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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
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 االفتتاحية

 احلمد هلل رب العاملني

والتابعين وتابع التابعين محمد وعلى اله وصحبه الخلق أجمعين سيدنا  على سيد والصالة والسالم
 ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان مالم يعلم، بتوفيق هللا يصدر العدد الحادي عشر       
الذي يقدم من خالله باحثين بمجاالت العلوم االنسانية واالجتماعية بحوثا جديدة لموضوعات 

 وتقدم معرفة علمية للباحثين والدارسين والمهتمين بهذه العلوم.متنوعة تثري هذا العدد 

ات وتربية النشء وفق لقد أضحت العلوم االنسانية واالجتماعية ركيزة أساسية لبناء المجتمع   
، والحاجة ملحة بمجتمعاتنا الى بناء اطار فكريا لبناء و تعديل السلوك منظومة القيم السليمة

التي أرادها هللا  الذي يقدم االنسان في اجمل صورة اليم الدين االسالميمستقل يستمد قوته من تع
 له.

و تقدم وتحقيق التقدم في كافة مجاالت الحياة، ان االنسان هو جوهر التغيير والبناء     
، العلم مجاالتوثرائها العلمي في مختلف   المجتمعات وتطورها انما يقاس بمدى تقدم شعوبها

الدراسات التي يقدمها الباحثين في لمعرفة و التقدم العلمي، وهذه هو السبيل ل ولعل البحث العلمي
العلوم االنسانية تسهم في ايجاد حلول لكثير من المشكالت االجتماعية و النفسية و االقتصادية 

 و التربوية، كما تقدم اضافة علمية تثري معارفنا وتنير الطريق للباحثين والدارسين.

 التوفيقواهلل ولي 

 د. منصور عمارة الطيف                                                       

 رئيس التحرير                                                       
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 التنشئة االجتماعية في األسرة العربية في ظل تحديات العولمة
 
 

 لهام عمران العزّابياد.     
 قسم الدراسات السياحية    

 كلية اآلداب / جامعة طرابلس
 

 مقدمة : 

بأّنها أقدم التنظيمات االجتماعية للجماعة البدائية والمتحضرة، فهي الوحدة  Familyتوصف األسرة 
التي عن طريقها استمر مسار  Human Soicietiesلية األساسية لكل المجتمعات اإلنسانية األولية أو الخ

 الحضارة من الماضي . 

واألسرة هي الوحدة االجتماعية التي تنتقل بواسطتها التقاليد الحضارية للمجتمع من جيل إلى جيل خالل 
ألخرى في المجتمع، وهي أساس الحياة عملية التنشئة االجتماعية، وهي الخلّية األولى لسائر الهيئات ا

االجتماعية، ولها أكبر األثر على نمو شخصية أبنائها وصفاتهم االجتماعية، وهي الوسط التي ُتبعث فيه 
مقدرة الفرد على النضال في الحياة بما تورثه أبنائها من خصائص بيولوجية ونفسية، وتعّدهم للحياة 

احترام العادات والعالقات بين أفرادهم وتسهم إلى حد بعيد في تكوين االجتماعية عن طريق تزويدهم باللغة و 
شخصية وقابليته لالتصال باآلخرين، كما تزوده بمبادئ تنظيم المحيط والحياة بحيث يصبح فيما بعد كائنًا 

 اجتماعيا ذا شأنٍ  في المجتمع الذي يعيش فيه . 

اسم عصر العولمة تحديات عديدة طالتها في  وتتعرض األسرة العربية في عصرنا هذا الذي يطلق عليه
جوانب مختلفة دينية وتربوية واقتصادية واجتماعية وأخالقية .... إلخ، بهدف تفريغها من دورها الفريد في 
تربية الجيل القيادي لألمة العربية واإلسالمية، من خالل عدة أساليب لعّل أقواها أثرًا ثورة التقنيات بشقيها 

لوماتي، حيث تم تسخير هذه التقنيات لخدمة أغراض العولمة الثقافية والعقائدية والتربوية على اإلعالمي والمع
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النمط الغربي، وتصوير األسرة الغربية بوصفها النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به وأْن يسير في ركابه أفراد 
 الوظيفية والتنشئة االجتماعية . األسرة العربية المسلمة بدءًا من مرحلة تكوينها وانتهاًء بأداء أدوارها 

لذا ينبغي أْن نعي هذا التحّدي الذي يمثل نوعًا من االستالب واالستتباع للغرب، ألنَّه يتعلق بوجود 
أمة أو تالشيها في متاهات العولمة؛ ولعلَّ من أوليات هذا الوعي أْن نفّعل وظائف األسرة السيما وظيفتها في 

ون الرد األقوى على استالب خصوصيتها، ومن خاللها يتحقق التماسك األسري التنشئة االجتماعية؛ فبها يك
الذي يمثل مصدر قوتنا أمام تحديات العالم الغربي . ووجدنا تقسيم البحث إلى الجوانب اآلتية كفيٌل بتوضيح 

 مساره والنتائج المرجوة منه . 

 مدخل تمهيدي ويتضمن :  –المحور األول 

 :  تحديد مشكلة البحث – 1

مما الشك فيه أنَّ تأثيرات العولمة والمجتمع الصناعي طالت مختلف جوانب الحياة الثقافية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع العربي، وشملت مؤسساته البنيوية جميعها وفي مقدمتها األسرة التي تمثل 

لي األسرة عن عديد من وظائفها لصالح الوعاء الذي يجسد حياة هذا المجتمع . وتمثل هذا التأثير في تخ
مؤسسات وهيئات دولية ال تستطيع الدول العربية مراقبتها أو التحكم بها؛ ويزداد األمر سوًء إذا ما علمنا أنَّ 
معظم حكومات الدول العربية ليس بوسعها الوفاء بالحاجات األساسية لمواطنيها، األمر الذي يجعل األسرة 

عن مؤثرات العولمة السيما في ما يتعلق بأداء وظيفتها تنشئة األبناء في ظل ثورة  مستعدة لتلقي ما يتمخض
آمالهم المتصاعدة وثورة االتصاالت ولتكنولوجيا المتزايدة . ويمكن تحديد مشكلة هذا البحث في محاولة 

 استشراف تأثير العولمة في عملية التنشئة االجتماعية بوصفها أهم وظائف االسرة . 
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 أهمية البحث :  – 2

يمكن توضيح أهمية البحث من أهمية األسرة بوصفها نواة المجتمع ومهد الشخصية لألبناء والمؤسسة 
الحيوية والمركزية التي تدور حولها المؤسسات االجتماعية األخرى في المجتمع، والتي تعّد مصدر قوة البناء 

العولمة في ضوء انتشار المخططات الفضائية  االجتماعي للمجتمع الربي التي تبدو مهددة اليوم بخطر
وشبكات االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ... وغيرها من المظاهر األخرى التي جعلت العالم يبدو قرية 

 صغيرة بصورة تتجاوز النسبية الثقافية، سواء العقائدية أم القيمية أم اللغوية . 

يتمثل في أثر العولمة في وظيفة التنشئة االجتماعية  يحاول هذا البحث التركيز على جانب مهم جداً 
التي تعّد الوظيفة األسرية األهم من بين وظائف األسرة والمعرضة للضعف بفعل مواجهة األبناء لمصادر 

 العولمة وما يمكن أْن تثيره من تناقضات مع توجيهات األسرة في تنشئة أبنائها . 

 أهداف البحث :  – 3

 ري المتعلق بموضوعي العولمة والتنشئة االجتماعية . إثراء الجانب النظ 
  . الوقوف على مكامن خطورة العولمة علة وظيفة التنشئة االجتماعية األسرية 
  اإلسهام المتواضع في الجهد الدائم لبلورة األفكار والمقترحات للتعامل مع أخطر ما يواجه المجتمع

 في الوقت الراهن وهو العولمة . 

 حث : منهج الب - 4

يعّد هذا البحث من البحوث المكتبية التي تعتمد على رصد األدبيات العلمية المتعلقة بموضوع البحث 
 أو مشكلته؛ لذلك تم اعتماد المنهج الوصفي باالعتماد على الكتب واألدبيات المتوفرة حول العولمة واألسرة . 

 مفاهيم البحث :  – 5

  العولمةGlobalization  : 

ة ظاهرة متعددة األوجه، ورغم أنَّ مفهوم العولمة أصبح أحد المفاهيم الشائعة في عالمنا إنَّ العولم
الراهن، أاّل أنَّ الفقهاء لْم يتفقوا على تحديد تعريف لها، حيث يرى )) روجيه جارودي (( بأنَّها : ) نظام يمكِّن 
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عفين بذريعة التبادل الحر وحرية األقوياء من فرض الدكتاتوريات الألنسانية التي تسمح بافتراس المستض
 .  ( 1)السوق (( 

ويعّرف المفكر االقتصادي )بول سويزي( العولمة بأنَّها صيرورة رأسمالية تأريخية يتحول فيها خط 
االنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إلى دائرة عولمة اإلنتاج الرأسمالي مع 

مال اإلنتاجي وقوى وعالقات اإلنتاج الرأسمالية ما يقود إلى اخضاع العالم كله إلى النظام عولمة رأس ال
الرأسمالي تحت قيادة القوى الرأسمالية العالمية المركزية وهيمنتها وتوجيهها وسيادة نظام التبادل الشامل 

 .  ( 2)والمتميز لصالح االقتصاديات الرأسمالية المتقدمة 

عولمة بأنَّها العملية التي تقوم بتكثيف العالقات االجتماعية التي تصدر عن عدد ويعّرف )غدنز( ال
أكبر من الناس الذين يعيشون في مجتمعات محلية معينة، ولكنْ  في الوقت نفسه مرتبطون بنظام عالمي 

 .  ( 3) أكبر، يربط الوقائع المحلية باألحداث البعيدة جدًا من خالل تأثير الثانية في األولى وبالعكس

ويرى ) محمد عابد الجابري ( أنَّ العولمة تعني نفي اآلخر واحالل االختراق الثقافي والهيمنة وفرض 
 . ( 4)نمط واحد لالستهالك والسلوك 

والبدَّ من القول : إنَّ أغلب المحاوالت االجتهادية الرامية إلى تبيان مفهوم العولمة وداللتها لْم تبلغ 
اس بعُد، فالبعض من تلك االجتهادات اقتصرت على وصف هذه الظاهرة على أنَّها مبتغاها ومرامها األس

عملية أمركة العالم، أي نشر الثقافة األمريكية بحيث تغلب على الثقافات المجتمعية األخرى ويراها آخرون 
ة األمريكية، فهي أشبع أنَّها الوجه اآلخر للهيمنة اإلمبريالية على العالم تحت الزعامة المنفردة للواليات المتحد

. أي محاولة الواليات المتحدة إعادة تشكيل العالم على وفق مصالحها  ( 5)صور الهيمنة االستعمارية وأحدثها 

                                                           

(، السنة 86لدول العربية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد )أحمد عبد العزيز ..... ) وآخرون (، العولمة االقتصادية وتأثيرها على ا - 1
 . 64، ص-( 2011)
 على الموقع االلكتروني :  2009 – 1 -21محمد نبيل الشيمي، العولمة واألزمة االقتصادية العالمية، مقال منشور في  -(  2)

.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058www.   
مسعود موسى الضى، أثر العولمة في المواطنة، المجلة العربية للعلوم السياسية، الجمعية العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات  -(  3)

 . 111(،ص2008(، السنة )19الوحدة العربية، بيروت، العدد )
 .  65خرون (، مرجع سابق، صأحمد عبد العزيز ... وآ -(  4)
 .  177، ص2003مؤيد عبد الجبار الحدثي، العولمة اإلعالمية واألمن القومي العربي، األهلية للنشر والتوزيع، عمَّان،  -(  5)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160058
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االقتصادية السياسية، وتتركز أساسًا على عملتي تحليل للكيانات السياسية العالمية وتركيبها، وإعادة صياغتها 
 شريًا بالطريقة التي تستجيب للمصالح االستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية . سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وب

  األسرةFamily  : 

يصدق معنى األسرة في اللغة على الدرع الحصينة، وعلى أهل الرجل وعشيرته وعلى الجماعة التي 
باط، وإذا كانت األسرة تربطها أمور مشتركة، وهذه المعاني تلتقي في معًنى واحدًا يجمعها وهو قوة االرت

بمعنى األهل والعشيرة فهي المجتمع في صورته الصغرى، إالَّ أنَّ المعنى الحالي لألسرة ينصب على الزوج 
 والزوجة واألبناء المباشرين غير المتزوجين . 

زواج وقد وردت تعاريف عديدة للعلماء بشأن التعريف الذي أشار إلى أنَّها ) مجموعة أفراد يربطهم رباط ال
Marriage  والدمConsanguinity  والتبنيFilation  ويسكنون في منزل واحٍد ويتفاعلون ويتصلون

ببعضهم من خالل أدوارهم االجتماعية كزوج وزوجة، أب وأم، ابن وابنة، أخ وأخت، ويبنون ويحافظون على 
فالها، بينما يرى آخرون أنَّها توجد وهناك من يشير إلى وجود األسرة بوجود األم، وأط( .  6)ثقافة عامة بينهم ( 

بوجود العالقة المترابطة بين الزوج وزوجه وأطفالهما، وهناك من يرى أنَّ األسرة جماعة تجعل إنجاب األطفال 
يمثل األساس المادي لتحقيق الوجود  Marriageشرعّيًا وتثّبت الدور االجتماعي لألب بطريقة ما . والزواج 

الوسيلة األساسية إلدامة هذا الوجود، إضافة إلى ذلك  Procreationإلنجاب العضوي لألسرة، ويمثل ا
فالزواج يخلق العالقات االجتماعية الجديدة والحقوق المتبادلة بين الزوجين، وبين كلِّ واحٍد منهما وأقارب 

 .  ( 7)الثاني، ويثّبت حقوق األطفال، ويحّدد منازلهم االجتماعية حين يولدون 

 ماعية : التنشئة االجتSocialization  : 

عادة يستخدم مفهوم التنشئة االجتماعية عند علماء النفس االجتماعي، وعلماء االجتماع 
 Socialوالمتخصصين في دراسة نمو األطفال، فاألطفال تتضح قدراتهم وتنمو من خالل التفاعل االجتماعي 

                                                           

 .  50، ص1998الوحيشي أحمد بيري، األسرة والزواج، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  - ( 6)
، 1983في األنثروبولوجيا االجتماعية، ترجمة وشرح شاكر مصطفى سليم، دار الحرية للطباعة، بغداد، لوسي مير، مقدمة  – ( 7)

 .  105ص
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Interaction  الذي يتيح لهم اكتساب السلوك االجتماعيSocil Behaviour  ولهذا فالتنشئة االجتماعية في
 واقعها عملية تعلم . 

وتعّرف التنشئة االجتماعية ) بأنَّها العملية األساسية التي يصبح الفرد عن طريقها مندمجًا في جماعة 
اجتماعية من خالل تعلم ثقافتها ومعرفة دوره فيها . ويقصد بها أيًض العملية التي تحدث في مرحلة الطفولة 

 .  ( 8)ؤدي إلى نمو شخصية الفرد واندماجه في مجتمعه ( وت

ويقصد بمفهوم التنشئة االجتماعية أيضًا عملية تعّلم عن طريقها يكتسب الفرد العادات والتقاليد والقيم 
واإلتجاهات السائدة في بيئته التي يعيش فيها، وتتم من خالل األساليب التي تراها األسرة مناسبة لها وتتفق 

 ثقافة الفرعية التي تنتمي إليها . مع ال

كذلك يمكن تعريف التنشئة االجتماعية على أنَّها عملية تتضمن التفاعل والتغير، فالفرد في تفاعله مع 
أفراد جماعته يأخذ ويعطي فيما يتعلق بالمعايير واألدوار االجتماعية واالتجاهات النفسية، والشخصية الناتجة 

التفاعل . والتنشئة االجتماعية ال تقتصر فقط على مرحلة الطفولة ولكنها في المحصلة هي نتيجة لهذا 
 . ( 9)تستمر إلى الشيخوخة 

 اإلطار النظري للبحث ويشمل :  –المحور الثاني 

 أهمية األسرة للفرد والمجتمع : 

ائفها، لما أولى علماء االجتماع األسري أهمية بالغة لدراسة األسرة وأنواعها، ومقوماتها ومراحلها، ووظ
لها من أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع، فهي البيئة الطبيعية التي ينتمي إليها الفرد ويعيش فيها، والخلية 
األولى في حياة المجتمع، كما أنَّ هناك نوعًا من التأثير المتبادل بينهما؛ فاألسرة ال تستطيع القيام بواجباتها 

ذي يوفر لها الحماية، واألمن كما أنَّ المجتمع يعتمد في استقراره ووظائفها بعيدا عن المجتمع، فهو ال
وتماسكه على تماسك األسرة واستقرارها . فهو يتكون منت مجموعة من النظم التي تكون البناء االجتماعي، 
ة واألسرة تمّده بالعناصر الجديدة عبر الزمن لتسيير هذه النظم التي تكّون المجتمع، وبذلك تتضح لنا أهمي

                                                           

 .  450، ص1995محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -(  8)
االجتماع، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، د. ت، عبد اللطيف عبد الحميد العاني ... ) وآخرون (، المدخل إلى علم  - ( 9)

 .  210ص
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العالقة التي تربط األسرة بالبناء االجتماعي، كما يمكن توضيح أهمية األسرة للفرد والمجتمع في عدة نقاط 
 على النحو اآلتي : 

تتجسد فيها صورة العالقة الزوجية الوحيدة التي يحللها الّدين، ويوافق عليها القانون؛ إلشباع الغرائز 
 والدوافع الجنسية .

على أفرادها عن طريق تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة قائمة على الصفات  تمارس ضبطًا اجتماعياً 
 الحميدة، واألخالق الفاضلة، وهذا األمر له انعكاساته على المجتمع فيما بعد . 

تعني األسرة نوعًا من الترابط والتكافل الذي ال يقوم على الربح المادي؛ بْل على معطيات إنسانية وقيم 
 .  ( 10)ودة والرحمة، وإيتاء ذي القربى سامية طابعها الم

تمثل مهد الطفل ومظلته االجتماعية، فلكل فرد أسرة؛ والفرد بال أسرة ال معنى له، وال حياة اجتماعية 
 .  ( 11)طبيعية له 

تعد من أهم الجماعات األولية التي تشكل سلوك وانفعاالت، وعالقات أفرادها حسب طبيعة البناء 
 . ( 12)لزوجية بين الوالدين واألبناء األسري والعالقات ا

ونظرًا للدور الذي تمارسه األسرة في الحياة االجتماعية، فإنَّ تداعيات هذا الدور سواء كانت ايجابية أم 
سلبية سوف تؤثر تأثيرًا مباشرًا في بناء المجتمع ) فإذا كانت األسرة صحية، وفاعلة، فإنَّ المجتمع ونظمه 

ذا كانت األسرة مريضة، مفككة، فإنَّ المجتمع ونظمه البد أْن يصابا بالوهن، والمرض سيكونان كذلك، أمَّا إ
 . ( 13)والتفكك 

مما سبق الدور الحيوي الخطير لألسرة، لِّما لها من قدرة التَّْأثير في البناء  ت الباحثةوقد الحظ
ثار المترتبة على الخلل االجتماعي من خالل وظائفها التي تنجزها للمجتمع، وهنا يتضح حجم وطبيعة اآل

                                                           

 .  88، ص2003 – 2002الوحيشي أحمد بيري وعبد السالم الدويبيي مدخل علم االجتماع، مطابع الثورة الشعبية، بنغازي،  -( 10)
 .  74اعة والنشر، إيطاليا د . ت، صعبد القادر العجيلي النجار ... ) وآخرون (، المجتمع الجماهيري، أدينار للطب -( 11)
 .  265، ص2002عبد هللا محمد عبد الرحمن، علم االجتماع النشأة والتطور، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -( 12)
 .  96ص – 95، ص2005غني ناصر القريشي، مقدمة في الضبط االجتماعي، مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس،  –( 13)
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الذي يصيب بناء األسرة ووظائفها على المؤسسات البنائية األخرى انطالقًا من فكرة التكامل بين النظم 
 االجتماعية . 

وفي إطار الكالم عن أهمية األسرة للفرد والمجتمع يمكن أْن نشير إلى أهم الوظائف التي تضطلع بها 
 : األسرة للمجتمع على النحو اآلتي 

 الوظيفة البيولوجية :  – 1

إنَّ األسرة تعّد الخلية األولى المسؤولة في المجتمع عن تزويده باألعضاء الجدد، وذلك عن طريق 
إنجاب األطفال، وهي من أهم وظائف األسرة التي يقوم عليها تكوين المجتمع . ) فعملية إنجاب األطفال 

راني، واالنساني واستمرار بقاء الجنس البشري وذلك عن تؤدي إلى اإلسهام في التكوين االجتماعي والعم
 .  (14)طريق نظام الزواج ( 

 الوظيفة االجتماعية :  – 2

تؤدي األسرة وظيفة هامة تتمثل بالمحافظة على أعضاء المجتمع وإعدادهم للعمل والتفاعل االجتماعي . 
العواطف االجتماعية مع تنمية روح االنتماء كما تقوم بعملية التطبيع أو التنشئة االجتماعية عن طريق تنمية 

. فاألسرة هي األداة الوحيدة والمصدر األّول  (15)ومحبة الوطن، والمحافظة على التقاليد والنظم واألعراف 
لمصادر التنشئة االجتماعية التي بموجبها يتعلم الطفل عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه وذلك من أجل أْن 

 رة والمجتمع . يأخذ مكانه في األس

واألسرة تقوم بوظيفة التنشئة لألطفال، ألنَّها أقوى الجماعات تأثيرا في سلوكهم وهي المسؤولة عن تكوين 
شخصياتهم وتوجيه سلوكهم ويتم عن طريقها تنمية العادات الحسنة، واألخالق الفاضلة مثل : األمانة، 

ادات الحميدة، وتقوم األسرة بإعداد أبنائها للعمل والصدق، واإلخالص، والمحبة ... وغيرها من الصفات والع
وتزويدهم بآداب السلوك مثل : تقدير الذات واحترام المواعيد وحسن المعاملة، وكيفية التفاعل االجتماعي مع 

 االجتماعية على النحو اآلتي :  غيرهم من أعضاء المجتمع . ويمكن تلخيص دور األسرة في التنشئة

                                                           

 . 234، ص1991حسن علي حسن، المجتمع الريفي والحضري، دراسة مقارنة مبسطة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  -( 14)
 . 68، ص1996، مكتبة الجيل، ، لبنان، 2إبراهيم ناصر، علم االجتماع التربوي، ط -( 15)
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 رات المختلفة أثناء مراحل نموهم المختلفة . تزويد أفرادها بالخب 
  . تزويد أفرادها بالقيم االجتماعية والخلقية والدينية 
  . توفر ألفرادها المحبة والشعور باالنتماء لمجتمعهم 
  . تساعد أفرادها على القيام بأدوارهم االجتماعية المختلفة 

 الوظيفة االقتصادية :  –

وحدة إنتاجية اقتصادية تقوم بإنتاج ما تحتاج إليه وتشرف على  كانت األسرة في الماضي القريب
كيفية توزيعه واستهالكه، حيث كانت تنتج احتياجاتها كلها بنفسها وذلك بالتعاون مع أعضائها جميعهم في 

ير القيام باألنشطة اإلنتاجية كلها إاّل أنَّ انتقال اإلنتاج تدريجيا من األسرة إلى مؤسسات أخرى أّدى إلى تغ
وتطور في حجم األسرة ونوعية سكنها واألدوات التي تستخدمها، ومن ثم تحّولت الوظيفة االقتصادية لألسرة 
من إنتاجية إلى استهالكية حيث أصبحت األسرة في المجتمعات المعاصرة وحدة مستهلكة ينتج فيها الزوج 

اليات والمأكوالت والملبوسات . أّما . كما أصبح دخل األسرة ينفق على الكم (16)والزوجة ويستهلك األبناء 
األسر ذات الدخول العالية فقد انصب اهتمامها على جمع األموال وإنفاقها على الوسائل الترفيهية ذات 

 االستهالك المظهري . في حين تحول دخل األسر الريفية نحو شراء األدوات واألثاث المنزلي . 

