود فذاحا : ىي  ذح  ذٌ ، و ىسذود س  ا و     ا  ب   ... و ىسود     ا  ر  ح   ي وك . وىسود ح   ب وب ... و ىسود   
اري    وا الفحا ... وىسود   داف .. ذد  ج وجي   ودجاجي  .... و ىسود   رااي ك ذوا اليذراب ، و ىسذود خ  و ىسود د 

ا  ،و ىسود يحمول ..." .   ل ا  ه ال و م د   (.66-60) الملمع ص ... و ىسود م د 
 ا التقل المؤله ل حديث ع ب األاواب الفرعية فقال :" باب ىسماء الرجال    والظااء الاود : مذظاا األدعذ،       

ا :  و  وسمي الظمذر ىبذا الاذوا ل اذواد الذاي فيذه ... و  –و هو الااب الاديد سواد الاعر و امرى  دعااء .. و الا 
ذذذا  ،     م اا ، واأل ح  ذذذا والذذذد    ذذذو م .. والح   يذذذا .. ومذذذظاا األ د    ذذذا واأل ح  ح  م  ذذذالي و الذذذد حم  ... و الح  م ا  ح  ام  والد   الذذذد ح 

ف ح ،  ف ح  ، و األ ك   ا ......  واألغف  ...." و األس  ح  ى  ، واألس  د   (.71-66)الملمع ص و األص 
ذذو ء  لذذوا صذذدى         ذذ واء ، و الا   ذذا التقذذل إلذذب الاذذيش والاذذ   فقذذال : "بذذاب إعا كالذذد اليت فذذة سذذوداء فاذذي ج 

سذذود فاذذو الحديذذد ،  ذذا جذذاء افذذاب ل خ ذذل ، "فذذ عا كذذاا الفذذرس ىسذذود فاذذو ىدهذذا"،  ذذا بذذاب اتاذذل  فذذ عا كذذاا الامذذل ى
ا.....وهو ىامي و الام  ا م ب"  ا باب الض ا "إعا كالد الض ا سذودا ،فاذي البذة ، فذ عا كذاا اليذفش ىسذود  و  ج 

 (.74-71)انظر الملمع ،ص فاو ىم ح ..." 
ذذول ي   .... ذذا بذذاب إعا كالذذد العقذذارب   ذذا التقذذل إلذذب بذذاب القطذذا فقذذال:"        إعا   ذذ  الاذذواد ع ذذب القطذذا فاذذو ج 
ظ ش ...وباب إعا كاا الاحاب ىسود فاذو ربذاب .. وهذو سوداء ف ارية.....وباب إعا كالد الحية ىسود فاو ح  د  اي خ 

ذذذر ب   وهذذذو القذذذار   ذذذول ي ... و هذذذو األحذذذا...  ذذذا عكذذذر بذذاب إعا كذذذاا الابذذذل ىسذذذود فاذذذو ا  ذذذوا  والا  األسذذحا،، و الا 
ر  ...."  (.83-74) انظر المصدر السابق ،ص  والام   اٌر و  ور ... ا باب إعا كاا الحصب ىسود فاو ح 

)انظثر وختا حديثه عن الاواد ب ا العرب تامي األسود ىخضر ، وجاء باواهد شذعرية يؤكذد ااذا مذا عكذره ،       
 (.84الملمع ص 

و ذذد وصذذ د األاذذواب الفرعيذذة فذذي الاذذواد ىحذذد عاذذر باًبذذا اتفذذ  ف اذذا الظمذذري المذذظا، الذذاي سذذ يه فذذي بذذاب         
 البيام .

مرة )باب ا شرع في الفاب الثالث وهو           و ىورد فيه ما ي ي : "       يقال ىحمذر  ذالي ، و  ذد  ظذ  يقظذ  الح 
ذفة ... و ىحمذر عاتذ  .. و ىحمذر ورد... و ىحمذر فذا                ذ  .. ويقذال ل صذخر  الحمذراء   ض    ظو ا ....و ىحمذر   ض 

.... و ىحمذذر م ذدم ب ...وىحمذذر بذاح   ذر ك ....  و حمذذر  ذاتا ....و ىحمذذر لذذا  ، وفقذاعي  ري وبحرالذذي ....و ىحمذذر ك 
ل ظ ذذد  يذذال و ع  ر  ، و   1 ويقذذال ليذذل ىحمذذر :إضذذري، ...و اتضذذري، : صذذفغ ىحمذذر ، ويقذذال ليذذل ىحمذذر إضذذري، و ج 