كن القول : إنَّ األسرة العربية اختلف شكلها سواء كانت وبالرغم من هذه التحوالت في حياة األسرة يم
نواة أو ممتدة تبقى المؤسسة المسؤولة عن إعالة األبناء وربما بعض األقارب الذين يعيشون معها وتستمر هذه 
ة المسؤولية حتى بعد أْن يتمكن الفرد من االعتماد على نفسه، فالفرد أو االبن كثيرًا ما يلجأ إلى أسرته األصلي

 . (17)في حالة حاجته إلى دعم مادي أو في حالة تعرضه ألزمة ما 

 الوظيفة النفسية والعاطفية :  –

تعّد الوظيفة النفسية من الوظائف الهامة لألسرة التقليدية والمعاصرة وتتمثل هذه الوظيفة بتوفير الحب 
ن سماته الشخصية، حيث تسهم والعطف واألمان واالستقرار والطمأنينة، وهي حاجات يحتاجها الطفل لتكوي

                                                           

 .  296، ص1980ة بغداد، بغداد، مليحة عوني القصير، ،ومعن خليل عمر، المدخل إلى علم االجتماع، جامع - (16)
 .  173، ص1992سالم خلف عبد، المجتمع الريفي، در الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  -( 17)
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األسرة في تكوين عواطفه وعاداته وشخصيته وال يمكن أْن تتوفر هذه المشاعر والعواطف ااّل في األسرة 
 الطبيعية . 

فكل فرد بحاجة إلى أْن يشعر أنَّ هناك من يهتم به ويعطف عليه ويسعى جاهدًا إلى راحته واطمئنانه، 
ه ليكون مالذًا للهموم واالستشارة والمؤازرة والمساندة في األزمات، فمشاعر وإنَّ هناك من يمكن االعتماد علي

الحب المتبادل والتضحية في سبيل اآلخرين هي من أهم ما تمتاز به الحياة األسرية وهذا يقوي روابطها 
 .  (18)ويساعد على حماية كيانها من االنهيار 

فية تكاد تقتصر على اإلشباعات الجنسية؛ وإْن كان وقد يبدو للبعض اآلخر أنَّ الوظيفة النفسية العاط
ذلك يبدو جانبًا منها وينحصر نطاقه بين الزوجين فقط؛ لكنَّ اإلشباعات العاطفية تمتد بين الزوجين من جهة 
وبينهم وبين األبناء من جهة أخرى، فهي إشباع للذات وإحساس بالمحبة واالحترام . فضال عن أنَّها تكّون 

 ان واألمان . جوًا من الحن

وقد أظهرت بعض الدراسات أهمية الوظيفة النفسية العاطفية في األسرة والتي ال يمكن أْن تقوم بها أية 
جماعة أخرى أو مؤسسة أخرى، وفي ذلك تقول علياء شكري : ) إنَّ الطفل يكتسب اإلحساس باألمان إزاء 

إحساسه باالنتماء المأمون إلى جماعة صغيرة نفسه وإزاء العالم واألقران والكبار المحيطين به من خالل 
تغمره بمشاعر الحب والحنان والعطف واالهتمام، وإنَّ لتلك المشاعر أهميتها الكبيرة في نمو الشخصية 

. وهكذا تبدو الوظيفة النفسية العاطفية بمثابة صمام أمان يحفظ لألسرة وألبنائها االتزان  (19)وتوازنها ( 
جتماعي فضاًل عن كونها المدخل السليم إلقامة العالقات االئتمانية نحو العالم واالستقرار النفسي اال

 .الخارجي

 وظيفة الحماية : –

كانت األسرة الوحدة االجتماعية إلى جانب العشيرة والقبلية التي تتحمل مسؤولية حماية أبنائها، وكانت لزامًا 
نها، وبالمقابل فإنِّّ القبيلة مسؤولة عن أمن أفرادها على كل فرد التوحد مع قبيلته واالحتماء بها، والدفاع ع

وحياتهم، واألسرة بدورها تعمل على توفير الحماية ألفرادها سواء كانوا أطفااًل أم شبابًا أم شيوخًا أم مرضى أم 
                                                           

 . 298مليحة عوني القصير، ،ومعن خليل عمر، مرجع سابق، ص -( 18)
 . 187، ص1981سكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، اال2علياء شكري، االتجاهات المعاصرة، في دراسة االسرة، ط - (19)
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معاقين، وكانت تقوم بالفصل في النزاعات والخصومات التي تحدث بينهم، إضافة إلى منحهم الحماية 
والنفسية غير أنَّ مثل هذه الوظائف انتق جزء كبير منها إلى المؤسسات االجتماعية التي ظهرت  االقتصادية

 في المجتمع . 

 وظيفة منح المكانة : –

من وظائف األسرة األساسية التي كانت تقوم بها األسرة تعييين المراكز االجتماعية التي يحتلها أفرادها في 
هوية الشخص أو بطاقة تعريفه، ومكانة الفرد مستمدة من مكانة األسرة التي  المجتمع باعتبار أنَّ األسرة تمثل

ينتمي إليها، وهذه الوظيفة تالشت إلى درجة كبيرة نتيجة التطورات والتغيرات السريعة التي تمر بها 
عن طريق العمل واالجتهاد والوظيفة التي يشغلها  –المجتمعات حيث أصبحت المكانة االجتماعية مكتسبة 

 أكثر منها موروثة عن طريق األسرة .  –الفرد في المجتمع 

 عناية اإلسالم باألسرة :

انطالقًا من األهمية العظيمة لألسرة في حياة الفرد والمجتمع؛ فقد رسم اإلسالم الصورة المثلى لألسرة 
ع الضوابط ورسم المسلمة، وحّدد األسس الشرعية لبنائها، كم حّدد خصائصها وحقوق أفرادها وواجباتهم، ووض

التشريعات التي تنظم العالقات بين أفرادها، بما يكفل استقرارها ويحقق سعادتها، وحارب كل ما مْن شأنه أْن 
يقوض بنيانها ويهدمه، وشرع كل ما يحصنها من االضطراب واالنهيار . ولعلَّ من أهم مظاهر ذلك االهتمام 

 ما يأتي : 

ة في القرآن الكريم، ضمنها كثيرا من أحكام الزواج، وحقوق أنزل هللا سبحانه وتعالى سورة كامل .1
الزوجين، وهي سورة النساء، بْل إنَّ هللا سبحانه وتعالى سمي عقد النكاح بالميثاق الغليظ نظرا ألهميته، 

ْعٍض َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم إَِّلى بَ وعظم شأنه، وما يترتب عليه، قال سبحانه وتعالى ﴿
يَثاًقا َغلِّيًظا ْنُكْم مِّ  .  21﴾ النساء/ َوَأَخْذَن مِّ

أقام اإلسالم الزواج بين الزوجين على أساس الرغبة التامة، والرضا الكامل من كل منهما باآلخر،  .2
وذلك على خالف ما كان عليه األمر في الجاهلية، من إغفال لرضاها، وإهدار لرغبتها، وعلى خالف 

ي بعض مجتمعاتنا الحاضرة، من إجبار الشباب على الزواج ممن ال يرغب فيها، ما هو األمر عليه ف
ابة على الزواج ممن ال تطمع في مثله، مما تهدر معه إنسانية اإلنسان وكرامته وحريته،  وإجبار الشَّ



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           19 

وتضيع في ثناياه سعادته، تتولد منه المشكالت األسرية، والرزايا التي تهدم األسر، وتشرد األوالد 
تمزِّق أواصر المجتمع، وتقلب األمة الواحدة إلى أمم متفرقة متناحرة، وهو ما يأباه اإلسالم وُيَنفِّر منه، و 

﴾قال سبحانه وتعالى : ﴿ َدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِّ ُتُكْم ُأمًَّة َواحِّ هِّ ُأمَّ ذِّ  .92األنبياء/ إِّنَّ هََٰ
ج على ُحسن االختيار فقال جل جالله : رغب اإلسالم في الزواج بذات الدين، وحث األزوا .3

َنةٌ  َوأَلََمةٌ  ُيْؤمِّنَّ  َحتَّىَٰ  اْلُمْشرَِّكاتِّ  َتْنكُِّحوا َوالَ ﴿ َحتَّىَٰ  اْلُمْشرِّكِّينَ  ُتْنكُِّحوا َوالَ  أَْعَجَبْتُكمْ  َوَلوْ  ُمْشرَِّكةٍ  مِّنْ  َخْيرٌ  ُمْؤمِّ
ُنوا  ئِّكَ  َجَبُكمْ أَعْ  َوَلوْ  ُمْشرِّكٍ  مِّنْ  َخْيرٌ  ُمْؤمِّنٌ  َوَلَعْبدٌ  ُيْؤمِّ  َواْلَمْغفَِّرةِّ  اْلَجنَّةِّ  إَِّلى َيْدُعو َوّللاَُّ  النَّارِّ  إَِّلى َيْدُعونَ  ُأولََٰ

، فجعل هللا جل جالله اإليمان هو الموجه 221البقرة / َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن﴾ لِّلنَّاسِّ  آَياتِّهِّ  َوُيَبيِّّنُ  بِّإِّْذنِّهِّ 
التنازع بين مختلفي الدين، هذا كله ضامنًا لساعدة األسرة  للنكاح؛ ألنَّ به تستقيم األمور وال يحدث

والنبي صّلى هللا عليه وسّلم حّدد الرغبات التي تدعو الرجل للزواج من المرأة فقال صّلى هللا عليه وسّلم 
 . (20)فاظفر بذات الدين تربت يداك(: ) تنكح المرأة ألربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، 

 قوق الزوجين وواجباتهما : فقد أوجب اإلسالم على الزوج لزوجته : تشريع ح .4
 ﴿ َوآتُوا النَِِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ المهر : قال سبحانه وتعالى

 .  4النساء / ﴾َهنِيئًا َمِريئًا
 ﴿ ْعنَ  اتُ َواْلَوالِّدَ النفقة : قال جل جالله َلْينِّ  َحْوَلْينِّ  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرضِّ  َوَعَلى الرََّضاَعةَ  ُيتِّمَّ  َأنْ  َأَرادَ  لَِّمنْ  َكامِّ

ْزُقُهنَّ  َلهُ  اْلَمْوُلودِّ  َها َوالَِّدةٌ  ُتَضارَّ  اَل  ُوْسَعَها إِّالَّ  َنْفٌس  ُتَكلَّفُ  اَل  بِّاْلَمْعُروفِّ  َوكِّْسَوُتُهنَّ  رِّ  َلهُ  َمْوُلودٌ  َواَل  بَِّوَلدِّ
هِّ  ْثلُ  اْلَوارِّثِّ  َوَعَلى بَِّوَلدِّ ْنُهَما َتَراضٍ  َعنْ  فَِّصااًل  َأَراَدا َفإِّنْ  َذلِّكَ  مِّ َما ُجَناحَ  َفاَل  َوَتَشاُورٍ  مِّ  َأَرْدُتمْ  َوإِّنْ  َعَلْيهِّ
ُعوا َأنْ   بَِّما ّللاََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا ّللاََّ  َواتَُّقوا بِّاْلَمْعُروفِّ  آَتْيُتمْ  َما َسلَّْمُتمْ  إَِّذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْواَلَدُكمْ  َتْسَتْرضِّ

يرٌ  َتْعَمُلونَ   .  233البقرة /  ﴾َبصِّ
 ﴿ :لُّ َلُكْم َأن َترُِّثوْا النَِّّساء َكْرًها المعاشرة بالمعروف : قال هللا سبحانه وتعالى يَن آَمُنوْا اَل َيحِّ َيا َأيَُّها الَّذِّ

ُروُهنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ َفإِّن َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِّتْذَهُبوْا بَِّبعْ  َشٍة مَُّبيَِّّنٍة َوَعاشِّ ضِّ َما آَتْيُتُموُهنَّ إِّالَّ َأن َيْأتِّيَن بَِّفاحِّ
 .  19﴾ النساء / َكرِّْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل ّللّاُ فِّيهِّ َخْيًرا َكثِّيًرا

 أوجب اإلسالم على اآلباء لزوجاتهم وأوالدهم :  تشريع حقوق األوالد والوالدين والزوجات : فقد .5

                                                           

مجموعة أساتذة متخصصين بإشراف علي عبد الحميد أبو الخير، صحيح مسلم بشرح اإلمام محي الدين أبي زكريا بن شرف  -( 20)
 .  1996(، توزيع دار السالم، القاهرة، 1466النووي، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم الحديث )
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 ﴿ نَّ َوإِّْن النفقة : قال هللا جل جالله وُهنَّ لُِّتَضيُِّقوا َعَلْيهِّ ُكْم َواَل ُتَضارُّ ْن ُوْجدِّ ْن َحْيُث َسَكْنُتْم مِّ َأْسكُِّنوُهنَّ مِّ
نَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ  ُروا َبْيَنُكْم  ُكنَّ ُأواَلتِّ َحْمٍل َفَأْنفُِّقوا َعَلْيهِّ َفإِّْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَتمِّ

ُع َلُه ُأْخَرى  ، فقد أوجب هللا جل جالله أجرة المرضع لنفقة 6﴾ الطالق/ بَِّمْعُروٍف َوإِّْن َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرضِّ
 الوليد . 

 َيا َأيَُّها ﴿ جل جالله: سنة من القرآن قول هللاالتربية الحسنة: واألصل في التربية الح
ينَ  َجاَرةُ  النَّاُس  َوُقوُدَها َناًرا َوأَْهلِّيُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَّذِّ اَلظٌ  َماَلئَِّكةٌ  َعَلْيَها َواْلحِّ َدادٌ  غِّ مَ  ّللاََّ  َيْعُصونَ  الَ  شِّ

م قوله : ) علموا أنفسكم وأهليكم ، وعن أبي طالب عليه السال6التحريم/ ﴾َما ُيْؤَمُرونَ  َوَيْفَعُلونَ  َأَمَرُهمْ  ا
: ) كلكم راع  -رضي هللا عنه  –. واألصل في التربية الحسنة من السنة قوله  (21)الخير، وأدبوهم ( 

وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن 
 .  (22)رعيتها ( رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 

يَن ومن مظاهر عناية اإلسالم باألسرة أنَّه أمر بالمعاشرة بالمعروف، قال سبحانه وتعالى : ﴿ .6 َيا َأيَُّها الَّذِّ
لُّ َلُكْم َأن َترُِّثوْا النَِّّساء َكْرًها َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِّتْذَهُبوْا بَِّبْعضِّ َما آَتْيُتُموُهنَّ إِّ  َشٍة  الَّ َأنآَمُنوْا اَل َيحِّ َيْأتِّيَن بَِّفاحِّ

ُروُهنَّ بِّاْلَمْعُروفِّ َفإِّن َكرِّْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل ّللّاُ فِّيهِّ خَ  َبيَِّّنٍة َوَعاشِّ ﴾ ْيًرا َكثِّيًرامُّ
نَّ  َيَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ . ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ 19النساء/ هِّ لُّ  َوالَ  ُقُروءٍ  َثاَلَثةَ  بَِّأْنُفسِّ  َيْكُتْمنَ  َأنْ  َلُهنَّ  َيحِّ

نَّ  فِّي ّللاَُّ  َخَلقَ  َما ِّ  ُيْؤمِّنَّ  ُكنَّ  إِّنْ  َأْرَحامِّهِّ رِّ  َواْلَيْومِّ  بِّاّللَّ هِّنَّ  َأَحقُّ  َوُبُعوَلُتُهنَّ  اآْلخِّ لِّكَ  فِّي بَِّردِّّ  َأَراُدوا إِّنْ  ذََٰ
ْثلُ  إِّْصاَلًحا َوَلُهنَّ  نَّ  الَّذِّي مِّ نَّ  َولِّلرَِّجالِّ  ْعُروفِّ بِّاْلمَ  َعَلْيهِّ ، وهذا 228﴾ البقرة/َحكِّيمٌ  َعزِّيزٌ  َوّللاَُّ  َدَرَجةٌ  َعَلْيهِّ

يشمل المعاشرة القولية والفعلية ككالم الطيب والصحبة الجميلة، وكف األذى وبذل اإلحسان، وحسن 
 المعاملة، والصفح عن الزالت . 

ناية اإلسالم بالحياة االجتماعية أنَّه  .7 اعتنى باألسرة، فجعل الزواج من ُسنَّته، فقال صّلى من مظاهر عِّ
هللا عليه وسلم ) إنِّّي ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن 

                                                           

، تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث 14وطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ججالل الدين السي -( 21)
 .  590، ص2003والدراسات العربية واإلسالمية، القاهرة، 

ر والحث على ، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائ3مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ج -( 22)
 . 1460(، دار إحياء الكتب العربية، د. ب .، د . ت .، ص 1829 3408الرفق بالرعية والنهي عن إخال المشقة عليهم، حديث رقم )
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. وبّين أنَّه من مشى بتزويج رجل بامرأة، كان له بكل كلمٍة قالها وبكل خطوٍة  (23)سنتي فليس منِّّي ( 
قام ليلها وصام نهارها . وبّين أنَّ النبي عليه الصالة والسالم، أنَّ أفضل شفاعًة أْن خطاها، عبادة سنٍة 

 تْشفع بين اثنين في النكاح . 
 عناية االسالم بالمرأة :  .8

  )اعتنى بها بنتًا، فقال صّلى هللا عليه وسلم :) من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة
 .  (24)وجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة ( وفي روايًة أخرى ) حتى يز 

  ِّّاعتنى بالمرأة زوجة فقال صّلى هللا عليه وسلم ) أكرموا النساء فوهللا ما أكرمهن إالَّ كريم والال أهانهن
إالَّ لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أْن أكون كريمًا مغلوبًا من أْن أكون لئيمًا غالبًا ( 

ها على أْن تكون زوجًة مثالية فقال صّلى هللا عليه وسلم ) انصرفي أيتها المرأة وألمي  (25) . وحضَّ
من خلفك من النساء أنَّ حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته يعدل ذلك 

 .  (26)كله . أي الجهاد في سبيل هللا ( 
 الجهاد في سبيل هللا، فيهما فجاهد، أمر النبي صّلى هللا  اعتنى بالمرأة أمًا؛ فجعل العناية بها مثل

عليه وسلم رجاًل يريد أْن يذهب معه إلى الجهاد، فحينما علم النبي أنَّ له أبوان يبكيان لفراقه قال 
 صّلى هللا عليه وسلم ) الزمهما وفيهما فجاهد(. 

  أمًا من أجل أْن يقوم المجتمع على خليٍة والنبي صّلى هللا عليه وسلم رفع مكانة المرأة؛ بنتًا وزوجًة، و
 صالحة، إنَّ هذه الخلية هي األسرة . 

                                                           

أحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاس، حديث رقم  -( 23)
 .  1986للتراث، د . ب،  (، دار الريان4776)
 : 1997/ 1/ 19منقول عن ) أحاديث رمضان ( لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، بتاريخ  -( 24)
 10420 =WWW.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art  
 :  2007/ 26/5لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ  منقول عن ) العقيدة اإلسالمية ( -( 25)

10420=WWW.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art    
كتب العلمية، بيروت، ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار ال6أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب اإليمان، ج -( 26)

 .  424 – 420هــص1410

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art
http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art
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شرع العّدة بعد الطالق، وهي فترة يحق للزوج فيها مراجعة زوجته بدون عقد جديد، فعسى أْن تحن  .9
 نفسه إلى مراجعة زوجته وتحركه ذكرى األيام الخوالي والذكريات السعيدة ... وما إلى ذلك، كما أّنشه

 قد يكتشف أسبابًا للبقاء مع زوجته تفوق تلك التي من أجلها قطع هذه العالقة . 
كما شرع التحكيم؛ وهو أْن تتدخل أسرتا الزوجين إذا توترت العالقة بينهما، فيبعثون حكمًا من أهله،  .10

بر وحكمًا من أهلها؛ لدراسة أسباب الشقاق، والبحث عن سبل لتجاوزها، إلعادة سفينة األسرة إلى 
ْفُتمْ  إِّنْ ﴿، األمان َقاقَ  خِّ َما شِّ  ّللاَُّ  ُيَوفِّقِّ  إِّْصاَلًحا ُيرِّيَدا إِّنْ  أَْهلَِّها مِّنْ  َوَحَكًما أَْهلِّهِّ  مِّنْ  َحَكًما َفاْبَعُثوا َبْينِّهِّ
 .  35النساء/ َخبِّيًرا﴾ َعلِّيًما َكانَ  ّللاََّ  إِّنَّ  َبْيَنُهَما

فاق على الحكمين، عمد اإلسالم إلى التفريق بين فإذا ما استمر الخالف بين الزوجين واستعصى الو  .11
الزوجين، على أسس تضمن لكلٍّ حقوقه قَِّبل اآلخر، وتضمن لألوالد أنسب مستوى من العيش الطيَّب، 
بعد ما استحال عيشهم في كنف األسرة وتحت رعاية الوالدين معًا، فبيَّن أسس الحضانة، وأسس النفقة 

 . والوالية وغير ذلك من األحكام 

وبذلك يكون التشريع اإلسالمي قد رافق األسرة فيس مسيرتها، ورعاها منذ لحظة التفكير في إنشائها إلى 
لحظة أنهائها، مرورا بأحوالها وشؤونها مدة قيامها، مراعيًا في ذلك كله قواعد العدالة، واألخالق، والمثل 

ة البشرية، والنزوات الجسدية، والخلجات االجتماعية، وآخذًا بعين االعتبار العواطف اإلنسانية، والطاق
النفسية، مقدرًا منها قدرها، في إطار من الموضوعية الشاملة، بما يؤمِّّن لألسرة أقوى رباط وأسمى إطار، 
يها، ويشدُّ من أزرها، حتى تقوم بواجبها االجتماعي واالنساني، في االنجاب والتربية واستمرار  يلفُّها، ويقوَّ

 .  (27)دة هللا سبحانه وتعالى وشكره على نعمه الجنس، في ظل عبا

 دور األسرة في عملية التنشئة االجتماعية في ظل العولمة : 

تعّد األسرة الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها ويتفاعل مع أعضائها، وبالتالي فهي تؤثر على 
المسؤولية عن بناء الشخصية  النمو الشخصي في مراحله األولى سابقة بذلك أي جماعة أخرى حيث تعدّ 

 االجتماعية والثقافية؛ بْل أنَّ تأثيرها ينفذ إلى أعماق شخصية الفرد ويمسها في مجموعها . 

                                                           

 686301هــ على االنترنت : 18/12/1429وليد الرشودي، التماسك األسر في ظل العولمة، بحث منشور بتاريخ  -( 27)
WWW.almoslim.net/node/  
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وإذا كانت األسرة هي النواة األولى لعملية التنشئة االجتماعية والتي تتولى تنشئة أطفالها أو أفرادها في 
ها المؤسسة الوحيدة التي تتولى عملية التنشئة االجتماعية، فهذه مراحلهم العمرية المختلفة، فهذا ال يعني أنَّ 

 . عالمالعملية تتم من خالل عدة مؤسسات أخرى أيضاً  مثل : المدرسة، والرفاق والمسجد، ووسائل اإل

فالمؤسسات التعليمية تقوم بوظيفة التربية والصقل االجتماعي نيابة عن األسرة، والمؤسسات 
عة لها دوٌر كبيٌر في عمليات الضبط االجتماعي والرقابة والتنشئة االجتماعية، والمؤسسات االجتماعية المتنو 

االقتصادية صناعية وزراعية وتجارية تقوم بجوانب هامة من الوظيفة االقتصادية التي أصبحت األسرة 
 اإلنسانية تعجز عن القيان بها . 

المجتمع أو الجماعات التي نشأت فيه  والمؤسسات االجتماعية هي هيئات شكلت لتعبر عن أرادة
لمقابلة حاجاتها، فالمؤسسة االجتماعية تمثل جهود األفراد والجماعات المنظمة لمقابلة حاجات اإلنسان سواء 
أكانت هذه الحاجات مادية أم معنوية، والتي تظهر نتيجة للظروف والعوامل االجتماعية الموجودة في البيئة، 

مية أنشئت مؤسسات للرعاية عن طريق الوقف ألغراض الرعاية التعليمية وفي إطار الحضارة اإلسال
واالجتماعية والصحية وأنشئت الجوامع والمدارس والمستشفيات والمالجئ إلغاثة المحتاجين، ويمكن القول : 

 أنَّ اإلسالم جعل منظمته األولى المسجد أو الجامع . 

الوحيدة المسؤولة عن التنشئة االجتماعية، إْذ أصبح  وإذا كانت األسرة ليست هي المؤسسة االجتماعية
هناك عديد من المؤسسات االجتماعية األخرى التي تشارك في هذه العملية إالَّ أنَّها تبقى األكثر أهمية وتأثيرًا 
ال سيما وهي تمارسها لعدد من السنوات تبدأ منذ تكّون الجنين وتمتد حتى نهاية سن المراهقة؛ بل تمتد في 

 ض جوانبها إلى نهاية العمر . بع

إنَّ األسرة وهي تقوم بهذه الوظيفة ليست مجرد أداة لنقل القيم والتراث االجتماعي لألجيال الجديدة؛ بْل هي 
عامل من عوامل وقاية الطفل ومنعه أْن يتأثر بالنماذج السيئة غير المرغوب فيها؛ وهي بذلك تمثل السياج 

 المضاد للمجتمع . المنيع ضد السلوك المنحرف أو 

وبالرغم من أنَّ األسرة هي الخلية االجتماعية األولى التي تنهض بمهام التنشئة االجتماعية لألبناء 
وتزويدهم بالمهارات والخبرات الضرورية لعيشهم في المجتمع وبما يتفق مع أهداف ذلك المجتمع وطموحاته؛ 
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في ظل انتشار العولمة وأدواتها؛ ولعلَّ ذلك يعود إلى جملة  إالَّ أنَّ هذا الدور يمر بحالة من الضعف والتدهور
 من األسباب أهمها : 

 انهيار الضوابط االجتماعية واألخالقية التقليدية :  .1
يتجسد ذلك في ارتفاع معدالت الطالق وتزايد آثاره وفداحة فاتورته اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا وتربويًا على 

سرة(، وتراجع معدالت الزواج، وغالء المهور والمغاالة فيها وارتفاع تكاليف المطلقين واألبناء )على األ
األعراس وغياب تقنيات مالئمة لذلك، وتحّكم التقليد والمفاخرة والمجامالت في مراسيم الزواج وعاداته بشكل 

تراجع معدالت  مناٍف لتعاليم اإلسالم، وانتشار أشكال جديدة من الزواج المثلى بين أفراد النوع الواحد .
الخصوبة وانتعاش تكنولوجيا منع الحمل وتحديد النسل، ونجاح عمليات اإلجهاض، والهرب من مسؤولية 
األطفال . إذا أصابت العولمة األسرة التقليدية والنووية في مقتل فتحولت األسرة إلى مجرد طقوس لالتصاالت 

 والتفاعالت الحميمة .  والمجامالت الرسمية الباردة دون مضمون حقيقي للتواصالت
وما يزيد صعوبة مهمة التنشئة والتكوين أنَّ معظم األسر العربية تعيش في ظروف اقتصادية وأمنية متدهورة 
وفي أوساط اجتماعية تكثر باستمرار فيها االنحرافات الفكرية والسلوكية : تدخين، مخدرات، رشوة، سرقة، 

رافات جنسية، عنف جسدي ولفظي، ما يعقد مهمة األسرة إرهاب وقتل، محسوبية ومنسوبية، تسول، انح
 والمؤسسات األخرى التي أضحت تمارس أكثر مما تمارس التربية في تنشئة األبناء واألجيال الجديدة . 

 خروج المرأة للعمل خارج المنزل : .2
إنَّ العمل  تزايدت في اآلونة األخيرة نسبة النساء العامالت تماشيًا مع متطلبات العصر الحديث، حيث

أصبح من أولويات األمور التي تفكر بها المرأة بغرض تحقيق كثير من مطالب الحية المستجدة في حين أنَّ 
هذا األمر يكْن منتشرًا من قبل بصورة كبيرة، إذا كان عمل المرأة األّول هو رعايتها ألوالدها وشؤون بيتها، 

لْم يكن إالَّ لضرورة قصوى تلبية الحتياجات األسرة المتزايدة أو هذه الوظيفة الفطرية، وأمَّا عملها خارج البيت ف
في ظل غياب المعيل . أما في ظل العولمة فلْم يعد العمل مجرد مسألة عول؛ بْل أصبح من أولويات حياة 
المرأة، ل سيما بعد التخرج من الجامعة، وألنَّ هدف الخروج للعمل والغاية منه تغيرت بتغير الزمن، فإنَّ 

لنساء العامالت أصبحن ال يستغنين عنه، ألنَّه وسيلة لتحقيق الذات، وكسب المال، وتوسيع نطاق العالقات ا
االجتماعية، هذه األخيرة التي قد تؤثر في بعض األحايين على عالقة المرأة مع زوجها، خاصة إذا انفتحت 
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المغلقة وما ينتج عنه من االختالط المرأة العاملة في عالقاتها مع الرجال من زمالئها في أماكن العمل 
 والخلوة .

حيث تدور حول عمل المرأة خارج البيت كثيٌر من المغالطات والخلل في الكيفية التي يسير عليها؛ األمر 
الذي يعود باألثر السيئ على استقرار بيت الزوجية، سواء في العالقة لعاطفية بين الزوجين أم من ناحية 

والدها والعناية بهم، وقد تزداد المشكلة تعقيدا لتصل حد الطالق انحالل مؤسسة األسرة، اهتمام األم العاملة بأ
فيضيع األوالد بين سؤال ال يجد له القضاء حاًل عمليًا : من الحاضن ؟ ويبحث الزوج عن امرأة أخرى تعطيه 

 االستقرار المفقود . 
مة يتأتى من األفكار التي دعت وتدعو إلها إنَّ مكمن الخطورة في عمل المرأة خارج المنزل في ظل العول

الحركة السنوية الجديدة في أوروبا منذ بداية القرن العشرين والتي تعددت محاورها من مطالة بمساواة المرأة 
مع الرجل في األجر إلى مطالب المساواة التامة مع الرجل في كل شيء، والذي يترتب عليه إلغاء دور 

هي في تنشئة األسرة، وهذا يؤدي إلى االنحطاط األخالقي السلوكي عند األبناء، هذا الوالدين القيادي والتوجي
من ناحية ومن ناحية ثانية الدعوة الصريحة والواضحة إلى ضرورة تبادل األدوار داخل األسرة بين المرأة 

اء على مفهوم النوع والرجل في الوظيفة والدور الذي وضع لهما شرعًا، والدعوة إلى أعادة تقيم العمل بينها بن
الذي يشير إلى ) األدوار والوظائف االجتماعية التي ال عالقة لها بالنوع البيولوجي،  Genderاالجتماعي 

ون تمامًا، فباإلمكان الرجل يقوم بأدوار  وهذا هو الذي يجب عدم التمييز بين الرجال والنسء فيه، فهم متحدُّ
أدوار الرجل االجتماعية جميعها دون استثناء (، بداًل من مفهوم المرأة االجتماعية جميعها والمرأة تقوم ب

الذي يشير إلى ) المعنى اللغوي والموضوعي للذكورة واألنوثة، وهذا النوع هو الذي  Sexالجنس البيولوجي 
ر بكلمات أكثر تبسيطًا، فإنَّ الجند (28)يمكن تمييز الرجل عن المرأة باختالف الخواص البيولوجية لكل منهما(

عبارة تنصرف إلى غير الذكر واألنثى بوصفهما جنسيين فقط، ونحن ال نعرف وال نقر في ديننا وثقافتنا أالَّ 
بهما، وبدونهما تقوى النزعة األنانية لدى الفرد، وبتعمق مفهوم الحرية الشخصية في العالقة االجتماعية، وفي 

ا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات عالقة الرجل بالمرأة وعالقة الرجل المرأة باألبناء، وهذ

                                                           

هــ على شبكة  15/9/1431أهدافه وموقف اإلسالم منه، بحث منشور بتاريخ حسن بن محمد علي شبالة، الجندر مفهومه  -( 28)
 االنترنت : 

374=WWW.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no  

http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no
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الجنسية، وتمرد االنسان على النظم واالحكام الشرعية التي تنظم عالقة الرجل بالمرأة وتضبطه، ومن ثم 
 . (29)انتشار اإلباحية، والرذائل، والتحلل الخلقي، خدش الحياء، والكرامة، والفطرة اإلنسانية 

 ية :تغير مقومات التنشئة االجتماع .3
عن عالقة مباشرة بين شخصين أو أكثر، أو  –في الغالب  –إذا كانت التنشئة االجتماعية قد عّبرت 

عالقة الفرد بالمجتمع، وعن تحويل اإلنسان إلى ذات اجتماعية قادرة على الفعل، فإّنها اليوم قد تغيرت لعدة 
تصاعد التنشئة االجتماعية أسباب، أهمها : تغير نسق التنشئة االجتماعية والشخصية لألطفال و 

الالشخصية، وتراجع عملية الضبط االجتماعي لألطفال من خالل تطور تقنيات االتصال الجماهيري، 
وأصبحت وسائل االتصال العالمية من وسائل التنشئة االجتماعية الجديدة، التي صارت تنافس الوسائل 

ة والمجتمع ... وغيرها من قنوات التنشئة االجتماعية . االخرى التقليدية مثل : األسرة وأولياء األمور، والمدرس
ويعني هذا أنَّ األطفال يتفاعلون مع أشياء، ال عواطف وال مشاعر لها . والتنشئة االجتماعية الرمزية التي 
أكدها ) جورج هيربرت ميد ( والتي تؤكد على دور اآلخرين الدالين في تكوين الذات والذكاء العاطفي تتراجع 

شخصية . فاللغة عند ) ميد ( هي أساس التفاعل الرمزي، لكنَّ لغة االنترنت  الشئة االجتماعية االتن لصالح
ليست مثل لغة الوالدين، إنَّها لغة الحضارة االفتراضية، لغة فاقدة األحاسيس والعواطف، وأقل ما يقال فيها 

طفال؛ لذلك فهي تستوعبهم، وهذا ما نالحظ أثره أنَّها ال تعرف المسافة بين الطفولة والرجولة، وال تتكلم لغة األ
بوضوح في ثقافة الطفل العربي وبناء شخصيته وعالمه ومفرداته اللغوية، وتحصيله الدراسي وفعله التواصلي 

 .  (30)وسلوكه االجتماعي ومالبسه ... الخ 
ات حميمة بدرجة ما فالتكنولوجيا المتطورة أسهمت في خلق نمط جديد من العالقات، يقوم على فرض عالق

مع إنسان كوني بعيد جغرافيًا، يحمل قيمًا وعادات مختلفة وأحيانا متناقضة تمامًا، مع ما يحمله الفرد اآلخر 
وفي الوقت ذاته أسهمت هذه الوسائط في تخفيض درجة التآلف في العالقات األسرية بالصورة التي يمكن 

، والبعيد جسدًا قريب روحيًا وسلوكيًا في أحياٍن كثيرة، فقد خلقت وصفها بأنَّ القريب جسدًا بعيد نفسيًا وفكرياً 
 .  (31)هذه التكنولوجيا أسرة جديدة تفتقد إلى العاطفة والروح 

                                                           

 وليد الرشودي، مرجع سابق .  -( 29)
 .  218، ص1995الخدمة االجتماعية في مجال السكان واألسرة، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، محمد مصطفى أحمد،  -( 30)
إبراهيم سعيد البيضاني، ناهدة حسين علي، القيم المجتمعية في ظل عصر العولمة وإدارة المعرفة، المؤتمر العلمي الدولي، عولمة  -( 31)

 .  9لبنان، ص –الجنان، كلية إدارة األعمال، طرابلس  ، جامعة17/2012/ 15اإلدارة في عصر المعرفة، 
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 ضعف السلطة األبوية :  .4
اليوم لْم يعد هناك ذلك األب المسيطر والمهيمن الذي يمتلك القدرة على تسيير األسرة والتحكم فيها 

يلعب دوره السابق نفسه اعتمادًا على التوجيه والتربية والتنشئة والنصيحة، كما إنَّ  بشكل مطلق، ولْم يعد
حضوره لْم يعد مكثفًا وواضحًا كما كان في السابق، بالنظر إلى غيابه أو انشغاالته أو هجرته، وبالتالي فإنِّّ 

وذج االحترام والوقار سلطته داخل األسرة لْم يعد تعد ترتبط بذلك األسمال الرمزي أي األب بوصفه نم
والطاعة، ويستمد شرعيته من القاعدة االجتماعية ) ينبغي أْن يكون مطاعًا ( . كما يستمد شرعيته من 
المرجعية الدينية، لكْن في ظروف العولمة الراهنة لْم تعد المرجعية اجتماعية أو دينية فقط؛ بْل أصبحت هناك 

ذا ماليٍا داخل األسرة يمكْن أْن يصبح سلطة، حتى أنَّ األب مرجعية اقتصادية، بمعنى أنَّ من يمتلك نفو 
أضحى مجرد ممول لألسرة والمسؤول عن توفير حاجياتها ومتطلباتها المالية فقط، وهكذا فقَد وظيفته التربوية 

. وهذا يعني ترّدي عالقة اآلباء باألبناء، وانصراف األولين عن دورهم  (32)واالجتماعية أو كاد يفقدها 
ربوي التاريخي . ما عدا الرعاية المادية يقابل ذلك استغناء األبناء عن الحاجة إلى أولياء األمور تحت الت

 عناوين االستقاللية وبناء الذات، وفي ذلك تفكيك لألسرة وإضعاف لها وقطع ألواصرها . 
ة ومن خاللها ومع تراجع سلطة األب، وفي ضوء إيديولوجية العولمة التي أصبحت تواجه األسرة العربي

المجتمع العربي انتشرت كثير من الظواهر والمشكالت االجتماعية الخطيرة، ومنها بالخصوص تعاطي 
المخدرات التي تعد من أهم المشكالت التي تشكل خطرًا بالغًا يهدد أمن المجتمع لِّما يترتب عليها من أضرار 

وأطفال الشوارع ... وغيرها من الظواهر التي  بالغة ينعكس أثرها على الفرد والمجتمع، كذلك ظاهرة التسول
أضحت ملفتة للنظر في مجتمعات تمتلك ثروات اقتصادية هائلة ودين تسامحي يقر العدل والمساواة كمنهج 

 حياتي للمسلمين . 
وطبيعي أنَّ مثل هذا النقص البّين في مراقبة األبناء وتوجيههم أسريًا ستعوضه جماعات الرفاق أو 

صفها أحد وسائل التنشئة االجتماعية التي يختارها األبناء بمحض إرادتهم بعد عجز األسرة عن األصدقاء بو 
تحديد طبيعة رفقة أبنائها نظرًا لتحررهم من رقابتها، هذا الضعف في قدرة األسرة على الضبط االجتماعي 

                                                           

 : 27/3/2012محمد مؤمن، األسرة المغربية بين تحديات العولمة وتحوالت المجتمع، مقال منشور على شبكة االنترنت في  -( 32)
73394 WWW.maghress.com/attajdid/  

http://www.maghress.com/attajdid/
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المراهقة وفي غياب  يجعل من جماعة الرفاق ال سيما ) رفاق السوء ( خطرًا على األبناء خصوصًا في سن
 مراقبة مستمرة ومتيقظة . 