 (.90-85) الملمع ، ص ىحمر س   ي د ، وهو المقار  حمر ...". 
ل دل األخذوين ،و  ذل ال -1 ظ د  ل : الع  ظ د  عظذدل : شذار ىحمذر ، و  ذال بعضذاا : العظذدل دل اليذ ال ا حذاء ع 

 ) لسان العرب ، ) عندم ( .األورطي يطفخاا حتب يظعقد فتخض  به الاواري . 
 ا التقل المصظه كما في الااات إلب عكذر األاذواب الفرعيذة لاذاا ال ذوا ، فاذاء افذاب "إعا كذاا الرجذل ىحمذر      

ألحمذذذذذر فاذذذذذو ىشقر....وشذذذذذقر الخ ذذذذذل ديفاجاذذذذذا، فذذذذذ عا خ صذذذذذد الاذذذذذقر  فاذذذذذو فاذذذذذو ىشذذذذذقر.... ،  ذذذذذا بذذذذذاب الفذذذذذرس ا
د...فذذ عاواد  حمرتذذه وسذذفيد فاذذو كم ذذد. ..."   ذذا التقذذل إلذذب " بذذاب إعا (.  93-90) المصثثدر السثثابق ص ور 

همذة...  ذا بذاب إعا كذاا الابذل ىحمذر   الد الظا ة حمذراء فاذي كم ذد.... ا بذاب إعا كالذد الظعاذة حمذراء فاذي الد 
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ذذرمة...ف عا كذذاا اليمذذ  ىحمذذر فاذذو جذذ ء و   ذذة فاذذو  ا  هضذذفة... ا بذذاب إعا كالذذد األرم حمذذراء الحصذذب فاذذي خ 
يذذال ،  ذذال األصذذمعي : الاريذذال تيذذوا الخمذذر   ر  ىجبذذؤ ..  ذذا بذذاب إعا كالذذد الخمذذر  حمذذراء فاذذي كم ذذد....وهي الا 

 (.96-93)انظر الملمع صبع ظاا ، ويكوا الصفغ األحمر ..." 
ىلاب باب الحمر  التي وص د ىاوابه الفرعية  إلب سفعة ىاواب، في كل باب ياكر الصفة ل مامب  ذا وبااا       

 ي تي لاا بالاواهد.
ذفر    و ىورد فيذه اآلتذي:       " يقذال ىصذفر فذا   و فقذاعي ... ذال   ا التقذل إلذب الفذاب الرابذ  و هذو    بذاب الص 
ر   ﴿:تعالب  ن َها َتس  َراء  َفاِقٌع َلوأ . وعا اان  ت فة و اان عب د  ىا الصذفراء هاهظذا الاذوداء ، و إا  1 ﴾النَّاِهِرين  َصفأ

األصذذفرعظدها األسذذود .... و  ذذال ىيضذذا : ال يقذذال فذذا   إال لألصذذفر . فمذذن  ذذال : ىسذذود فذذا   فاذذو كمذذن  ذذال : 
ظطذذة صذذفراء فاذذي صذذراية .."  ،وفذذي  ( 100-97)انظثثر الملمثثع ص ىاذذيف حالذذ  ... ذذا جذذاء افذذاب إعا كالذذد الح 

 هاا ال وا لا ياكر إال بابا فرعيا واحدا.
 .69سورة البقرة ،اآلتة  -1  

وعكذذر فيذذه الصذذفا  اآلتيذذة : "يقذذال ىخضذذر  ) بثثاب الخ ضثثرة( ذذا التقذذل إلذذب الفذذاب الخذذام  و األخ ذذر هذذو        
ذذر  لضذذار ... و ىخضذذر با ذذل ...و ىخضذذر حذذال يء... و ىخضذذر واهذذر ...و ىخضذذر  لاضذذر ... و  ذذد لضذذر يظض 

ذرته .."  ر  عظد العرب الاواد ، وسمي سواد العرا  سوادا ليثذر  خ ض  هال... و الخ ض  -101)انظثر الملمثع ص م د 
102.) 
 وهاا ال وا لا يعره اهتماما كب را في تصظيفه ؛لعل  الاب  ىا الخضر  كما  ال عظد العرب الاواد.      