إنَّ التراجع الذي تعرفه اليوم المؤسسة األسرية والمنافسة التي تحّد من دورها التربوي الطبيعي أمام 
سطوة العولمة يفتح المجال للعديد من االشكاليات التي تواجه التنشئة االجتماعية السليمة وتطرح على 

 بحدة والتي تفرض من جهة ثانية ضرورة وضعها موضع التفكير والمساءلة . المجتمع العربي الراهن 
 تراجع دور المرجعيات األولية التقليدية بما فيها األب واألم وكبار السن في األسرة :  .5

كانت المرجعيات التقليدية في ظل السلطة التقليدية تشكل المرجعية األساسية في عملية التنشئة االجتماعية؛ 
عل العولمة ووسائلها االتصالية المتنوعة مثل : التلفزيون والمذياع واالنترنت وأجهزة النقال أصبحت ولكن بف

هذه الوسائل تأخذ دورها في تشكيل التصورات القيمية لألبناء . فعلى سبيل المثال بعد أْن كان األبناء 
الجميلة في تعلمهم السلوك المقبول؛ يعتمدون إلى حٍد بعيٍد على كبار السن ال سيما الجد والجدة وحكاياتهم 

أصبح هؤالء األبناء يتعلمون سلوكهم من التلفزيون بقنواته المتعددة والمتناقضة في كثيًر من تعاليمها، أو من 
االنترنت الذي أصبح القاسم المشترك في حياة معظم األسر العربية . والحقيقة أحدًا ال ينكر الجوانب 

نها تشكل بوابات سريعة للتفاعل مع اآلخرين والتواصل معهم، وتعين األبناء على اإليجابية لهذه الوسائل كو 
التعلم، وتوسع آفاقهم العلمية وتعرفهم بالعالم من حولهم ...الخ؛ ولكنَّ هذه الوسائل من جانب آخر تقدم ثقافة 

افات وتجعل األبناء مختلفة ومتنوعة وبعيدة عن ثقافة المجتمع المحلي ما يؤدي إلى سيطرة وصايا تلك الثق
في حالة من االغتراب عن واقعهم وعن ذواتهم بسبب تراجع دور الكبار والقدوة في التنشئة االجتماعية أمام 
سطوة هذه الوسائل؛ والنتيجة هي ارتفاع حدة المشكالت والصراعات األسرية ومزيد من التفكك األسري، 

سن السيما اآلباء واألجداد . والحقيقة هناك آثار كبيرة وتراجع في العالقات الحميمة بين األبناء وكبار ال
 .  (33)لوسائل العولمة على النشء الجديد نذكر منها 

  . تؤثر في تكوين هويتهم وقيمهم 
  . تؤثر في صحتهم النفسية والجسمية والعقلية 
  . تؤثر في قدرتهم على التعلم وضعف تحصيلهم الدراسي 

                                                           

(، السنة 9د القادر العرابي، دراسة عن التنشئة االجتماعية وتحديات العولمة في المجتمع العربي، مجلة الطفولة، العدد )عب -( 33)
 .  126(، ص2008)



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           29 

 لديهم .  تحفز السلوك اإلجرامي والعدواني 
  . تؤدي إلى تدمير خيالهم وأبداعهم 
  . تؤدي في معظم األحيان إلى إدمانهم على االنترنت 
  . تسهم في إشاعة روح العزلة عن أسرهم 
 ثقافة االستهالك والتنشئة االجتماعية :  .6

آلخرين أسهمت العولمة في انتشار ثقافة االستهالك، عبر آلية اإلعالن وحب التملك والمحاكاة وتقليد ا
التي تتجسد في الواقع العربي، ومثل هذا األمر يخلق ضغوطًا اقتصاديًة وثقافيًة على معظم األسر العربية 
حتى الميسورة منها حيث تظهر رغبات واحتياجات مصطنعة أو غير ضرورية أالَّ أنَّها تتحول عبر آلية 

حتياجات ومطالب يرفعها الصغار داخل اإلعالن وتفّشي قيم االستهالك والرغبة في تقليد اآلخرين إلى ا
األسرة ما يرهق كاهل األبوين ماديًا أو معنويًا، واإلشكالية هنا إلى أنَّ الفهم االستهالكي ال نهاية له، وهكذا 
فإنَّه يخلق ضغوطًا اقتصادية مستمرة، األمر الذي قد يثير توترات في عملية التنشئة االجتماعية وفي العالقة 

والصغار، من هنا نجد ضرورة أْن يحرص الوالدان على مناقشة األبناء بشأن جدوى اإلعالنات بين الوالدين 
ومصداقيتها وجدوى السلعة أو الخدمة التي يرغبون في الحصول عليها مع تعليم الصغار والنشء قيم القناعة 

سلوك الوالدين االستهالكي والرشد في االستهالك واالكتفاء، والقدرة على االستغناء واألهم من ذلك أْن يكون 
 .  (34)قدوًة ونموذجًا يحتذى أمام الصغار 

 التنشئة االجتماعية ومخاطر ضياع الهوية :  .7
بسبب الضعف الذي تواجهه األسرة العربية في عملية التنشئة االجتماعية لألبناء نجد أنَّ ثمة خطرًا 

س معالم شخصيتها الوطنية، ومصدر هذا يحدق بأمتنا العربية اإلسالمية، ويتمثل في تهديد هويتها وطم
الخطر يكمن في سطوة العولمة وما تروج له من دعاوي التمسك بالقيم اإلنسانية العالمية، واحترام حقوق 
اإلنسان، ومطالب النظام العالمي الجديد، والمصير اإلنساني المشترك، والقرية الكونية، والتربية من أجل 

 لك من مصطلحات ومفردات يعج بها قاموس العولمة المعاصر . السالم العالمي ... إلى غير ذ

                                                           

وائل فاضل علي، العولمة والتنشئة االجتماعية، بحيث منشور على االنترنت :  -( 34)
WWW.ahlulbeit.se/webbdesigen/makalat/awlama.pdf  

http://www.ahlulbeit.se/webbdesigen/makalat/awlama.pdf
http://www.ahlulbeit.se/webbdesigen/makalat/awlama.pdf
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فنخشى أْن تتراجع قيم االنتماء والوالء، ومن ثم يفرغ مفهوم الهوية من أركانه الرئيسية، الدين، اللغة، 
القيم، التراث، التأريخ، وحينئٍذ يصاب المجتمع بالفتور وتتالشى أواصر المحبة والتماسك االجتماعي، وتتبدد 

قيم الحافزة على النهوض الثقافي واالجتماعي وكافة هذه األغراض بدأت تتفّشى وتعمل تأثيرها في األجيال ال
 .  (35)الحاضرة ما يستدعي دراستها وعالجها 

فالعولمة المعاصرة تعمل جاهدة على إعادة صياغة قيم وعادات جديدة تؤسس لهوية ثقافية وحضارية 
ه الحضارية باتجاه فرض نمط ثقافي وهيمنته ثقافية وحضارية معينة تنتجها أخرى للمجتمع العربي مهددة هويت

مصالح األقوياء ووسيلتها األساسية أداة إعالمية جبارة أصبحت قادرة على صياغة األخالق وحتى العادات 
ؤسسات والتقاليد بطريقة جديدة، ولعلنا ال نغالي إذا قلنا أنَّ اآللية األفضل لتحقيق هذا الهدف هو ضرب م

التنشئة االجتماعية وفي مقدمتها األسرة والمدرسة في ضوء التأسيس لتنشئة األجيال تنشئة مغايرة ومختلفة 
كما هو عليه الواقع بتصدرها ثقافتا العنف والجنس من خالل تربية جديدة عنوانها الثقافة الجنسية والثقافة 

جريمة والعنف في المجتمعات العربية واإلسالمية وقتل العنيفة، وما رتبته هذه التنشئة من انتشار للرذيلة وال
الوقت، وقد أسهم في ذلك شبكة االتصاالت الحديثة والقنوات الفضائية وبرامج الدعاية للسلع الغربية 

 مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة اإلنسانية . 
( فتاة وسيدة مصرية، تبّين أنِّّ  1472أة والطفل بالقاهرة على ) وفي دراسة أعّدها مركز دراسات المر 

%( عنف وحرب 85% ( منها مشاهد جنسية، و) 75% ( هي أفالم جنس، و) ى85األفالم التي تشاهد ) 
%( يشاهدن نشرات األخبار والبرامج الثقافية، 6%( أفالم عاطفية قديمة، و)68% ( أفالم فضاء و) 23و ) 

 .  (36)فالم العلمية ألنَّها ال تمثل لديهن أي اهتمام يذكر ولْم يذكرن األ
وأشارت بعض الدراسات إلى أنَّ شبكة االنترنت، وكذلك بعض القنوات الفضائية تشكالن أكبر قوة 
دافعة للعولمة الجنسية، وأنَّ هاتين الوسيلتين قد استطاعتا إزالة أكبر عقبة تعترض نشر هذه الثقافة وهي 

 تي كانت إحدى القيم المطلقة لدى النشء المسلم . قيمة الخجل ال

                                                           

بدر بن جويعد العتيبي .... )وآخرون(، العولمة الثقافية وأثرها على هوية الشباب السعودي وقيمهم وسبل المحافظة عليها، اإلدارة  -( 35)
 .  9هــ، ص 1428المملكة العربية السعودية، العامة لبرنامج المنح بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 

 وليد الرشودي، مرجع سابق .  -( 36)
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واألسرة العربية يجب أالَّ تدع مهمة الحفاظ على الهوية القومية وتنميتها للمدرسة وحدها؛ بْل من 
الضروري أْن تشارك فيها بفاعلية، وبوعي بحيث يكون االلتزام بتعاليم اإلسالم واالعتزاز باللغة العربية والتراث 

أصياًل من الحياة اليومية داخل األسرة يلتزم به الجميع قواًل وفعاًل، ويتخذوا من هذا االلتزام  العربي جزءاً 
وقواعده معايير أساسية لتقييم الثقافات األجنبية الوافدة والتفاعل معها، ذلك أنَّ الهوية الثقافية ليست مجموعة 

غيرة ومرنة نسبيًا ومنفتحة ومتحولة نتيجة لتغير مكونات ساكنة وثابتة جامدة مغلقة؛ بْل متطورة باستمرار ومت
األوضاع واألزمنة والعالقات الداخلية والخارجية، بمعنى آخر أنَّ الهوية الثقافية العربية تتجدد وتعيد خلق 
ذاتها في إطار خصائصها ألنَّها في حركة داخلية مستمرة وتتغذى بالموروثات العريقة للمجتمع، وبالقدرات 

بداعية فيه، كما تتغذى باإلسهامات الخارجية عن طريق االستيعاب والتحوير والتمثل وبذلك الداخلية اإل
تحافظ على خصوصيتها بالرغم من انفتاحها على اآلخر . وبهذا ال ندعو وال ينبغي أْن ندعو هنا إلى 

اليوم باإلضافة إلى  االنغالق أمام بقية الثقافات والتحصن ضدها، ذلك ألنَّ مثل هذا االنغالق لم يعد ممكناً 
أنَّ مجرد محاولة االنغالق واالنعزال عن بقية الثقافات يعّد مخالفة صريحة لحقيقة اإلستخالف اإلنساني على 
األرض وما يتطّلبه هذا اإلستخالف من تفاعل وتعارف وتبادل منافع بين البشر كما في قوله سبحانه وتعالى 

ن َذَكٍر يََََٰٰٓأيَُّها ٱلنَّاُس إِّنَّا َخَلقْ ﴿ : ُكم مِّّ ُكمْ  َوُأنَثىَٰ نََٰ ندَ  َأْكَرَمُكمْ  إِّنَّ  لَِّتَعاَرُفوَٰٓا َوَقَبآَٰئِّلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلنََٰ ِّ  عِّ كُ  ٱّللَّ  ٱّللََّ  إِّنَّ ْم َأْتَقىَٰ
. ولكن ينبغي أْن يرافق هذا االنفتاح وعي بخصوصية مجتمعنا العربي المسلم  13الحجرات/ ﴾رٌ َخبِّي َعلِّيمٌ 

الخصوصية  مر المحافظة عليها .ولعّل أهم المبادئ والقيم التي تشكل بعضًا من مالمح هذهالتي يستوجب األ
 :  (37)الواسعة ما يأتي 

 . العقيدة االسالمية الصحيحة والفهم الصحيح لها وممارسة شعائرها 
  نها اإليثار والمحبة والتآزر واالحترام بين أفراد المجتمع المسلم بغض النظر عن األدوار التي يؤدو

 والمراكز التي يشغلونها 
  االبتعاد عن مظاهر الكبير والتكبير والخيالء والعجب والغضب والحقد والحسد وسوء الظن وتضييع

 حقوق اآلخرين . 
  االتصاف بالتواضع والتراحم والحب ولين الجانب والتسامح وحب الخير للناس أجمعين، وحفظ حقوقهم

 ر والتقوى والعمل الصالح . وحسن الظن بهم والتعاون معهم على الب
                                                           

(37 )- WWW.sau.edu.sa/content_  

http://www.sau.edu.sa/content_
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  البعد عن الظلم والغش والرشوة و" المحسوبية " وإيذاء الناس والغيبة والنميمة والكذب والسخرية والسب
 واللعن وقذف المحصنات ... وغيرها من آفات اللسان . 

 جاعة األخذ باألخالق الحسنة مثل : العدل والصدق ونصرة الضعيف المظلوم والجرأة في الحق، والش
 فيه، وعدم إيذاء الناس في شرفهم وأعراضهم ..

  مراعاة حقوق الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، وحقوق األبناء على اآلباء وحقوق اآلباء على
 األبناء وحقوق الجار، وحقوق الحاكم على المحكوم وحقوق المحكوم على الحاكم، وصلة الرحم . 

 ر المسلم والسالم عليه وتهنئته في أفراحه ومواساته في أتراحه حب الخير للجميع ونصرة المظلوم وست
وإجابة دعوته وعيادته إذا مرض والسير في جنازته إضافة إلى آداب الطعام وآداب السير في الطرقات 

 وأدب المجلس وأدب العالم والمتعلم وطالب العلم . 
 ن الكريم وأداة التواصل بين أفراد المجتمعات استخدام اللغة العربية واالعتزاز بها، ذلك ألنَّها لغة القرآ

 العربية واالسالمية. 

 أهم النتائج : 
من التحديات الكبيرة التي تواجهها أسرتنا العربية المسلمة هو تأثير العولمة في أسس بناء األسرة بدًء من  .1

الشخصية،  عملية االختيار للزواج من خالل دفع األفراد إلى تغليب الصفات النفعية على الصفات
وإضعاف سلطة األسرة على األبناء، وارتفاع المهور، المبالغة في مراسيم الزواج، وتأخير سن الزواج 
وكيفية إعداد بيت الزوجية ... الخ مما يسهم في بناء أسرة قائمة على أسس ضعيفة آيلبة إلى السقوط 

 السريع . 
ونها وحدة إنتاجية اقتصادية تقوم بإنتاج ما تسعى العولمة إلى جعل األسرة وحدة استهالكية بدال من ك .2

تحتاج إليه وتشرف على كيفية توزيعه واستهالكه، وهذا األمر من شأنه أْن يخلق ضغوطًا اقتصادية 
مستمرة على األسرة، ومن ثم قد يثير توترات في عملية التنشئة االجتماعية وفي العالقة بين الوالدين 

 واألبناء .
ي تواجه األسرة العربية يتمثل في تكنولوجيا العولمة التي خلقت أو تحاول أْن من أكبر التحديات الت .3

تؤسس ألسرة جديدة تفتقد إلى العاطفة والروح نتيجة النشغال األبناء بهذه التكنولوجيا ما يسهم في بناء 
 أسرة بعيدة عن عالقات الرحمة والمودة إلى عالقات باردة وهشة .
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ة التقليدية بما فيها األب واألم وكبار السن في األسرة التي كانت تشكل تراجع دور المرجعيات األولي .4
المرجعية األساسية في عملية التنشئة االجتماعية أو قدوت يحتذى بها؛ بفعل العولمة ووسائلها 
االتصالية المتنوعة، وأصبح األبناء يجدون قدوتهم الجيدة من المسلسالت التلفزيونية ومما تبثه وسائل 

 م من برامج وشخصيات تحمل أفكارًا غريبة عن واقع أسرتنا وأفكارها . اإلعال
بسبب مشكالت التنشئة االجتماعية في األسرة العربية ثمة خطرًا مهمًا يحدق بأمتنا العربة االسالمية،  .5

ويتمثل في تهديد هويتها وطمس معالم شخصيتها القومية، ومصدر هذا الخطر يكمن في سطوة العولمة 
التمسك بالقيم اإلنسانية العالمية، واحترام حقوق اإلنسان، ومطالب 77799له من دعاوي  وما تروج

النظام العالمي الجديد، والمصير اإلنساني المشترك، والقرية الكونية، والتربية من أجل السالم العالمي 
 ... وغيرها . 

قوامها وأساسها حيث يتضمن  إْن سر قوة األسرة العربة المسلمة يكمن في الدين اإلسالمي الذي يعدّ  .6
القرآن الكريم كثيٌر من اآليات القرآنية التي تّحدد كيف تتكون األسرة وممن تتكون، وطبيعة العالقات بين 
أفرادها منذ بداية تكوينها حتى تفككها بالموت أو الطالق، وهذه النصوص واآليات واضحة محكمة غير 

 هي منقذ أسرتنا من شراسة العولمة ما إْن تمسكت بها . قابلة للتعديل ويصعب التمرد عليها؛ لذا ف

 التوصيات : 

 في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث نضع التوصيات اآلتية :  

دعوة األسرة العربية إلى التمسك بالشريعة اإلسالمية، التي ارتضاها هللا سبحانه وتعالى لنا، ففقها ننظم  .1
 ئق الحياة . حياتنا ونربي أجيالنا، ونتبصر بحقا

نشر موقف اإلسالم من المرأة واألسرة عالميًا؛ وذلك من خالل مبادرات إسالمية لعقد مؤتمرات عالمية  .2
 عن قضايا المرأة، واألسرة، وحقوق اإلنسان، من منظور شرعي .

إعادة النظر في مشكالتنا االجتماعية، في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية العامة، ومقصدها، وغايتها  .3
لحكيمة في الحياة أواًل؛ لتحديد مسؤولية األسرة، والمدرسة والجامعة، ومعاهد التعليم، ومؤسسات ا

 المجتمع المدني، في القيام بواجباتها في هذا الجانب . 
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ضرورة العمل على تفعيل دور األبوين واألجداد واألعمام واألبناء الكبار في عملية التنشئة االجتماعية،  .4
ر التي تطرحها مصاحبات العولمة وآثارها على قيم األبناء وسلوكهم وثقافتهم وهويتهم وتوعيتهم بالمخاط

 الوطنية . 
ضرورة دعم األدوار التقليدية لألسرة بصيغ جديدة تتماشى مع متغيرات العصر وتحديات العولمة بعد أْن  .5

السريع وعمل المرأة اعتراها الضعف والوهن في المجتمعات العربية الحضرية بسبب التغير االجتماعي 
 خارج المنزل واختفاء دور األب القدوة . 

ضرورة العمل على إعادة الدور المفقود لألب بوصفه القدوة في داخل أسرته ليس بوصفه الحاكم الذي  .6
 ينبغي أْن يطاع وإنَّما في جو ديمقراطي يتناسب مع التطورات الجديدة . 

كيفية التعامل مع استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا ضرورة إرشاد األبوين واألبناء الكبار إلى  .7
الحديثة كي يكونوا بإمكانهم إرشاد األطفال الصغار والمراهقين إلى كيفية استخدام هذه الوسائل بما 

 يحقق الفائدة المرجوة التي تتجاوز مفاهيم التسلية والترفيه وقتل وقت الفراغ . 
اية وتشجيع إنتاج برامج وألعاب عربية يستخدمها األطفال دعوة المسؤولين في الدول العربية لرع .8

والمراهقون في ألعاب الكمبيوتر عوضًا عن مثيالتها األجنبية التي تحفل بالعنف والجريمة بحيث تعتمد 
هذه البرامج واأللعاب على اللغة العربية وتقدم أفكارًا ومضامين تتفق واألسس الثابتة في الثقافة العربية 

 شء اعتمادًا على أساليب غر مباشرة االعتزاز بالذات الثقافية والنتماء لألمة وتعلم الن
دعوة المسؤولين في وزارات الثقافة واإلعالم العربية المسؤولين في الفضائيات العربية الخاصة للتعاون  .9

ية العربية المشترك في إنتاج وتبادل برامج إعالمية ثقافية وترفيهية تقلل من اعتماد القنوات التلفزيون
األرضية والفضائية على استيراد المواد والبرامج اإلعالمية والترفيهية الغربية مع انتاج برامج وأعمال 
درامية وأفالم تعّلى قيمة التماسك األسري وتبرز الوسائل واألساليب التربوية التي يمكن أْن تعتمد عليها 

الج بأساليب فنية غير مباشرة الفرص والمخاطر األسرة العربية في عملية التنشئة االجتماعية كما تع
 التي تفرضها العولمة على األسرة العربية . 

ممارسة الضغوط على وسائل اإلعالم أو القنوات الفضائية التي تروج للعولمة في إعالناتها التي ال  .10
غزو وبقوة األجواء تتفق مع الثقافة العربية اإلسالمية وفي مسلسالتها األجنبية غير الهادفة التي أخذت ت

 األسرية العربية . 
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دعم األسرة العربية اقتصاديًا من خالل رفع مداخيلها الشهرية وتوفير فرص العمل للعاطلين فيها، األمر  .11
الذي يقلل من خروج األبوين لفترات طويلة بعيدًا عن المنزل لالهتمام بمصادر المعيشة ويكونون قريبين 

 ههم، ومن ثم يعزز سلطتهم داخل األسرة . من الصغار وتحت رعايتهم وتوجي
إقامة المؤتمرات العلمية من قبل الجامعات العربية حول العولمة وأهافها وتأثيراتها في المؤسسات  .12

االجتماعية، ودعوة الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العالقة واألهالي للمشاركة فيها بغية الوقوف 
   فية التصدي لها . إلى إيجابيات العولمة مساوئها وكي
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 (المخاطر واالثار)درات الرقمية المخ

 علي سالم شتوان الدكتور/

 ة االجتماعية قسم الخدمأستاذ مساعد/ 

 جامعة طرابلس –كلية اآلداب  

 

  :المقدمة

تعد ظاهرة انتشار المخدرات الرقمية من الظواهر الجديدة التي برزت بفعل التطور الذي شهدته وسائل 
االتصال والتقنية المختلفة، وهذا من شأنه أن يشكل تهديدًا لفئة مهمة في المجتمع، إال وهي فئتي المراهقين 

هولة استخدام هذه التقنية ال تتطلب الكثير من الجهد والعناء، وهذا األمر دفع مروجي وبائعي والشباب فس
المخدرات الرقمية إلى فتح محالت الكترونية لتسويقها مع مواد صوتية وبصرية واشكال تتحرك وتتغير وفق 

ا واالقبال هأصبح استهالكمعدل مدروس لتحدث الهلوسة، وهو نفس التأثير الذي تحدثه المخدرات التقليدية، ف
 على شرائها ينتشر في المدارس والجامعات، والحصول عليها يتم بسهولة فهي غير مجرمة من الدولة.

وأصبحت هذه الظاهرة تطرح نفسها على بساط البحث العلمي، باعتبارها ظاهرة مستحدثة على 
لها تأثير يهدد الشباب، ويستدعى  المجتمع، وتحتاج لدراسة مخاطرها واثارها المتعددة والمتشعبة، فهي

استخدام وسائل الوقاية والتوعية من كافة منظمات ومؤسسات المجتمع، وتتطلب بذل جهد مجتمعي والتعاون 
 والتكامل.
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 :مشكلة البحث

األخيرة، فهي ال تقل أضرارها عن المخدرات  اآلونةتثير مشكلة المخدرات الرقمية جدل كبير في 
د تعاطيها مقتصرًا على الشم والحقن الوريدي والتدخين والمضغ كما في المخدرات الطبيعية، التقليدية، فلم يع

لذا يتم الكترونيًا عن طريق تطبيقات وبرامج يؤدي سماعها إلى نوع من التخدير، وصارت عابرة للحدود 
 الزمانية والمكانية، وأصبحت متاحة للجميع.

على دراسة طبيعة ومخاطر واثار المخدرات الرقمية على المراهقين ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة ستركز 
 والشباب.

  :أهمية البحث

 ترجع أهمية هذا البحث إلى االتي:

في توضيح المخاطر  ألهميتهاإن الحاجة إلى تناول هذه الموضوعات في الخدمة االجتماعية يرجع  -1
ة، ولتعميم برامج توضح تراتيجيات للمواجهواالثار الناتحة عن المخدرات الرقمية بما يعمل على وضع اس

 وعوي والعالجي الذي يجب أن يقوم به اإلخصائي االجتماعي مع المراهقين والشباب.الدور الت
هذه الدراسة قد تثير منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لتبنى وسائل تعمل على تجنيب الشباب  -2

 المخدرات الرقمية.
، وهذه من منظور الخدمة االجتماعية ات تعاطي المخدرات الرقميةندرة الدراسات التي تناولت موضوع -3

 والمعرفة.للمكتبة الدراسة قد تشكل اضافة 
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  :أهداف البحث

 تشتمل أهداف البحث على االتي:

 تعاطي المخدرات الرقمية وكيفية عملها  التعرف على طبيعة -1
 قين والشباب.التعرف على مخاطر المخدرات الرقمية على متعاطيها من المراه -2
 التعرف على اثار المخدرات الرقمية على متعاطيها من المراهقين والشباب. -3
 للوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية واثارها. من وجهة نظر الخدمة االجتماعية أولى مؤشراتتحديد  -4

 مفاهيم البحث:

 مفهوم المخدرات الرقمية -1
سيقى بطرق تتنافي مع استخداماتها الطبيعية المخدرات الرقمية تقوم على استخدام االستماع للمو 

لغرض المتعة وتهدئة النفس والراحة واالسترخاء إلى االستخدام الذي يعتمد على االستماع للموسيقى بترددات 
متباينة وبشكل مدروس بغرض االنتقال بالفرد إلى عالم الالشعور والالوعي، وبالتالي االنقطاع عن الواقع 

 (.8، ص2019هلوسة والنشوة )الزيود وعودة، والدخول إلى عالم ال
  :المخاطر -2

من يتعاطي بمخاطر اسم مفعول من كلمة خاطر، وتعني المهالك والمكاره التي يمكن أن تلصق 
 المخدرات الرقمية ويدمن عليها.

  :االثار -3

 االثار جمع اثر، وتعني ما يختص االنسان من عواقب فعالة نتيجة تعاطيه المخدرات الرقمية.
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 :قميةتاريخ المخدرات الر 

يتأثر االنسان بالموجات السمعية، فهو مؤلف على ضربات قلبية، ولذلك نجده يتأثر بالموجات 
الصوتية بداخله، أو في محيطه الخارجي، وهو يتفاعل مع دقات معينة، وتخرجه من حالة إدراكية إلى أخرى 

 (.162، ص2020ين )لوحيدي، وحامد، مثل: رقص المطر عند االفارقه، ودقات الزار عند المصري

، كما تم نشر مقال 1939ويعود اكتشاف المخدرات الرقمية إلى العالم االلماني )هنريش دوف( في 
حول دراسة اآلثار العصبية الناتجة عن األمواج الصوتية وتأثيرها على  1950عام  (للباحث )غراي والترم

تأثير عمليات التباين الصوتي على الدماغ عند تخدير الدماغ، كما نشرت )برناد مرغوليس( مقال حول 
بعنوان  1973، ونشر )جيرار اوستر( مقال له في  1960شخص إلجراء عملية القتالع اسنان له في 

 (.8، ص2021ت الصوتية في الدماغ )الحجار، اضبالن

ت صوتية ، وتجسدت في ملفا2011وعلى الرغم من ذلك لم تظهر هذه الظاهرة بشكل واضح إال في 
دقيقة تتركز على النقر المزدوج لألذنين عن طريق طرح صوتين متقاربيين  30-15تتراوح مدتها ما بين 

 (.17، ص2015بترددات مختلفة في كل أذن، وهو ما يؤدي إلى تحفيز العقل البشري )ابوقرين، 

لنفسية، نظرًا ألن وقد استخدمت الموسيقى المستنده على تقنية الرنين االدني في مستشفيات الصحة ا
 استثارةلدى بعض المرضى النفسيين، ولذلك يحتاجون إلى  للمزاجهناك خلاًل ونقصًا في المادة المنشطة 

الخاليا العصبية الفراز تلك المواد، ويكون ذلك تحت اشراف طبي ولعدة ثوان، والستخدام اكثر من مرتين في 
 (.174، ص2016اليوم )ميسوم، 

 :الرقميةطريقة عمل المخدرات 

تقوم تقنية خاصة بهندسة الصوت على صناعة هذه الملفات الصوتية المخدرة، ويتم تركيبها على 
مستويين األول مستوى الصوت يخلق تأثيرات على الدماغ، وذلك من خالل القرع على كل أذن بنغمات 

وهذه الحالة تؤدي  معينة، وبمستوى من الصوت يختلف من حيث النغمات الصوتية، ودرجة التردد الصوتي،
 (.207، ص2019في النهاية إلى تغييرات دماغية ومزاجية )الخالدي، 
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المتعاطي بالنشوة واالبتهاج فحسب لكنه يدخله في ما يطلق عليه بالشرود الذهني،  شعروهذا ال ي
الكهرباء  وهي لحظة يقل فيها التركيز بشدة وينفصل خاللها المتعاطي عن الواقع، كما أن تكرار تباين مستوى 

في دماغ االنسان يؤدي مع الوقت إلى الدخول في حاالت من التشجنج، وفقدان السيطرة، وتهيج الجهاز 
 (.7، ص2017العصبي لدى المتعاطي )عبدالرحمن، 

ومن خالل دراسة حالة الدماغ، وطبيعة االشارات الكهربائية التي تصدر عنه بعد تعاطي نوع من 
د حالة نشوء مرغوبة، حيث أن كل نوع من المخدرات الرقمية يمكن أن يستهدف المخدرات الرقمية يمكن تحدي

، 2016لتحفيز الدماغ بصورة تشابه الصورة التي يتم تحفيزه فيها بعد تعاطي المخدرات الواقعية )داود، 
90.) 

  :انتشار المخدرات الرقمية

االخيرة، باعتبارها  اآلونةي في على بساط البحث العلم بإلحاحتطرح ظاهرة المخدرات الرقمية نفسها 
ظاهرة مستحدثه تتداخل فيها عوامل متعددة من حيث االنماط واالدوات والوسائل المستحدثة في تعاطي 
وادمان هذه النوعية من المخدرات الرقمية، وكذلك العوامل واالسباب والدوافع المرتبطة في تورط المتعاطين 

بأكثر من وسيلة، حيث قدم االدمان والتعاطي في كثير من المواقع فيها فقد تم تشجيع االدمان والتعاطي 
ر الحالة المزاجية السعيدة للمتعاطي بعد تعاطيه يكوسيلة للتغلب على المشكالت، كما انها تعمل على تصو 

بصورة تجعل كثيرًا من الذين يتعرضون  لضغوط يشعرون بأن هذا المخدر هو الوسيلة الوحيدة للتغلب على 
، واالنطالق إلى عالم السعادة واللذة، وكثيرًا من المواقع تقدم المتعاطي في صورة بطل يتعاطف معه االزمة

 (.201، ص2017الناس، ومشاهدة المتعاطين لمضمون مثل هذه المواقع قد يؤثر على اتجاهاته )العراقي، 

دولية، ولم يكتفي ويتم الحصول على موسيقى المخدرات الرقمية من خالل مواقع شبكة المعلومات ال
دليل مكتوب يشرح  يوفرون مروجيها من توفيرها، وتسهيل الوصول إليها، لكنهم عكس المخدرات التقليدية 
مختلفة بحسب الشعور  بأسعاركيفية تعاطيها، وتتوفر المخدرات الرقمية على مواقع شبكة المعلومات الدولية 

 الذي يمكن الحصول عليه، وحسب المخدر التقليدي.
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منت مواقع المخدرات الرقمية مؤثرات بصرية ولونية تصاحب المؤثرات الصوتية، وهي تسوق وتض
(، وتتيج تجارة المخدرات الرقمية من شبكة المعلومات الدولية سوقًا 29، ص2004على انها امنة )يونس، 

حميلها للتجربة يتم تو  وتعرض بعض العينات المجانية،زهيدة بل  بأسعارومقرًا لبيع وترويج هذه المخدرات 
 (.12، ص2016االفراد والدعاية لها )ابودوح،  يجذبدون تكاليف مالية كنوع 

واشارت االحصائيات إلى ان هذه الظاهرة تمثل خطرًا على الشباب والنشئ، وانهما الفئتين 
 (:1405، ص2019المستهدفتان، ومن االحصائيات التي تدل على ذلك االتي )شعبان، 

ان للمخدرات الرقمية في معظم دول العالم العربي، ومنها على سبيل المثال: مصر، تسجيل حاالت االدم -1
 الجزائر، والسعودية، ولبنان، واالردن، والمغرب، واالمارات والكويت، والبحرين.

خضوع حاالت للعالج من ادمان تلك المخدرات في اكثر من دولة عربية، ومنها على سبيل المثال:  -2
، وحالتان في لبنان، وحاالت في مصر والمغرب 2015للعالج في الجزائر في خمس عشرة حالة ادمان 

 واالمارات.
قيام دول عربية متعددة بمكافحة تلك الظاهرة عن طريق عقد الندوات للتعريف باالدمان الرقمي وتسليط  -3

 الضوء عليه، وتبيان خطورته، والتخدير من الدخول للمواقع التي تروج له.

 :ي المخدرات الرقميةعالمات ادمان تعاط

 هناك مجموعة من الطقوس التي يجب توافرها من أجل تعاطي المخدرات الرقمية مثل االتي:

وجود غرفة ذات إضاءة خافتة، مع قفل االبواب، واسدال الستائر، وغلق كل االجهزة، وقطع كل  -1
 االتصاالت إال مع المقطع الصوتي.

 االسترخاء بشكل كامل، والتمدد على السرير. -2
 ارتداء المالبس الفضفاضة الواسعة. -3
 شرب متعاطي المخدرات الرقمية كميات كبيرة من الماء قبل استماع الموسيقى. -4
 من أهم الشروط التي يجب توافرها عند تعاطي المخدرات الرقمية ان يكون المتعاطي معصوب العينين. -5
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غرفة وتجنيب الوجود في اماكن ويظل المتعاطي في الوحدة النفسية واالجتماعية، مثل وجوده داخل ال
دقيقة في بداية األمر،  30التجمعات مثل االسرة، أو المواقف االجتماعية، وينصرف فترات طويلة تبدأ من 

دقيقة على جسم المتعاطي، ويظل حر  35دقيقة، اذ ال يتحقق االثر إال بعد مرور  50ويتخطى ذلك إلى 
اقض االنفعالي المستمر مع تذبذب المشاعر، ويحتاج باستمرار الشخصية، وفي حالة من التقلب المزاجي والتن

 ، / (.2021إلى رفع صوت الموسيقى بصورة مبالغ فيها مع الرغبة في تكرار نفس المقطع )موسى، 

 :انواع المخدرات الرقمية

 Orystal mythاالسطورة البلورية  -1

، وتبعث في النفس نوع من النشوة وهي نوع من النغمات الهادئة التي تبعث على االسترخاء والهلوسة
من خالل توارد الذكريات االليمة، كما أن نوع النغمة من النوع الهادي الذي يبعث احالم اليقظة، والبهجة في 

 النفس.

 Heavy metaالموجة العالية  -2

وهي نوع من النغمات الصافية التي تسبب في حدوث تحفيز لجميع خاليا الجسم والعقل، وتعمل على 
 (1، 2021ة النشاط بصورة مذهلة )موسى، زياد

  :دوافع واهداف تعاطي المخدرات الرقمية

ال تختلف دوافع تعاطي المخدرات الرقمية عن دوافع تعاطي المخدرات التقليدية، ففي واقع األمر هي 
 (.1424، ص2019واحدة، وتتلخص في االتي )شعبان، 

 التخفيف من دوافع التوتر والقلق والخوف. -1
 تنبيه العقل، والتغلب على الخمول، واعطاء القدرة على السهر.زيادة  -2
 الهروب من الواقع الذي يعيشه المتعاطي، والهروب من بعض المشاكل االجتماعية. -3
 التغلب على االم الجسد، وضغوطات الحياة. -4
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 (1405، ص2019والهدف من تعاطي المخدرات الرقمية )شعبان، 

 ه.أن يجاري المتعاطي اقرانه واصدقائ -1
 حب المغامرة، والتحرر من بعض القيود النفسية التي تفرض نفسها على سلوكيات المتعاطي. -2
 السعي للتجربة. -3

 :الفرق بين المخدرات الرقمية والتقليدية

ان المخدرات التقليدية لها اثارها المؤكدة، والمثبتة علميًا على كافة اعفاء الجسم في حين أن المخدرات الرقمية  -1
للدليل العلمي المؤكد على فاعليتها في الوصول للشعور بانتشار قريب من هذا المصاحب  مازالت تفتقد

 للمخدرات التقليدية.
 إن المخدرات التقليدية تحدث تخديرًا حقيقيًا، أما المخدرات الرقمية فال تعدو كونها مؤثرات صوتية. -2
 نفسي، وليس ادمان فعلي.يشير المختصون أن إدمان هذا النوع من المخدرات الرقمية هو ادمان  -3

ومن وجهة نظر أخرى فأنه يوجد هناك اتفاق بين المخدرات الرقمية والتقليدية، وانه يوجد اوجه لالختالف، 
 كما يلي:

 :أوجه االتفاق بينهما -1

أن المخدرات الرقمية تشترك مع المخدرات التقليدية في حصول حالة من االدمان الذي يسبب 
 االضطراب الجسدي والنفسي.

 اوجه االختالف: -2

المخدرات التقليدية عبارة عن مكون من مادة طبيعية أو مصنعة أو تركيبة كيميائية، وتسبب 
لمتعاطيها فقدانًا كليًا أو جزئيًا لإلدراك بصفة عامة، ويتم تعاطيها عن طريق االحتساء أو البلع أو المضغ أو 

ة فهي عبارة عن مقطوعات موسيقية مؤلفة من الحقن أو التدخين أو الشم وغيره، بخالف المخدرات الرقمي
 نغمات معينة، تدخل الجسد عن طريق السمع فقط، وتؤثر على العقل ويحصل بها االدمان.
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أن المخدرات التقليدية يمكن مكافحتها، ورصدها وتتبع من يروج لها أو من يتعاطيها بسهولة، بخالف  -3
بكة المعلومات الدولية، مما يجعل من مكافحتها امر بالغ المخدرات الرقمية التي يتم الترويج لها عن طريق ش

 الصعوبة، وكذا رصد من يتعاطيها.
المخدرات التقليدية مجرمة قانونًا، بخالف المخدرات الرقمية التي تفتقر إلى الجزاء الجنائي، فهي حتى االن لم  -4

 (.1379 – 1378، ص ص2017يحرمها القانون )شعبان، 

  :مخاطر المخدرات الرقمية

تؤثر المخدرات الرقمية على المتعاطي فسرعة انتشارها، وسهولة الحصول عليها يؤدي إلى استهالكها 
واالدمان عليها االمر الذي يؤدي إلى مجموعة من المخاطر سوى على المجتمع أو على الفرد، فعلى 

بل يرى البعض أن على هذه المخدرات،  لإلدمانالمستوى الفردي ال يخفى على أحد المضاعفات الخطيرة 
تأثير المخدرات الرقمية يفوق المخدرات التقليدية، حيث تنعكس سلبًا على التوازن االجتماعي والنفسي بداخل 
المدمن، وتجعله كائن انعزالي منطوي على نفسه، مما يؤثر على قدراته في التواصل مع اآلخرين )بوقرين، 

 (.79-78، ص ص2019

لى اتمام المهام واألنشطة التي تتطلب العمل مع فريق، ويرجع ويصاب المتعاطي بضعف القدرة ع
السبب في الكثير من االحيان إلى أنه أصبح شخصًا متمحورًا حول ذاته وافكاره ورغباته واحالمه، ويفقد 
المتعاطي القدرة على التعامل مع المشكالت التي تطرأ من العالقات اإلنسانية مثل االختالف في الرأي، 

 المتزن عن االراء، ويتحول إلى محاور مضطرب وعنيف.والتعبير 

والتخدير الرقمي من منظور االخصائيين النفسيين هو ظاهرة خطيرة ليس لها عالج دقيق لشدة 
االمراض التي يصاب بها من مثل هذا النوع الجديد من االدمان، فالمخدرات الرقمية تفتقد لنظام محدد 

العالج النهائي، فإذا فات االوان يتم تحويل هذا المتعاطي إلى  للتشخيص الذي قد يحرم المتعاطي من
مصحات االمراض العقلية التي بدورها ستجد صعوبة في تشخيصه وهذا قد يصل لتدمير وظائف الدماغ 

 (.17، ص2016البشري بالكامل، ويتم بذلك القضاء على نفسيته )ميسوم، 
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م في اسفل الظهر وآالم في الرقبة، وضعف شديد في والمخدرات الرقمية لها مخاطر صحية فهي تسبب اال
المزمن، أضف إلى ذلك شكوى دائمة من آالم في العين  باإلمساكعضالت المثانة مع كسل واحساس دائم 

 وضعف النظر.

  :آثار المخدرات الرقمية

إال على الرغم من أن هناك تباين، وعدم وجود اتفاق مطلق على مجمل تأثيرات المخدرات الرقمية، 
أنه من المؤكد والمتفق عليه أنها تشكل شكل من أشكال االدمان، وتتضمن دخول المتعاطي في حالة غير 
طبيعية تؤثر سلبًا على مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة، وقد حددت بشكل واضح أولئك الذي 

أن االستخدام المفرط لهذه يستمعون إلى هذه الجرعات الصوتية فتؤثر سلبًا على الصحة العقلية والجسدية، و 
االصوات يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى اضطرابات في النوم والقلق تمامًا كاستخدام المنشطات 

 (.6، ص2016التي تستعمل في بعض الحاالت المرضية كعالج نفسي )ابودوج، 

ود الذهني الذي المدمن، وانعزاله عن اآلخرين وعن العالم الخارجي، والشر  انطواءكما تفضي الى 
يؤثر سلبًا في المخ فيقلل تركيز االنسان كثيرًا إلى حد الفقدان، ثم أنه يعاني من حالة االنعزال عن الواقع، 

 ومحاولة البحث عن الشعور بالسعادة والنشوة الزائفة، والتي ال يوجد دليل على وجودها في االساس.

ير من االضرار إلى الجهاز السمعي، وقد يتسبب ثم أن االستماع إلى الترددات المتباينة تجعل الكث
 ذلك في حدوث الرعشة في االطراف، وبخاصة االيدي، وعدم التوازن.

ويتسبب تعاطي المخدرات الرقمية في الشعور الدائم بالخمول، وعدم القدرة على بذل أي مجهود مما يؤثر 
 (.271، ص2019على الطاقة االنتاجية واالدمان النفسي )الخالدي، 

والتشنج العضلي والعصبي  الالإراديثم أن هذا النوع من المخدرات يؤدي إلى اثار نفسية كالصراخ 
وارتعاش الجسد اثناء عملية السماع، وقلة التركيز واالنفصال عن الواقع وتراجع في الدراسة، وأوردت بعض 

والشعور بالمالحقة من الدراسات احساس المريض بالهلوسة، واحساسه باالضطهاد، والخوف من اآلخرين 
أشخاص يريدون قتله أو إيذائه، ويروى بعض األطباء أنه ما لم يعطي مهدئات لتخفيف التشنج قد تؤدي هذه 
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على المخدرات الرقمية وانخفاض كفاءة الذاكرة الخاصة باسترجاع المعلومات  المدمنينالحاالت إلى تدمير 
 (.141، ص2019السريعة )محمد، 

ع فإن المخدرات الرقمية تهدد حياة الكثيرين وعلى االخص فئة الشباب والمراهقين، ذلك أن وفي ظل هذا الواق
خطرها يهدد متعاطيها على المستوى االجتماعي والنفسي من فقدان التوازن والدخول في االكتئاب وانخفاض 

، ص 2020الذاكرة وحدوث تشنجات وتهيج عصبي ليصل إلى الجانب الجسدي )الصادق ومحمد، 
 (.335-330ص

  :طرق الوقاية من المخدرات الرقمية

لظاهرة تعاطي المخدرات الرقمية،  للتصديتفعيل دور االخصائي االجتماعي داخل المؤسسات التعليمية  -1
عمل خاصة في فن التعامل االيجابي مع وسائل التواصل االجتماعي وبما يعمل  ورشوالعمل على احداث 

 سن مبكرة.على نشر الوعي بهذه الظاهرة في 
عن طريق مد جسور التعاون بين االخصائي االجتماعي والمؤسسة التعليمية  لألسرنشر وسائل التوعية  -2

 واسرة الطالب، وتدريبهم على كيفية فرض نوع من الرقابة الذاتية على ابنائهم .
وقات فراغهم، تنظيم االنشطة والتطبيقات النوعية المبتكرة التي تتناسب مع اسلوب تفكير الشباب وشغل أ -3

 وتدريبهم على تحديد أهدافهم واختيار االفضل لرسم مستقبلهم، وتوجيه النصح والقدوة الحسنة لهم.
أهمية العمل على رصد هذه المقاطع الصوتية قبل ترويجها، والعمل على ضبط مروجيها من قبل جهات  -4

 االختصاص.
 مخدرات.أهمية استحداث قوانين صارمة تجرم استخدام هذا النوع من ال -5
المخدرات الرقمية، ومع تزويدهم بثقافة  بأضرارتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في توعية الشباب  -6

 االستخدام االمن لوسائل شبكة المعلومات الدولية.
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 :الخالصة

االخيرة المخدرات الرقمية ظاهرة تعمل على تدمير مستقبل الشباب، فهي تجعلهم  اآلونةاصبحت في 
الواقع بموسيقى لها تأثيرات على الدماغ من خالل القرع بنغمات متباينة تختلف درجتها على  ينفصلون عن

 االذنين، ليشعر بعدها المتعاطي بالسعادة والنشوة.

وتتوفر بشبكة المعلومات الدولية سوقًا للترويج لبيع وتعاطي هذه المخدرات دون رقابة، كما توجد 
رات التقليدية والمخدرات الرقمية، إال أنها عمومًا تتفق في أنها تسبب في جوانب لالختالف واالتفاق بين المخد

 االضطراب الجسدي واالجتماعي والنفسي.