 المطلب الخامس :هواهد الملمع:
القثثرخن الكثثريم خمسثثة المؤلذذه فذذي هذذاا اليتذذاب بذذالقرآا اليذذريا ، والحذذديث الاذذري  فذذاكر مذذن  ذذل  استاذذااد      

 هواهد هي:
 ، في عكر الاواد.27سور  فاطر ،اآلية   ﴾وغرابيب سود ﴿ وله تعالب: -1
و جل :-2  ،في عكر الاواد. 43سور  الوا عة ،اآلية  ﴾ وهل من تحموم ﴿ وله ع  
 ،في باب الحمر . 37سور  الرحمن ،اآلية  ﴾ كالدهانفكانت وردة  ﴿ وله تعالب:  -3
 ، في باب الصفر .69سور  الفقر  ،اآلية  ﴾ صفراء فاقع لونها تسر الناهرين ﴿و وله تعالب :-4  
سذذذور  الذذذرحمن ،اآليذذذة  ﴾ ربكمثثثا تكثثثذبان ومثثثن دونهمثثثا جنتثثثان مثثثد هامتثثثان  فبثثثائ خالء ﴿و  ولذذذه تعذذذالب :-5 
 ، في باب الخضر .62،63،64،

بعثثثت إلثثى األسثثود و    -صذذ ب هللا ع يذذه وسذذ ا -وهذذو  ولذذه  بشثثاهد واحثثد مثثن الحثثد ث الشثثريفوجذذاء        
وفثثي كتثثاب المفهثثر  ،والحذذديث فيذذه : "بعثذذد إلذذب األحمذذر واألسذذود" ، البثثن أثيثثر 437/ 1النهاتثثة ،     األحمثثر

 .513،   وبعثد إلب األحمر و األسود  ماد   حمر   ص أللفاظ الحد ث 
 األمثاا فذكر أربعة هي :ىما            
 .296/ 1جمهرة األمثاا ،  الحان ىحمر  باب الح مر  ، المثل في  -1
 1/294المثل في المصدر السابق ،  الحت ىا ، و الفاطل لا ،  عكر البيام ،  -2
 .381/ 1المثل في المصدر السابق  و ىعل من فق   عكر البيام ،  -3
 .49/ 1المثل في المصدر السابق لاواد ،   وفد ىلصه القار  من راماها  عكر ا  -4
ية فاعتمد ع  اا الظمري اعتمذادا كب ذرا ، وعذدها وسذ  ة لاذر  و تعريذ  مفذردا  األلذواا ، الشواهد الشعرىما       

شذعريا،  مائة وسثتة وتسثعين هثاهدافعظد الفحث   و اتحصاء لااه الاواهد وجد  الفاحثة ىا عددها وصل إلذب 
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، اختذذار الظمذذري هذذاه الاذذواهد مذذن ىشذذعار فحذذول الاذذعراء مذذن الااه يذذة و  سثثت وخمسثثينووصذذل مذذن الرجذذ  إلذذب 
اتس ل ،فمن شعراء الااه ية وه ر والظابية وامر  المي  ،ومن شعراء حااا ان تااث و حم د وجرير و الفذرود  

 و   رها .
ار  هؤالء الاعراء ، مظاا الااه ي المااور ىمثال شعراء       المع قا  ، ومظاا   ذر معذروف إال و  د تفاوتد ش 

و كذذال  األمذذر بالظاذذفة ل اذذعراء اتسذذ م  ن ، فذذ لب جالذذ  حاذذاا ااذذن   1 عظذذد المظاذذي  ن بذذاألدب مثذذل معذذد يكذذرب
 .) انظر الملمع ص ب،ج(.  2  ااد ت مح ى ل شار  مثل محمد ان با ر الخارجي

فذذد ع ذذب المديظذذة فذذي التاسذذعة هذذو عمذذرو اذذن معذذد يكذذرب اذذن عبذذد هللا ال ب ذذدي ، فذذارس الذذيمن ، و   -1
ارتذذذد ،  ذذا رجذذذ  إلذذذب  –صذذذ ب هللا ع يذذه وسذذذ ا -ل ااذذر  مذذذ  اظذذذي وب ذذد ، ف سذذذ ا ، ولمذذذا تذذوفي الظبذذذي 

استاذاد الظمذذري اب ذد لذه فذي عكذذر الاذواد ع ذب ك مذذة  (. 4/105.)انظثر معجثثم الشثعراء ،اتسذ ل 
  جوا  الب د هو :  من الوافر 

 ِني          َهَراِئج  َبيأن م بأَيضَّ َوَجونِ َتق وا َحِلَيَلي لم ا َرَأتأ       
هو محمد ان با ر الخارجي ، من اظي خارجة ، بطن مذن عذدواا اذن قذي  اذن مضذر ، ذاا يظذ ل الروحذاء .  -2