ومن ضمن مخاطر المخدرات الرقمية أنها تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والجسدية، وهذا تكون له 
الطاقة االنتاجية، مما يدعو للعمل  انعكاسات على التوازن االجتماعي والنفسي للمتعاطي، ويؤثر ذلك على

على اتخاذ التحوطات الوقائية واتباع العمليات العالجية من قبل االخصائي االجتماعي والنفسي، وأن تتولى 
ة على تعاطي بتباألضرار المتر منظمات ومؤسسات المجتمع بذل الجهود لتوعية طالب المدارس والجامعات 

 المخدرات الرقمية.
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 النظريات المعاصرة للتنمية

 الدكتور/ فيضي عمر المرابط
 أستاذ مشارك/ قسم الخدمة االجتماعية

 عة طرابلسكلية اآلداب/ جام
 

 
 مقدمة:
النظريـــــــــــــة االجتماعيـــــــــــــة الحديثـــــــــــــة تتميـــــــــــــز بأنهـــــــــــــا ترتكـــــــــــــز علـــــــــــــى فكـــــــــــــرة عامـــــــــــــة مؤداهـــــــــــــا أن  ان     

ــــــــوفرت  ــــــــى ت ــــــــالتنبؤ بنتائجهــــــــا مت ــــــــا ب ــــــــة، تســــــــمح لن ــــــــوانين علمي ــــــــى ق ــــــــة يمكــــــــن ردهــــــــا إل ــــــــاة االجتماعي الحي
 .الظروف المهنية لتحقيق مقدماتها وعواملها 

لم فقــــــــــــــط عــــــــــــــن العمليــــــــــــــات والصــــــــــــــراعات والمشــــــــــــــكالت تــــــــــــــتككمــــــــــــــا ان النظريــــــــــــــة االجتماعيــــــــــــــة ال     
االجتماعيـــــــــة، بـــــــــل هـــــــــي كـــــــــذلك جـــــــــزء مـــــــــن تلـــــــــك العمليـــــــــات الســـــــــبيبة الفاعلـــــــــة والمواقـــــــــف التـــــــــي تعمـــــــــل 

ــــــــك اآلليــــــــات  ــــــــى الســــــــببيةفيهــــــــا تل ــــــــإن النظريــــــــة بــــــــرأي العــــــــالم تيماشــــــــيف تمثــــــــل :" أعل . وبمعنــــــــى آخــــــــر ف
 الجتمـاعي.درجات المعرفة " ألنها الوسيلة إلقامة المعرفـة عن العالم ا

ـــــــــة فــــــــي تحليــــــــل مفهــــــــوم النظريــــــــة ، فــــــــإن هنــــــــاك  اخــــــــتالفوعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن  عامــــــــًا بــــــــأن  اتفــــــــاقالرؤيـ
جتــــــــــــماعية مـــــــــــن خـــــــــــالل النظريـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة هـــــــــــي محاولـــــــــــة علميـــــــــــة للســـــــــــيطرة علـــــــــــى الظـــــــــــواهر اال

 .تصورات منطقيـة
لبحته ، وإال فإنه سيتخبط في بحثه  و اختيار نظرية النظريةي باحث جاد ال بّد أن يبدأ أواًل بقراءة وفهم ا    

ويجمع معلومات ليكتشف بعد ذلك أن غيره قد توصل إلى جمعها أو أنها عديمة القيمة، كما أنه قد يصل 
.  ن األسلوب المتبع في دراستها كان خاطئاالأنه قد ثبت خطؤها من زمن بعيد،  إلى استنتاجات يتضح له   

مة االجتماعية و علم االجتماع من دراستهم للنظريات االجتماعية، إن الهدف الرئيسي لطالب الخد       
هو فهم المجتمع الذي يعيشون فيه ومحاولة اإلسهام في تطوير الحياة االجتماعية فيه، وهم يدركون أن 
معرفتهم للمجتمع ال يمكن أن يتحقق إال من خالل الدراسة الحقيقية لجوانب الحياة االجتماعية، والتعرف 

ولكن المجتمع الذي نعيش فيه ونريد أن نفهمه يضم عددًا ال نهاية له من الوقائع االجتماعية، وكل  عليها،
منها يمكن أن يكون موضوعًا للدراسة، ومن األمثلة عادات الناس في مختلف األحياء، والقرى المتعلقة 

                                  .      بالتعامل االجتماعي في كافة صوره، مثل أسلوب التحية بين فئات الناس
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والباحث في الخدمة االجتماعية ال غنى له عن نظرية توجهه في جمعه للوقائع المتعلقة بالظاهرة التي     
يريد دراستها، وفي اختياره للفروض التي يود أن يختبر صدقها، وفي انتقائه للمنهج ولألدوات التي 

ظرية يتخبط في جمع معلوماته بحيث تأتي غير متصلة ثم يعجز في سيستخدمها في دراسته، فبدون هذه الن
تفسيرها.                                                           النهاية عن إضفاء معنى عليها أو   

قشتها إننا ندعو دائمًا إلى استيعاب كل النظريات االجتماعية بدون استثناء وإلى إعمال العقل فيها ومنا        
ونقدها، فيجب أن نتمتع دائمًا بالقدرة على التفتح الفكري على جميع االتجاهات، وليس هناك ما هو أخطر 
على علمنا وعلى مجتمعنا من االنغالق على فكر واحد، ومن أن نصبح أسرى قوالب جامدة ومن إلزام أبنائنا 

.                                ندهمباستظهار آراء تفرضها عليهم ونعطل بها ملكة التفكير والنقد ع  

 مشكلة البحث:

ظهرت العديد من النظريات لتفسير حركة التغير في المجتمعات ، و قدم رواد تلك النظريات تفسيرات     
عبر عن واقعهم االجتماعي و تعكس طبيعة البيئة االجتماعية والسياسية و الظروف االقتصادية التي مختلفة ت

كل عالم ، فكان تعبيرهم وتفسيرهم لحركة وتطور المجتمعات و المشكالت التي تمر بها من  عاشها وعاصرها
.                                                                                       خالل تلك الرؤى   

ب على انها حقيقة ثابتة، ذلك ان دراسة النظريات االجتماعية ال ينبغي ان يأخذ مبدأ التسليم بكل ما كت   
ان الظروف التي عاشها الباحث و البيئة المحيطة بها و طبيعة االفكار التي يعتنقها ال تنطبق على كل 

الظروف أو قد تجمع  طبيعة المجتمعات و المسألة هنا نسبية، فقد تتفق المجتمعات في بعض السمات أو
مجتمع كما لتقاليد، و لكن تظل الخصوصية سمة تميز كل بيها صفات مشتركة كاللغة والدين والعادات و ا

 ان االفكار التي قد يطرحها عالم في مجتمع متقدم تختلف عنها في المجتمعات النامية.

 لذلك نحاول من خالل هذا البحث االجابة عن تساؤل رئيس وهو:

  ة للتنمية؟ما أهم النظريات المعاصر 
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 أهمية البحث:

من طبيعة الموضوع الذي نحاول تحديده و تفسيره برؤية واقعية و موضوعية و تتمثل  تأتي أهمية هذا البحث
 في االتي:

تقديم رؤية علمية نقدية  للنظريات المعاصرة لوضع اطار نظري مستقل للدراسات المحلية تعتمد على  -1
 واقعها االجتماعي والسياسي و االقتصادي.

ير للنظريات المعاصرة ال سيما بمجاالت التنمية، بما يلبي غايات لفت االنتباه ألهمية التحليل و التفس -2
 المجتمعات حسب ظروف كل منها.

ايجاد تفسيرات للنظريات االجتماعية المستخدمة  بالدراسات العلمية تنطلق من الواقع، و تحدد نقاط القوة  -3
 والضعف فيها.  

 أهداف البحث:

لنظريـــــــــــات المعاصـــــــــــرة للتنميـــــــــــة و ذلـــــــــــك مـــــــــــن نهـــــــــــدف مـــــــــــن خـــــــــــالل هـــــــــــذا البحـــــــــــث الـــــــــــى تحديـــــــــــد ا    
 خالل االهداف الفرعية التالية:

 .أنماط ) أنواع( النظريات االجتماعيةتحديد  -1
.النظريات المعاصرة التنمية تفسير -2  
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:مفاهيم ترتبط بالنظرية االجتماعية       

 :مفهوم الوصف• 
 .تحديد أو سرد خصائص ظاهرة ما دون تفسير لوجودها أو تغيرها يشير الى          

 : مفهوم التنميط• 
 مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الخصــــــــــــائص أو المميــــــــــــزات يفتــــــــــــرض أنهــــــــــــا تشــــــــــــير إلــــــــــــى ظــــــــــــاهرة معينــــــــــــة أو أن    

 نمطياا هذه تعبر عن هذه الظاهرة تعبير 
 :مفهوم النماذج• 
ـــــــــا باعتبارهـــــــــا )أنمـــــــــاط( وتقـــــــــوم النمـــــــــاذج علـــــــــى مالحظـــــــــة      ـــــــــة كمـــــــــا تحـــــــــدد العالقـــــــــات أحيان أقـــــــــل دق

 المتداخلة بين الخصائص لكنها تفتقد القوة التفسيرية
 :مفهوم التنبؤ• 

ـــــــــة        ـــــــــى معرف ـــــــــاء عل ـــــــــر )س( بن ـــــــــرد بالنســـــــــبة للمتغي ـــــــــف ف ـــــــــي أن المـــــــــرء يمكـــــــــن أن يعـــــــــرف موق فيعن
ة ومشــــــــــاهدات ســــــــــابقة وهكــــــــــذا يــــــــــموقفــــــــــه مــــــــــن المتغيــــــــــر )ص(مــــــــــن خــــــــــالل ارتباطــــــــــات وعالقــــــــــات تجريب

 طبيعته ال يقدم بأي حال نظرية ما أو يقدم تفسيرا وشرحا لها. فالتنبؤ بحكم
ـــــــــاهيمنلخـــــــــص مـــــــــن كـــــــــل الم•  ـــــــــؤ ( هـــــــــي أجـــــــــزاء مـــــــــن  ف الســـــــــابقة )الوصـــــــــف والتنمـــــــــيط والنمـــــــــاذج والتنب

بنـــــــــاء النظريــــــــــة لكنهـــــــــا ال تفســــــــــر وحـــــــــدها الظــــــــــواهر وال العالقــــــــــة بـــــــــين متغيراتهــــــــــا وهـــــــــذا مــــــــــا يؤكــــــــــد أن 
 تفسيريةالوظيفة األساسية للنظرية هو قدرتها ال

 تعريف النظرية االجتماعية من حيث البناء والهدف.• 
 :تعريف النظرية من حيث البناء• 
تعريـــــــــــــف )باللـــــــــــــوك( النظريـــــــــــــة يجـــــــــــــب أن تحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى قضـــــــــــــايا أشـــــــــــــبه بقـــــــــــــوانين تـــــــــــــربط بـــــــــــــين • 

 .مفهومين أو متغيرين أو أكثر
مـــــــــــن تعريــــــــــف )ويلــــــــــر( النظريــــــــــة هــــــــــي مجموعــــــــــة مـــــــــــن العالقــــــــــات المتكاملــــــــــة ذات مســــــــــتوى معــــــــــين • 

 .الصدق
 .النظرية ألحكامتعريف )هيج( هي مجموعة من القضايا أو • 
تعريــــــــــف النظريــــــــــة ) مجموعــــــــــة مــــــــــن القضــــــــــايا المجــــــــــردة والمنطقيــــــــــة تحــــــــــاول تفســــــــــير العالقــــــــــة بــــــــــين • 

 .الظواهر المدروسة (
ــــــــــــة أو •  ــــــــــــة االجتماعي ــــــــــــذي تقدمــــــــــــه كتفســــــــــــير للحقيق ــــــــــــك النمــــــــــــوذج ال ــــــــــــة هــــــــــــو ذل أن أســــــــــــاس أي نظري

 تكون ذلك النموذج من عنصرين، هما:الطبيعية. وعادة ما ي
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ـــــــــى المجتمـــــــــع كمجموعـــــــــة مـــــــــن الـــــــــنظم  Conceptمفهـــــــــوم -1 عـــــــــن الظـــــــــاهرة، مـــــــــثال يمكـــــــــن النظـــــــــر إل
 المتساندة.

ـــــــــــر  Assumptionsافتراضـــــــــــات  -2 ـــــــــــي تعتب ـــــــــــل وجهـــــــــــة النظـــــــــــر الت ـــــــــــات الســـــــــــببية، مث توضـــــــــــح العالق
ســــــــــــــــية ان البنــــــــــــــــاء االجتمــــــــــــــــاعي يتطــــــــــــــــور فــــــــــــــــي اســــــــــــــــتجابة لحاجــــــــــــــــات النســــــــــــــــق أو الوظــــــــــــــــائف األسا

 لمجتمع.
 :تعريف النظرية من حيث الهدف• 
مجموعـــــــــــة مـــــــــــن االفتراضـــــــــــات التـــــــــــي تهـــــــــــتم بـــــــــــالمجتمع تحـــــــــــاول شـــــــــــرح وتفســـــــــــير العالقـــــــــــات بـــــــــــين  -1

 الظواهر الجتماعية
مجموعـــــــــــة مـــــــــــن العالقـــــــــــات تســـــــــــتخدم لشـــــــــــرح وتفســـــــــــير كيفيـــــــــــة عمـــــــــــل وتفاعـــــــــــل مجموعـــــــــــة مـــــــــــن  -2

 الظواهر
 فسير العالقات بين الظواهروالمنطقية تحاول ت المقبولةمجموعة من القضايا  -3
تـــــــــــــــراكم متـــــــــــــــرابط ومفـــــــــــــــاهيم وتصـــــــــــــــورات تأخـــــــــــــــذ شـــــــــــــــكال منظمـــــــــــــــا بقصـــــــــــــــد تفســـــــــــــــير األحـــــــــــــــداث  -4

  .لها القدرة على التعبير عن الواقع والتنبؤ به” قوانين“االجتماعية وبلورة 
 :اط ) أنواع( النظريات االجتماعيةأنم
نين المنطــــــــــــق وذات طــــــــــــابع منطقيــــــــــــة )تقــــــــــــوم علــــــــــــى قــــــــــــوا الالنظريــــــــــــات المنطقيــــــــــــة فــــــــــــي مقابــــــــــــل ا -1

 .علمي(
النظريـــــــــــــــات الوصـــــــــــــــفية مقابـــــــــــــــل التفســـــــــــــــيرية )تهـــــــــــــــدف الـــــــــــــــى وصـــــــــــــــف الواقـــــــــــــــع او الظـــــــــــــــاهرة دون -2

 .تفسيرهما(
 .تكون موضوعية )علمية( بل موجهة فكريا ( النظرية األيديولوجية مقابل العملية )ال-3
ــــــــــــــى الم -4 ــــــــــــــدعو ال ــــــــــــــذي ي ــــــــــــــل الموضــــــــــــــعية)تتبع المــــــــــــــنهج ال ــــــــــــــة النظريــــــــــــــة الحدســــــــــــــية فــــــــــــــي مقاب عرف

 .ذاتية*حدسية*ويجب تطبق المنهج العلمي لدراستها(
ــــــــــــع مــــــــــــن الجــــــــــــزء وصــــــــــــوال  -5 ــــــــــــل االســــــــــــتداللية)تنطلق لفهــــــــــــم الواق ــــــــــــي مقاب ــــــــــــات االســــــــــــتقرائية ف النظري

ـــــــــم االجتمـــــــــاع هـــــــــي مـــــــــن النـــــــــوع  ـــــــــب نظريـــــــــات عل ـــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن ذلـــــــــك. وأغل للكـــــــــل والســـــــــتداللية عل
 االستداللي )االستنباطي(.

ة المــــــــــــدى( فــــــــــــي مقابــــــــــــل نظريــــــــــــات الوحــــــــــــدة الصــــــــــــغرى )علــــــــــــى نظريــــــــــــات الوحــــــــــــدة الكبرى)طويلــــــــــــ -6
الولـــــــــــى تميـــــــــــل الـــــــــــى تعمـــــــــــيم تفســـــــــــيراتها للظـــــــــــواهر فـــــــــــي حـــــــــــين تميـــــــــــل االمســـــــــــتوى التحليلـــــــــــي للنظريـــــــــــة 

 .االخرى للتخصيص أكثر من التعميم
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 نظريات بنائية في مقابل الوظيفية )تهتم بتفسير بناء )وجود( الظواهر االجتماعية( -7
ـــــــــــــــــات ذات االتجـــــــــــــــــاه -8 ـــــــــــــــــل االجتمـــــــــــــــــاعي)تهتم بتفســـــــــــــــــير الظـــــــــــــــــواهر  النظري ـــــــــــــــــي مقاب الطبيعـــــــــــــــــي ف

االجتماعيــــــــــــة بعوامــــــــــــل طبيعيــــــــــــة كالنظريــــــــــــات العضــــــــــــوية او الجغرافيــــــــــــة ( فــــــــــــي مقابــــــــــــل ذات االتجــــــــــــاه 
ــــــــــه، كالتصــــــــــنيع أو تقســــــــــيم  ــــــــــة بحت ــــــــــة بعوامــــــــــل اجتماعي ــــــــــي تفســــــــــر الظــــــــــواهر االجتماعي االجتمــــــــــاعي الت

 .الخ…العمل
  النظريات المعاصرة للتنمية:

ـــــــــى عليهـــــــــا تكمـــــــــن أهم ـــــــــي كونهـــــــــا تســـــــــاهم فـــــــــي وضـــــــــع األســـــــــس التـــــــــي تبن ـــــــــة النظريـــــــــات المعاصـــــــــرة ف ي
ـــــــــــديم أفضـــــــــــل األســـــــــــاليب  الخطـــــــــــط ـــــــــــر كمنهـــــــــــاج مبـــــــــــدئي لتق فرقـــــــــــًا المســـــــــــتقبلية للتنميـــــــــــة وبالتـــــــــــالي تعتب

ــــــــــاً  ــــــــــد تحــــــــــدث إيجابي ــــــــــي ق ــــــــــات  الت ــــــــــر وسنوضــــــــــح باختصــــــــــار أهــــــــــم النظري ــــــــــة والتغيي ــــــــــة التنمي مــــــــــن ناحي
  هي كاآلتي:الحالي و  التي نعتبرها مهمة في عصرنا

 النظرية البنائية الوظيفية: - 1
ــــــــــــوظيفي أداة هامــــــــــــة لوصــــــــــــف المجتمــــــــــــع ككــــــــــــل وتوضــــــــــــح      عناصــــــــــــره البنائيــــــــــــة  يعــــــــــــد التحليــــــــــــل ال

ـــــــــــوظيفي بتحليـــــــــــل الوحـــــــــــدات أو األنســـــــــــاق االجتماعيـــــــــــة  ووظـــــــــــائف كـــــــــــل منهـــــــــــا ، ويهـــــــــــتم المنظـــــــــــور ال
وك الكبــــــــــــــــرى لحيــــــــــــــــاة االجتماعيــــــــــــــــة، خاصــــــــــــــــة التــــــــــــــــي نجــــــــــــــــد لهــــــــــــــــا تعبيــــــــــــــــرا فــــــــــــــــي أنمــــــــــــــــاط الســــــــــــــــل

 .(22،ص 2006طلعت ابراهيم لطفي، .)والتنظيمي االجتماعي
حيـــــــــث تســـــــــتند النظريـــــــــة الوظيفيـــــــــة بوصـــــــــفها إحـــــــــدى النظريـــــــــات األساســـــــــية فـــــــــي علـــــــــم االجتمـــــــــاع إلـــــــــى 

تعتبـــــــــر شــــــــائعة بالدرجـــــــــة التــــــــي تجعـــــــــل مـــــــــن  مجموعــــــــة مـــــــــن القضــــــــايا والمفـــــــــاهيم والمصــــــــطلحات التـــــــــي
الدارســـــــــين و البـــــــــاحثين فـــــــــي مجـــــــــال  ن قبـــــــــلاألكثـــــــــر انتشـــــــــارا واســـــــــتخداما مـــــــــ –هـــــــــذه المدرســـــــــة بالفعـــــــــل 

ـــــــــــول " هـــــــــــوريس كـــــــــــالن  ـــــــــــي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد يق ـــــــــــى االجتمـــــــــــاع وف ـــــــــــه  kallen – horece عل ـــــــــــي مقالت ف
 ."  االجتماعيةعن " الوظيفة في دائرة معارف العلوم 

ــــــــــة ترجــــــــــع إلــــــــــى       ــــــــــي أواخــــــــــر القــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــــر فــــــــــي  أن الوظيفي الحركــــــــــة التــــــــــي ظهــــــــــرت ف
البيولوجيـــــــــــــة واالجتماعيـــــــــــــة، أمـــــــــــــا خصائصـــــــــــــها –علـــــــــــــى العلـــــــــــــوم  الفلســـــــــــــفة تحـــــــــــــت تـــــــــــــأثير الدارونيـــــــــــــة

ــــــــــواحي ــــــــــات ون ــــــــــي اهتمامهــــــــــا األول بالعالق ــــــــــزة فتظهــــــــــر ف ــــــــــر مــــــــــن اهتمامهــــــــــا بالمــــــــــادة  الممي النشــــــــــاط أكث
ـــــــــرى كـــــــــالن "  ـــــــــر kallenذاتهـــــــــا، وي ـــــــــي تعب ـــــــــزة الت ـــــــــال  " إن األفكـــــــــار المتمي ـــــــــة هـــــــــي " االنتق عـــــــــن الوظيف

"كــــــــــــالن " فـــــــــــــي شـــــــــــــرحه  اد واالنبثــــــــــــاق ، ويســـــــــــــتمرواألنمــــــــــــاط الدينامكيـــــــــــــة والعلميــــــــــــة والنمـــــــــــــو واالمتـــــــــــــد
  للوظيفة فيقول : كانت الوظيفية تعالج فيما مضى على أنها " متغير معتمد "
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ــــــــــر المســــــــــتقل "  ــــــــــوم ينظــــــــــر إليهــــــــــا باعتبارهــــــــــا " المتغي ــــــــــة الي ــــــــــت، ولكــــــــــن الوظيفي ــــــــــاء ثاب أو خاصــــــــــية لبن
  .)77،ص 1990محمد عاطف غيث، (أو الصورة إلى المحل الثاني  وارتد البناء

ــــــــــاء االجتمــــــــــاعي وظيفــــــــــة        ــــــــــة أن لكــــــــــل جــــــــــزء مــــــــــن أجــــــــــزاء البن ــــــــــة الوظيفي ــــــــــف النظري يمكــــــــــن تعري
ــــــــي هامــــــــة يؤديهــــــــا ــــــــى إشــــــــباع احتياجــــــــات الكــــــــائن  خاللهــــــــامــــــــن   والت ــــــــي المجتمــــــــع فهــــــــي  اإلنســــــــانيإل ف

انــــــــــه نســــــــــق ذو أجــــــــــزاء مترابطــــــــــة وظيفيــــــــــا والوظيفــــــــــة هــــــــــي القيــــــــــام بإشـــــــــــباع  تنظــــــــــر للمجتمــــــــــع علــــــــــى
ــــــــــة ســــــــــلطان العيســــــــــوي، (عــــــــــدم إشــــــــــباع الحاجــــــــــات بســــــــــبب تحــــــــــدث والمشــــــــــكالتالحاجــــــــــة   2002جهين

 .(52،ص
 ي تهــــــــدف إلــــــــى خلــــــــق وظيفــــــــة لكــــــــل جــــــــزء مــــــــنونحــــــــن نعتقــــــــد بأنهــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن العمليــــــــات التــــــــ    

ــــــــــى إدراج عالقــــــــــة ترابطيــــــــــة بــــــــــين أجــــــــــزاء هــــــــــذه المكونــــــــــات. أجــــــــــزاء المجتمــــــــــع كمــــــــــا يــــــــــرى  والعمــــــــــل عل
 لكـــــــــائن الحـــــــــي بوظائفـــــــــه، ويشـــــــــار إلـــــــــى هـــــــــذهالوظيفيـــــــــون أن المجتمـــــــــع يعمـــــــــل بطريقـــــــــة مماثلـــــــــة لقيـــــــــام ا

ــــــــوم بــــــــأداء وظائفهــــــــا معــــــــا مــــــــن  ــــــــة تق ــــــــنظم االجتماعي ــــــــان ال ــــــــم ف ــــــــة العضــــــــوية " ومــــــــن ث المقارنــــــــة بالمماثل
ــــــــف أجــــــــزاء الجســــــــم البشــــــــرى بوظائفهــــــــا معــــــــا مــــــــن  اجــــــــل مصــــــــلحة المجتمــــــــع ككــــــــل، مثلمــــــــا تقــــــــوم مختل

 .(92،ص 2002مصطفى خلف عبد الجواد، ) الجسم أجل مصلحة
مــــــــــن الناحيــــــــــة العمليــــــــــة أن يكــــــــــون بعــــــــــض األفــــــــــراد  –ظيفيــــــــــون انــــــــــه مــــــــــن الضــــــــــروري يفتــــــــــرض الو     

ــــــــذي يمكنــــــــه أن يتخــــــــذ  والجماعــــــــات أكثــــــــر قــــــــوة مــــــــن غيــــــــرهم، الن هنــــــــاك عــــــــددا محــــــــدودا مــــــــنهم هــــــــو ال
ــــــــرارات المهمــــــــة ومــــــــن ــــــــم ف الق ــــــــى المجتمــــــــع، واألعــــــــم ث ــــــــي التنظيمــــــــات وف ــــــــادة ف ــــــــاك ق ــــــــد أن يكــــــــون هن الب

 .(59،ص 2002لجواد، مصطفى خلف عبد ا)  والفوضى االضطرابات
ــــــــــة      ــــــــــه ضــــــــــروري مــــــــــن الناحي ــــــــــين ان ــــــــــدما يتب ــــــــــوظيفيين عن ــــــــــي رأى ال ــــــــــر االجتمــــــــــاعي ف يحــــــــــدث التغي

ســــــــــــبيل المثــــــــــــال توســــــــــــعت المجتمعــــــــــــات المعاصــــــــــــرة فــــــــــــي األنظمــــــــــــة التعليميــــــــــــة الن  الوظيفيــــــــــــة فعلــــــــــــى
مزيـــــــــــد مـــــــــــن المتعلمـــــــــــين بدرجـــــــــــة اكبـــــــــــر مـــــــــــن المجتمعـــــــــــات األقـــــــــــل  تلـــــــــــك المجتمعـــــــــــات بحاجـــــــــــة إلـــــــــــى

التكيـــــــــــف أو التكامـــــــــــل ويحـــــــــــدث التكيـــــــــــف عنـــــــــــدما  أن يحـــــــــــدث التغيـــــــــــر مـــــــــــن خـــــــــــاللتقـــــــــــدما، ويمكـــــــــــن 
الجديـــــــــــدة ويحـــــــــــدث التكامـــــــــــل عنـــــــــــدما  تقـــــــــــوم مؤسســـــــــــة قائمـــــــــــة بإعـــــــــــادة التكيـــــــــــف لمقابلـــــــــــة االحتياجـــــــــــات

أو يفشـــــــــل فـــــــــي إدمـــــــــاج  يتبنـــــــــى المجتمـــــــــع عنصـــــــــرا جديـــــــــدا ويجعلـــــــــه جـــــــــزاء منـــــــــه فـــــــــالمجتمع قـــــــــد يـــــــــنجح
بطريقـــــــــة تطوريـــــــــة  إلـــــــــى التفكيـــــــــر فـــــــــي التغييـــــــــرمجموعـــــــــة مـــــــــن المهـــــــــاجرين فيـــــــــه، و يميـــــــــل الوظيفيـــــــــون 

ـــــــــــة ) ال ثوريـــــــــــة، نالحـــــــــــظ ـــــــــــة لـــــــــــم يتركـــــــــــوا اال تدريجي لوجهـــــــــــة  مجـــــــــــاالت محـــــــــــدودة أن أنصـــــــــــار الوظيفي
النظــــــــر القائلــــــــة بــــــــان الفــــــــرد يمكــــــــن أن يــــــــتحكم فــــــــي حياتــــــــه بدرجــــــــة كبيــــــــرة إذا مــــــــا نحينــــــــا جانبــــــــا قدرتــــــــه 

ـــــــــــى ـــــــــــرد هـــــــــــو محطـــــــــــة الو  عل ـــــــــــى رأى "دوركـــــــــــايم" أن الف ـــــــــــر المجتمـــــــــــع، وف ـــــــــــيس محطـــــــــــة تغيي صـــــــــــول ول
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ـــــــــه لـــــــــيس موضـــــــــوعة الفـــــــــرد المغـــــــــادرة، وبلغـــــــــة ـــــــــان علـــــــــى االجتمـــــــــاع فـــــــــي رأي محمـــــــــد ســـــــــيد ) .أخـــــــــرى ف
 ،( 52،ص 1988محمد، 
ــــــــــــى هــــــــــــذا الصــــــــــــدد نالحــــــــــــظ أن " دوركــــــــــــايم " اهــــــــــــتم بفهــــــــــــم الظــــــــــــواهر       ــــــــــــةوف وتأثيرهــــــــــــا  االجتماعي

ـــــــــــــى المشـــــــــــــكالت ـــــــــــــم االجتمـــــــــــــاع يهـــــــــــــتم بـــــــــــــالظواهر االجتمـــــــــــــاع يهـــــــــــــت عل م االجتماعيـــــــــــــة ويـــــــــــــرى أن عل
دد " دوركــــــــــــايم " خصائصــــــــــــها الجمعيــــــــــــة والتــــــــــــي حــــــــــــ األخالقيــــــــــــةوااللتزامــــــــــــات  االجتماعيــــــــــــةبــــــــــــالظواهر 

 :فيما يلي
تتصــــــــــف أنهــــــــــا خارجــــــــــة عــــــــــن شــــــــــعور الفــــــــــرد والتفكيــــــــــر الــــــــــذاتي بــــــــــل يتلقاهــــــــــا الفــــــــــرد مــــــــــن  جمعيةةةةةةةةةةة:

 ينشأ فيه. المجتمع الذي
ــــــــ إلزاميةةةةةةةةة: ــــــــرد عل ــــــــق الف ــــــــرد وســــــــلوكه ســــــــواء واف ــــــــرض نفســــــــها علــــــــى شــــــــعور الف ى ذلــــــــك ام أي أنهــــــــا تف
 لم يوافق.
 .اإلنسانيتنشأ داخل المجتمع  إنسانية:
  أي يمارسها الفرد دون تردد ألنها من صنع المجتمع كالمعتقدات الدينية تلقائية:
  أي ترتبط مع بقية الظواهر أألخرى ومع البيئة االجتماعية. مترابطة:

ـــــــــــــ      ـــــــــــــة نعـــــــــــــرض لمـــــــــــــا نشـــــــــــــره " روب ـــــــــــــة الوظيفي ـــــــــــــة البنائي ـــــــــــــى إطـــــــــــــار النظري ـــــــــــــد وف "  lind.rرت لين
فـــــــــــــي عـــــــــــــام  townmiddle"فـــــــــــــى مؤلفهمـــــــــــــا بعنـــــــــــــوان " الميـــــــــــــدلتون  lind.hلينـــــــــــــد  وزوجتـــــــــــــه " هـــــــــــــيلن

الدراســـــــــة فــــــــــي الواقـــــــــع محاولــــــــــة منظمــــــــــة لفهـــــــــم مجتمــــــــــع محلـــــــــى أمريكــــــــــي يمثــــــــــل  وتمثـــــــــل هــــــــــذه 1929
 muncicالمجتمعــــــــــــات المحليــــــــــــة األمريكيــــــــــــة وهــــــــــــو مدينــــــــــــة "منســــــــــــيس  إلــــــــــــى حــــــــــــد مــــــــــــا طــــــــــــرازا مــــــــــــن

هــــــــذا المجتمــــــــع المحلــــــــى باعتبــــــــاره نســــــــقا ثقافيــــــــا مغلقــــــــا نســــــــبيا،  ظــــــــر الباحثــــــــان إلــــــــى"بواليــــــــة ايزيانــــــــا، ون
 .ن يشبع الحاجات األساسية ألعضائهيحاول أ
ولقــــــــــــد تــــــــــــم التعبيــــــــــــر عــــــــــــن هــــــــــــذه الحاجــــــــــــات باســــــــــــتخدام مصــــــــــــطلحات واســــــــــــعة مثــــــــــــل مقومــــــــــــات      

ــــــــــــــراغ،  المعيشــــــــــــــة الحصــــــــــــــول ــــــــــــــاة ) وتأســــــــــــــيس ســــــــــــــكن، وقضــــــــــــــاء وقــــــــــــــت الف ــــــــــــــى احتياجــــــــــــــات الحي عل
ــــــــــــي نشــــــــــــاطات المجتمــــــــــــعوالمشــــــــــــاركة  ــــــــــــي أمــــــــــــور الحكومــــــــــــة ولدراســــــــــــة هــــــــــــذه  ف ــــــــــــى وخاصــــــــــــة ف المحل

المالحظــــــــــــــة بالمشــــــــــــــاركة حيــــــــــــــث اســــــــــــــتخدمها   الموضــــــــــــــوعات جميعهــــــــــــــا، اســــــــــــــتعان الباحثــــــــــــــان بــــــــــــــأداة 
ـــــــــــنفس الطريقـــــــــــة التـــــــــــي تتبـــــــــــع فـــــــــــي الدراســـــــــــات االثنولوجيـــــــــــة، باإلضـــــــــــافة إلـــــــــــى اســـــــــــتخدام الباحثـــــــــــان  ب

  (324:1990.)نيقوال تماشيف:ائيةبعض المصادر والوثائق التاريخية والبيانات اإلحص
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ولقــــــــد أوضـــــــــحت نتــــــــائج الدراســـــــــة أن طــــــــابع إشـــــــــباع الحاجــــــــات الـــــــــذي كــــــــان ســـــــــائدا فــــــــي "الميـــــــــدلتون    
ــــــــــــان ســــــــــــكان  ــــــــــــى أساســــــــــــه الباحث ــــــــــــاء االجتمــــــــــــاعي، قســــــــــــم عل ــــــــــــي البن ــــــــــــر عــــــــــــن نمــــــــــــط معــــــــــــين ف " يعب

 إلى طبقتين أساسيتين : المجتمع
 .لطبقة األولى: طبقة رجال األعمالا

  .: الطبقة العاملةالطبقة الثانية
وتــــــــؤدى كــــــــل مــــــــن هــــــــاتين الطبقتــــــــين وظــــــــائف أساســــــــية مختلفــــــــة إلــــــــى حــــــــد مــــــــا وهــــــــذا يعنــــــــى عــــــــدم     

الــــــــــذي يــــــــــذهب إلــــــــــى وجــــــــــود تكامــــــــــل داخــــــــــل النســــــــــق االجتمــــــــــاعي والثقــــــــــافي، فحيــــــــــاة  تحقيــــــــــق الغــــــــــرض
فـــــــــي الواقـــــــــع علـــــــــى تشـــــــــابك يبلـــــــــغ حـــــــــد التعقيـــــــــد بحيـــــــــث تبـــــــــدو بعـــــــــض  المجتمـــــــــع المحلـــــــــى قـــــــــد تنطـــــــــوي 

  فية متناقضة إلى حد ما.النشاطات الثقا
  نقد النظرية الوظيفية:

ــــــــــى صــــــــــواب أو      ــــــــــة منظــــــــــورا عل ــــــــــى  نــــــــــرى انــــــــــه ليســــــــــت القضــــــــــية هــــــــــي مــــــــــا إذا كانــــــــــت الوظيفي عل
خطـــــــــــــأ، بـــــــــــــل القضـــــــــــــية هـــــــــــــي كيـــــــــــــف تبـــــــــــــدو الوظيفيـــــــــــــة مفيـــــــــــــدة ومرشـــــــــــــدة لنـــــــــــــا؟ ومـــــــــــــن المؤكـــــــــــــد أن 

خــــــــــرى ال تســــــــــاعدنا فــــــــــي التفســــــــــير الوصــــــــــفي بمــــــــــا تقــــــــــوم بــــــــــه المؤسســــــــــات، وهنــــــــــاك ميــــــــــزة أ الوظيفيــــــــــة
أن المنظـــــــــــــور الـــــــــــــوظيفي ال يبـــــــــــــدو محافظـــــــــــــا بشـــــــــــــكل تـــــــــــــام، إذ أن فكـــــــــــــرة  وهـــــــــــــي يمكـــــــــــــن إغفالهـــــــــــــا اال

الــــــــــوظيفي تشــــــــــير إلــــــــــى أن بعــــــــــض الــــــــــنظم قــــــــــد تكــــــــــون ضــــــــــارة، وقــــــــــد  المعوقــــــــــات الوظيفيــــــــــة أو الخلــــــــــل
 .(60،ص 2006طلعت ابراهيم لطفي، )تؤدى إلى خلل المجتمع وعدم توازنه.

لمنظــــــــور الــــــــوظيفي انــــــــه يجــــــــد صــــــــعوبة فــــــــي التعامــــــــل مــــــــع ومــــــــن أوجــــــــه النقــــــــد التــــــــي وجهــــــــت إلــــــــى ا   
ـــــــــذي جعـــــــــل هـــــــــذا المنظـــــــــور يتعـــــــــرض  اإلحـــــــــداث ـــــــــر االجتمـــــــــاعي واألمـــــــــر ال ـــــــــات التغيي ـــــــــة وعملي التاريخي

إغفالـــــــــه فكـــــــــرة التغييـــــــــر االجتمـــــــــاعي لـــــــــذلك اعتبـــــــــر النقـــــــــاد ان المنظـــــــــور الـــــــــوظيفي  للنقـــــــــد علـــــــــى أســـــــــاس
نســـــــــق أو الوضـــــــــع االجتمـــــــــاعي المحافظـــــــــة التـــــــــي تميـــــــــل إلـــــــــى تـــــــــدعيم ال يـــــــــدخل فـــــــــي إطـــــــــار النظريـــــــــات

ــــــــــــائم  ــــــــــــي،.)الق ــــــــــــراهيم لطف ــــــــــــة نســــــــــــتعرض (. 2006 ،61صطلعــــــــــــت اب ــــــــــــة الوظيفي ــــــــــــى إطــــــــــــار البنائي وف
  نظرية أخرى وهي:

 نظرية أالنساق االجتماعية: -2
ــــــــــــد "تــــــــــــالكوت بارســــــــــــونز"     التوليــــــــــــف بــــــــــــين المنظــــــــــــور  تحــــــــــــاول نظريــــــــــــة األنســــــــــــاق االجتماعيــــــــــــة عن

الفعلــــــــــــــي االجتمــــــــــــــاعي عنــــــــــــــد "مــــــــــــــاكس فيبــــــــــــــر"  البنــــــــــــــائي االجتمــــــــــــــاعي عنــــــــــــــد "دوركــــــــــــــايم" ومنظــــــــــــــور
webeer  مــــــــــــع أراء علمــــــــــــاء اجتمــــــــــــاعيين آخــــــــــــرين أبــــــــــــرزهم "فرويــــــــــــد" ، يــــــــــــرى "بارســــــــــــونز" أن النــــــــــــاس

يكتســـــــــــــبون القـــــــــــــيم والمعـــــــــــــايير (القواعـــــــــــــد) واألدوار األساســـــــــــــية مـــــــــــــن خـــــــــــــالل التنشـــــــــــــئة االجتماعيـــــــــــــة ، 
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م االجتمـــــــــــاعي ، وأن وأن النجــــــــــاح فـــــــــــي انـــــــــــدماج قـــــــــــيم المجتمـــــــــــع ومعــــــــــاييره وأدواره شـــــــــــرط الـــــــــــزم للنظـــــــــــا
ـــــــــي ـــــــــاق ف ـــــــــى االنحـــــــــراف. اإلخف ويشـــــــــمل مفهـــــــــوم النســـــــــق االجتمـــــــــاعي  اكتســـــــــابها أو قبولهـــــــــا عالمـــــــــة عل

األنســـــــــاق الفرعيـــــــــة األربعـــــــــة يشـــــــــبع  عنـــــــــد "بارســـــــــونز" البنـــــــــاء واألداء الـــــــــوظيفي معـــــــــا وكـــــــــل نســـــــــق مـــــــــن
ـــــــــــواز  حاجـــــــــــة إنســـــــــــانية أساســـــــــــية، ويشـــــــــــير "بارســـــــــــونز" إلـــــــــــى هـــــــــــذه الحاجـــــــــــات بــــــــــــ " م الـــــــــــدوافع " أو " الل

ـــــــــــــوفر ـــــــــــــة ) وت ـــــــــــــف (أي االحتياجـــــــــــــات المادي ـــــــــــــع التكي األنســـــــــــــاق  الضـــــــــــــرورية " فاالقتصـــــــــــــاد يشـــــــــــــبع داف
ـــــــــــــــــــة او نظـــــــــــــــــــام الحكـــــــــــــــــــم إطـــــــــــــــــــارا مؤسســـــــــــــــــــيا لتحقيـــــــــــــــــــق األهـــــــــــــــــــداف، وتعمـــــــــــــــــــل  السياســـــــــــــــــــية الفرعي

ــــــــــــوتر  المؤسســــــــــــات ــــــــــــة ) وإدارة الت ــــــــــــنمط (نمــــــــــــاط الســــــــــــلوك المقبول ــــــــــــى ال ــــــــــــى المحافظــــــــــــة عل القريبــــــــــــة عل
التنســــــــــــيق بــــــــــــين  جتمــــــــــــاعي الفرعــــــــــــي وظيفــــــــــــة التكامــــــــــــل (النســــــــــــق الثقــــــــــــافي واال العواطــــــــــــف ) ويحقــــــــــــق

مصـــــــــــطفى خلـــــــــــف عبـــــــــــد الجـــــــــــواد، )والوصـــــــــــول إلـــــــــــى األهـــــــــــداف مختلـــــــــــف أجـــــــــــزاء النســـــــــــق وضـــــــــــبطها )
 .(143،ص 2002
ـــــــــة يمكـــــــــن النظـــــــــر إليهـــــــــا ككـــــــــل       ـــــــــى أن المنظمـــــــــة االجتماعي ـــــــــة النســـــــــق االجتمـــــــــاعي عل تقـــــــــوم نظري

 أجزاء يوجد بينهما اعتماد وظيفي. يتكون من
م نظريــــــــــة النســــــــــق االجتمــــــــــاعي علــــــــــى افتــــــــــراض أســــــــــاس مــــــــــؤداه " أن كــــــــــل المنظمــــــــــات حيــــــــــث تقــــــــــو     

بجميـــــــــــع أشـــــــــــكالها تعتبـــــــــــر انســـــــــــاقا اجتماعيـــــــــــة تتـــــــــــألف مـــــــــــن وحـــــــــــدات اجتماعيـــــــــــة ســـــــــــواء  االجتماعيـــــــــــة
انســـــــــاقا فرعيـــــــــة داخـــــــــل النســـــــــق الكبيـــــــــر ويوجـــــــــد عالقـــــــــات وظيفيـــــــــة بينهـــــــــا  أفـــــــــراد أو جماعـــــــــات، وتمثـــــــــل

  نظرية النسق االجتماعي هي:وتوجد مسلمات أساسية ل (2016التنمية، )
ـــــــــــبعض بحيـــــــــــث أن مـــــــــــا  - أن النســـــــــــق يتـــــــــــألف مـــــــــــن مجموعـــــــــــة األجـــــــــــزاء المترابطـــــــــــة مـــــــــــع بعضـــــــــــها ال

 منها يكون له تأثيره على باقي أجزاء النسق. يحدث في جزء
ـــــــــى - ـــــــــة تـــــــــوازن وان تكيـــــــــف نفســـــــــها دائمـــــــــا او تحـــــــــاول الحفـــــــــاظ  يجـــــــــب الحفـــــــــاظ عل األنســـــــــاق فـــــــــي حال

 على حالتها.
ــــــــــر توجــــــــــد دائــــــــــرة تغذ - ــــــــــده بالقــــــــــدرة علــــــــــى التغي طلعــــــــــت ابــــــــــراهيم )يــــــــــة عكســــــــــية داخــــــــــل النســــــــــق لتزوي

 (.2006ص، 105لطفي،
 ويوجد نوعان من األنساق االجتماعية:

ـــــــادل system open النســـــــق المفتـــــــوح : - ـــــــالعبور أي يســـــــمح بتب ـــــــث يســـــــمح لمدخالتـــــــه ب حي
  ) مع األنساق األخرى في البيئة. الموارد والمعلومات ( الطاقة