 جاء اب د له في مقدمته ، وهو   الب د من اليامل  :(. 343)معجم الشعراء ، ص 
َضاء  خِنَسة  الَحِد ث ِكأِنِها          ِرِد      َبيأ ٍل م بأ َح َليأ نأ َط ج   قمٌر ِتوسَّ

 (.4) الملمع ،ص  
وبعد هاه الدراسة ىستطي  القول :ب ا الت لي  ال يوي  د عرف معاجا المعذالي فذي عصذر الظمذري اذل وفذي        

ي العصور التي سفقته ، فياا هظال  ما يامب اليت فا  المتخصصة بالخ ل و اتال و الااء، كمذا فذي كت فذا  ىاذ
عب د  ، واألصمعي و   رهما ، و الم حذظ فذي هذاه اليت فذا  ىلاذا تاعذل مذن ىجذ اء الموضذوع وحذد  متيام ذة فذي 
حذذ ن لاذذد صذذاح  الم مذذ  يظحذذو مظحذذب آخذذر، فيحذذاول ىا يضذذ  كتابذذا خاصذذا بذذاأللواا ، ف تحذذدث عذذن كذذل لذذوا و 

) وا  معاا متيامل أللفذاظ األلذواا". صفاته        من خ ل الظصوص و الاواهد ، " فيتابه ى رب ما يكوا إلب ل
 (.14األلوان في معجم العربية ص 

 الخثثاتثثمثثة :
 من خ ل دراسة كتاب الم م  لصل إلب اآلتي :       

يعذد هذاا اليتذاب ع ذب صذذير حامذه محاولذة متم ذ   و ربمذا األولذذب مذن لوعاذا ، و علذ  فذي وضذذعه  -1
 أللفاظ األلواا في كتاب خاص ااا .

مقدمة اليتاب المظا، الاي س تفعه ، ليظذه بعذد عكذره لأللذواا الخماذة التذي خ قاذا هللا و لا ياكر في  -2
هي البيام و الاواد و الحمر  و الصفر  و الخضر  و التي خ ت مظاا ىربعة في اظي الفاذر ، ىخذا 

  ل لوا وعكر له شواهد شعرية، وهاا ما فع ه في كل باب من األاواب الخماة.
 الفذذاب الثذذالي ، السثثواد  ،ذكثثر   الفذذاب األول ذكثثر البيثثاض ىاذذواب هذذي :   ذذاا اليتذذاب فذذي خماذذة -3

. وجعذذل فذذي كذذل بذذاب  بثثاب الخضثثرةو الخذذام  بثثاب الصثثفرة ،و الرابذذ   بثثاب الحمثثرةالفذذاب الثالذذث 
ىاوابا فرعية عدا باب الخضر  ، وعكذر بذ ا هذاه األلذواا الخماذة هذي الظواصذ  التذي اعتمذد  ع  اذا 

 العرب.
سثبع ى بذر األاذواب حاًمذا ، ووصذ د الصذفا  الماذتعم ة معذه إلذب  ذكثر البيثاضل  اا الفاب األو  -4

فيذذذاا ى ذذذل مذذذن سذذذابقه ، و وصذذذ د الصذذذفا   ذكثثثر السثثثواد، ىمذذذا الفذذذاب الثذذذالي : وخمسثثثين صثثثفة 
 ذاا ى ذل مذن بذاب الاذواد الحمثرة ، و فذي الفذاب الثالذث ثمانية و أربعين صثفة الماتعم ة معه إلب 
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 ثثالثإلذب لصثفرة ، ووص د الصفا  في باب ا أربع وعشرين صفةا  ة وكاا عدد الصفا  الماتعم
 .سبع  صفاتى ل األاواب حاًما ، ووص د صفاته إلب الخضرة ،وكاا الفاب األخ ر  صفات

ىما مظااه في شر  المفردا  داخل كذل بذاب ، فيذاا فذي األ  ذ  يذاكر الظصذوص و الاذواهد التذي  -5
 اختارها  ا ياكر المعظب.

واهد وس  ة لتحديد المعظب كث ر  في كتابه الاواهد وبخاصة الاواهد الاعرية ، التي ولما كالد الا  -6
وصذذل عذذددها إلذذب ماوذذة وسذذد وتاذذع ن ،ومذذن الرجذذ  سذذد و خماذذ ن ، و مذذن القذذرآا اليذذريا خمذذ  

 آيا  وحديث شري  واحد ، و ىربعة من األمثال .
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