ـــــــــ- ـــــــــالعبور، أي أن المنظمـــــــــة  system closedقالنســـــــــق المغل : حيـــــــــث ال يســـــــــمح لمدخالتـــــــــه ب
  تحاول
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 2007جــــــــــــــوردن مارشــــــــــــــال، .)االعتمــــــــــــــاد كليــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــداخل وال تســــــــــــــمح بالتبــــــــــــــادل مــــــــــــــع البيئــــــــــــــة 
 .(391،ص
ــــــــأثير بعــــــــض المــــــــدخالت      ــــــــي الكشــــــــف عــــــــن ت ــــــــة األنســــــــاق ف ــــــــرة مــــــــن نظري ــــــــد نســــــــتفيد بدرجــــــــة كبي وق

ـــــــــة تســـــــــاعد بشـــــــــرية وخصائصـــــــــها مـــــــــن حيـــــــــث ا مـــــــــن مـــــــــوارد ـــــــــة ومادي ـــــــــرة ومـــــــــوارد مالي لتخصـــــــــص والخب
دورهـــــــــا التنمـــــــــوي مـــــــــن خـــــــــالل االتصـــــــــال باألنســـــــــاق األخـــــــــرى فـــــــــي المجتمـــــــــع مـــــــــن  الجمعيـــــــــة علـــــــــى أداء

ــــــــــــة ــــــــــــأثر  جمعيــــــــــــات ومنظمــــــــــــات مجتمعي ــــــــــــة والنســــــــــــق يت ــــــــــــة وخارجيــــــــــــة ممول وسياســــــــــــية وجهــــــــــــات داخلي
 الظواهر والمؤثرات المحيطة. بغيره من أألنساق األخرى وبالعديد من

ونســــــــــتطيع االســــــــــتفادة مــــــــــن النظريــــــــــة البنائيــــــــــة الوظيفيــــــــــة فــــــــــي تنميــــــــــة المجتمــــــــــع بصــــــــــفة عامــــــــــة       
 كما يلي:

انــــــــه يمكــــــــن القــــــــول بــــــــان كــــــــل مجتمــــــــع يتكــــــــون مــــــــن عــــــــدد مــــــــن األنســــــــاق االجتماعيــــــــة المتخصصــــــــة  -
التنمــــــــــوي، السياســــــــــي، التعليمــــــــــي، الــــــــــديني، ولكــــــــــل نســــــــــق وظيفــــــــــة تســــــــــاهم فــــــــــي تكيــــــــــف  مثــــــــــل النســــــــــق

 المجتمع.
نمــــــــــــوي يتــــــــــــولى مســــــــــــئولية التنميــــــــــــة والتخطــــــــــــيط واالعتمــــــــــــاد المتبــــــــــــادل بــــــــــــين النســــــــــــق أن النســــــــــــق الت -

 واإلمكانيات. الالزمةواالقتصادي حيث المهارات  التعليمي
عنـــــــــــــد فحـــــــــــــص الوظيفيـــــــــــــون للجانـــــــــــــب التنمـــــــــــــوي، وجمعيـــــــــــــات تنميـــــــــــــة المجتمـــــــــــــع المحلـــــــــــــى فـــــــــــــإنهم  -

 نتائج كل من تقدم لهم خدمات. ينظرون إلى
في كموجــــــــــة لدراســـــــــــة الجمعيــــــــــات المحليـــــــــــة، فيجــــــــــد انـــــــــــه يحـــــــــــاول ونحــــــــــن نتبنـــــــــــى المــــــــــدخل الـــــــــــوظي    

ــــــــــاقي األجــــــــــزاء  اكتشــــــــــاف وظــــــــــائف ــــــــــى مــــــــــن جهــــــــــة، وبالنســــــــــبة لب الجمعيــــــــــات بالنســــــــــبة للمجتمــــــــــع المحل
وهنـــــــــاك اســــــــــتراتيجيات مالئمـــــــــة لتحقيـــــــــق التنميـــــــــة، فـــــــــدور الجمعيــــــــــات  المجتمعيـــــــــة مـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى،

 المحلية له صور عدة منها:
 عقالنية: التي تعتمد على رغبة المجتمع المحلى واستيعابه.اإلستراتيجية اإلمبريقية ال-1
ــــــــــر نســــــــــق  االســــــــــتراتيجية- 2 ــــــــــر نقــــــــــس الفعــــــــــل مــــــــــن خــــــــــالل تغيي ــــــــــى تغيي ــــــــــة: وهــــــــــي تعتمــــــــــد عل التربوي

 خالل تغيير نسق القيم والمعاني والتصورات. الفعل من
ـــــــــــــى القـــــــــــــانون واإلجـــــــــــــراءات السياســـــــــــــية -3 ـــــــــــــي تحقيـــــــــــــق التنميـــــــــــــة عل إســـــــــــــتراتيجية القـــــــــــــوة: وتعتمـــــــــــــد ف
والمراقبـــــــــــة والتـــــــــــدعيم وحفــــــــــظ التـــــــــــوازن والعمـــــــــــل علــــــــــى التكيـــــــــــف واالرتبـــــــــــاط االجتمـــــــــــاعي  االجتماعيــــــــــةو 

 في تحقيق الخدمات. وتحاشى الصراع
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ـــــــــة  ـــــــــدور التنمـــــــــوي يـــــــــتم أساســـــــــا لتعـــــــــويض انســـــــــحاب الدول ـــــــــى أن هـــــــــذا ال ـــــــــوظيفي يركـــــــــز عل والمـــــــــدخل ال
 لبطالة.حدة المشاكل الناجمة عن سياسات التكيف الهيكلي وخاصة الفقر وا وتلطيف

 النظرية التفاعلية الرمزية: - 3
الكبـــــــــــــرى فـــــــــــــي علـــــــــــــم  بعـــــــــــــد أن استعرضـــــــــــــنا النظريـــــــــــــة البنائيـــــــــــــة الوظيفيـــــــــــــة كإحـــــــــــــدى النظريـــــــــــــات     

ـــــــــــل األنســـــــــــاق ـــــــــــي تهـــــــــــتم بتحلي ـــــــــــات الت ـــــــــــدور لعـــــــــــرض إحـــــــــــدى النظري ـــــــــــة  االجتمـــــــــــاع جـــــــــــاء ال االجتماعي
السوســـــــــــيولوجية  الصــــــــــغرى وهـــــــــــي: التفاعليــــــــــة الرمزيـــــــــــة. تعــــــــــد التفاعليـــــــــــة الرمزيــــــــــة إحـــــــــــدى المنظــــــــــورات

األساســـــــــــــــية المعاصـــــــــــــــرة هــــــــــــــــذا المنظـــــــــــــــور علــــــــــــــــى أســـــــــــــــس فلســــــــــــــــفية ونفســـــــــــــــية فقــــــــــــــــد تـــــــــــــــأثر هــــــــــــــــذا 
)طلعـــــــــــــت ابـــــــــــــراهيم  philosophy pragmaticالمنظوربالفلســـــــــــــفة البرجماتيـــــــــــــة (النفعيـــــــــــــة ) 

 .(106،ص 2006لطفي، 
ــــــــــــنفس االجتمــــــــــــاعي تركــــــــــــز       ــــــــــــم ال ــــــــــــي عل ــــــــــــة بــــــــــــارزة ف ــــــــــــة أمريكي ــــــــــــة هــــــــــــي نظري ــــــــــــة الرمزي فالتفاعلي

ـــــــــة التفاعـــــــــل وهـــــــــى تضـــــــــع فـــــــــي المحـــــــــك األول  لـــــــــى طـــــــــرق اهتمامهـــــــــا ع تكـــــــــوين المعـــــــــاني خـــــــــالل عملي
اليوميــــــــــة عــــــــــن طريــــــــــق المالحظــــــــــة المباشــــــــــرة وزيــــــــــادة درجــــــــــة  مــــــــــن اهتمامهــــــــــا تحليــــــــــل معــــــــــاني الحيــــــــــاة

ــــــــــة  ــــــــــي ،مــــــــــع المبحــــــــــوثيناأللف ــــــــــك ف ــــــــــى ذل ــــــــــم تعتمــــــــــد عل ــــــــــى فهــــــــــم اإلشــــــــــكال األساســــــــــية  ث الوصــــــــــول إل
بالبرجماتيــــــــــــــة ، وبمدرســــــــــــــة  يــــــــــــــة تــــــــــــــأثيرا قويــــــــــــــاللتفاعــــــــــــــل االنســــــــــــــانى، وقــــــــــــــد تــــــــــــــأثرت التفاعليــــــــــــــة الرمز 

ـــــــــــد" ، أمـــــــــــا ـــــــــــت مي ـــــــــــات الفلســـــــــــفية "بجـــــــــــورج هرب ـــــــــــم االجتمـــــــــــاع ، والكتاب ـــــــــــي عل المصـــــــــــطلح  شـــــــــــيكاغو ف
)طلعـــــــــت ابـــــــــراهيم 1937" فـــــــــي ســـــــــنة  blumer . hنفســـــــــه فقـــــــــد اقـــــــــره "هربـــــــــرت بلـــــــــومر 

 (.2006ص، 109  لطفي،
 ويمكن القول أن للنظرية أربعة أسس رئيسية هي:

ـــــــــــد بهـــــــــــا البشـــــــــــر التعامـــــــــــل  س األوليتةةةةةةةةةةةولى األسةةةةةةةةةةةا     ـــــــــــى الطـــــــــــرق التـــــــــــي يجي ـــــــــــاء الضـــــــــــوء عل إلق
ـــــــــالرموز باعتبارهـــــــــا ـــــــــذين يســـــــــتطيعون  ب ـــــــــات ال ـــــــــين كـــــــــل الكائن ـــــــــزة لهـــــــــم فهـــــــــم وحـــــــــدهم مـــــــــن ب ســـــــــمة ممي

ــــــــاج الثقافــــــــة ــــــــى جيــــــــل ويبــــــــدى  بفضــــــــل الرمــــــــوز إنت ــــــــاريخ معقــــــــد مــــــــن جيــــــــل إل واســــــــتخدامها فــــــــي نقــــــــل ت
ـــــــــون دائمـــــــــا اهتمامـــــــــا ـــــــــاعليون الرمزي ـــــــــاس معـــــــــان ملحوظـــــــــا بدراســـــــــ التف ـــــــــي يضـــــــــفى بهـــــــــا الن ة الطـــــــــرق الت

وعلـــــــــى تـــــــــواريخ حيـــــــــاتهم والمواقـــــــــف التـــــــــي يمـــــــــرون  علـــــــــى أجســـــــــامهم وعلـــــــــى مشـــــــــاعرهم وعلـــــــــى ذواتهـــــــــم
فيهــــــــــــا وتســــــــــــتخدم فــــــــــــي مثــــــــــــل هــــــــــــذه  بهــــــــــــا وعمومــــــــــــا العــــــــــــوالم االجتماعيــــــــــــة الكبيــــــــــــرة التــــــــــــي يوجــــــــــــدون 

نها أن والتــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــأ البحثيــــــــــــة المالئمــــــــــــة مثــــــــــــل المالحظــــــــــــة بالمشــــــــــــاركة االســــــــــــتراتيجيةالدراســــــــــــات 
 تمكننا من الوصول إلى معرفة هذه الرموز والمعاني.
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وهــــــــو موضــــــــوع العمليــــــــة والظهــــــــور فالعــــــــالم االجتمــــــــاعي  ويقودنةةةةةةةةا ذلةةةةةةةةن إلةةةةةةةةى األسةةةةةةةةاس الثةةةةةةةةاني    
التفـــــــــاعليين عبـــــــــارة عـــــــــن شـــــــــبكة ديناميـــــــــة جدليـــــــــة والمواقـــــــــف تواجههـــــــــا دائمـــــــــا نتـــــــــائج غيـــــــــر  فـــــــــي نظـــــــــر

طـــــــــــة علـــــــــــى الـــــــــــدوام فـــــــــــي عمليـــــــــــة تحـــــــــــول ال والحيـــــــــــاة وتـــــــــــواريخ كـــــــــــل حيـــــــــــاة منخر  مؤكـــــــــــدة أو مســـــــــــتقرة
تتوقـــــــــــف عـــــــــــن الطفـــــــــــرات واالهتمـــــــــــام هنـــــــــــا ال ينصـــــــــــب علـــــــــــى معرفـــــــــــة  تثبـــــــــــت علـــــــــــى حـــــــــــال واحـــــــــــد وال

ـــــــــة الصـــــــــارمة ( ـــــــــي األبني ـــــــــم االجتمـــــــــاع)  كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال ف ـــــــــي عل ـــــــــدة ف ـــــــــة أخـــــــــرى عدي مـــــــــدارس نظري
يــــــــــرتبط بهــــــــــا مــــــــــن عمليــــــــــات تــــــــــؤازرهم وممــــــــــا  وإنمــــــــــا ينصــــــــــب علــــــــــى مالحقــــــــــة مســــــــــارات النشــــــــــاط بمــــــــــا

 ها من نتائج.ينجم عن
يهـــــــــتم بإلقـــــــــاء الضـــــــــوء علـــــــــى العـــــــــالم االجتمـــــــــاعي بوصـــــــــفه يقـــــــــوم األسةةةةةةةةةاس الثالةةةةةةةةةث للتفاعليةةةةةةةةةة    

ــــــــد منعــــــــزل، فالبشــــــــر  تمامــــــــا علــــــــى التفاعــــــــل، فلــــــــدى أصــــــــحاب وجهــــــــة النظــــــــر هــــــــذه ال يوجــــــــد فــــــــرد وحي
مـــــــــع اآلخـــــــــرين واهـــــــــم وحـــــــــدة أساســـــــــية فـــــــــي التحليـــــــــل التفـــــــــاعلي هـــــــــي الـــــــــذات  فـــــــــي حالـــــــــة ارتبـــــــــاط دائـــــــــم

يســــــــــــــتطيع النــــــــــــــاس أن ينظــــــــــــــروا إلــــــــــــــى أنفســــــــــــــهم كموضــــــــــــــوعات،  م بــــــــــــــالطرق التــــــــــــــيو تهــــــــــــــت (األنــــــــــــــا)
ــــــــة أداء ــــــــدور اآلخــــــــرين مــــــــن عملي ــــــــي فكــــــــرة  ويضــــــــطلعوا ب ــــــــة ف ــــــــدو هــــــــذه الفكــــــــرة بصــــــــورة جلي ــــــــدور، وتب ال

األكثــــر عموميــــة عــــن  head . h . g "تشــــارلز كــــولى" عــــن مــــرآة الــــذات وفــــى فكــــرة "ميــــد"
 الذات.
 simmel . gوهـــــو مشـــــتق مـــــن" جـــــورج زيمـــــل"  األسةةةةةاس الرابةةةةةع فةةةةةي التفاعليةةةةةة الرمزيةةةةةة     

التفاعليـــــــــة إلـــــــــى مـــــــــا وراء هـــــــــذه الرمـــــــــوز والعمليـــــــــات والتفـــــــــاعالت لكـــــــــي تحـــــــــدد األنمـــــــــاط  هـــــــــو أن تنظـــــــــر
االجتماعيــــــــــــــة فالتفــــــــــــــاعليون يبحثــــــــــــــون عــــــــــــــن العمليــــــــــــــات االجتماعيــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــة  األساســــــــــــــية للحيــــــــــــــاة

ــــــــــرات ــــــــــدما يدرســــــــــون خب ــــــــــرق  وهكــــــــــذا فعن ــــــــــاء وعــــــــــازفي ف ــــــــــاة الخاصــــــــــة باألطب ــــــــــرقص الموســــــــــيقية الحي ال
يعثـــــــــــروا علـــــــــــى العمليـــــــــــات المشـــــــــــتركة الفعالـــــــــــة وراء كـــــــــــل تلـــــــــــك  ومتعـــــــــــاطي المخـــــــــــدرات يســـــــــــتطيعون أن

ــــــــــــــدو متباينــــــــــــــة وبعيــــــــــــــدة عــــــــــــــن  2006طلعــــــــــــــت ابــــــــــــــراهيم لطفــــــــــــــي، (بعضــــــــــــــها  التجمعــــــــــــــات التــــــــــــــي تب
 .(115،ص

 ومن أوجه النقد التي وجهت للتفاعلية الرمزية ما يلي:
 جتمعات صعوبةصعوبة التعامل مع العالقات بين الم -

 التعامل مع الجوانب التنظيمية الكبيرة داخل المجتمعات اهممها
 بدراسة انساق أو الوحدات االجتماعية الصغيرة

  صرفت انتباه الباحثين عن دراسة القضايا السياسية للمجتمع ونقد االوضاع القائمة -
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جتماعيــــــــــــة وبــــــــــــذلك جــــــــــــذبت انتبــــــــــــاه البــــــــــــاحثين إلــــــــــــى دراســــــــــــة التفاصــــــــــــيل الصــــــــــــغيرة فــــــــــــي الحيــــــــــــاة اال-
طلعــــــــــت (اســــــــــتبعدت النظــــــــــام االجتمــــــــــاعي والسياســــــــــي واالقتصــــــــــادي فــــــــــي مجــــــــــال الدراســــــــــة  تكــــــــــون قــــــــــد
 .20)ص،86ابراهيم لطفي،

 نظرية الدور: - 4
االنثروبولوجيــــــــــا  هنــــــــــاك اتجاهــــــــــان مختلفــــــــــان داخــــــــــل نظريــــــــــة الــــــــــدور أحــــــــــدهما تطــــــــــور فــــــــــي إطــــــــــار     

ــــــــــــــــــــألد ــــــــــــــــــــة بنائيــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــولى أهمي ــــــــــــــــــــف لنتــــــــــــــــــــون" وي ــــــــــــــــــــة ل " رال وار القائمــــــــــــــــــــة داخــــــــــــــــــــل االجتماعي
ــــــــــــــــوق  النظــــــــــــــــام ــــــــــــــــا تصــــــــــــــــبح االدوار مجموعــــــــــــــــة مترابطــــــــــــــــة مؤسســــــــــــــــيا مــــــــــــــــن الحق االجتمــــــــــــــــاعي، وهن

 والواجبات المعيارية،
ـــــــــــــى هـــــــــــــذا  ـــــــــــــال واضـــــــــــــحا عل ـــــــــــــدور المـــــــــــــريض مث ـــــــــــــالكوت بارســـــــــــــونز" المعـــــــــــــروف ل ويعـــــــــــــد تفســـــــــــــير "ت

 .(18،ص 2005اتجاه(عبدالقادر حاتم، 
ــــــــى ع ــــــــى أمــــــــا االتجــــــــاه الثــــــــاني فهــــــــو فــــــــي نزعتــــــــه العامــــــــة يميــــــــل إل ــــــــنفس االجتمــــــــاعي، ويركــــــــز عل ــــــــم ال ل

المتضــــــــــمنة فــــــــــي صــــــــــنع األدوار وتوليهــــــــــا وممارســــــــــتها، وهــــــــــذا االتجــــــــــاه جــــــــــزء مــــــــــن تــــــــــراث  النشــــــــــاطات
وهــــــــــــذا المنظــــــــــــور يحلــــــــــــل الحيــــــــــــاة االجتماعيــــــــــــة مجازيــــــــــــا علــــــــــــى طريقــــــــــــة الــــــــــــدراما  التفاعليــــــــــــة الرمزيــــــــــــة

ــــــــــــث ال تكــــــــــــون م والمســــــــــــرح، ويظــــــــــــل االهتمــــــــــــام ــــــــــــات ممارســــــــــــة األدوار حي ــــــــــــى دينامي جــــــــــــرد موجهــــــــــــا إل
 1999بــــــــــــــول تســــــــــــــرتين،  ومخرجــــــــــــــات متجـــــــــــــددة باســــــــــــــتمرار( توقعـــــــــــــات ثابتــــــــــــــة وإنمــــــــــــــا هـــــــــــــي نتــــــــــــــائج

 .(31،ص
يمكــــــــــن القــــــــــول أن صــــــــــياغة تعريــــــــــف  : Theory Globalizationنظريةةةةةةةةةةة العولمةةةةةةةةةةة  - 5

ــــــــاحثين  دقيــــــــق للعولمــــــــة ــــــــأثر أساســــــــا بانحيــــــــاز الب تبــــــــدو مســــــــألة شــــــــاقة نظــــــــرا لتعــــــــدد تعريفاتهــــــــا والتــــــــي تت
ــــــــــال بــــــــــد أن نضــــــــــع وإذا أرد اإليــــــــــديولوجيين. ــــــــــرب مــــــــــن صــــــــــياغة تعريــــــــــف شــــــــــامل للعولمــــــــــة ف نــــــــــا أن نقت

 تكشف عن جوهرها وهي: في االعتبار ثالث عمليات
 انتشار المعلومات بحيث تصبح معروفة لدى جميع الناس. -
  زيادة معدالت التشابك بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات. -

المـــــــــدني العـــــــــالمي كالهمـــــــــا مفهـــــــــوم حـــــــــديث وبالتـــــــــالي فمفهـــــــــوم العولمـــــــــة مثلـــــــــه مثـــــــــل مفهـــــــــوم المجتمـــــــــع 
 االتفاقيات والبرتوكوالت بين الدول فيما يخص الحدود. في أدبيات تمكين

ـــــــــة نجـــــــــدها  ـــــــــات الثالث ـــــــــالكثير مـــــــــن الجـــــــــدل، وهـــــــــذه العملي ـــــــــة ويحظـــــــــى هـــــــــو األخـــــــــر ب ـــــــــوم االجتماعي العل
بشـــــــــــــكل أو بـــــــــــــآخر المجتمـــــــــــــع المـــــــــــــدني العـــــــــــــالمي الن االتصـــــــــــــال واالنتشـــــــــــــار ألمعلومـــــــــــــاتي  متضـــــــــــــمنة

ـــــــــــق المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني العالمي(جهينـــــــــــة ســـــــــــلطان العيســـــــــــوي،  المعرفـــــــــــي هـــــــــــو الـــــــــــذيو  أســـــــــــهم فـــــــــــي خل
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العولمــــــــــة هــــــــــو مشـــــــــــروع تــــــــــاريخي مثــــــــــل التنميــــــــــة بالضــــــــــبط بمعنـــــــــــى  أمــــــــــا مشــــــــــروع ،( 90،ص 2002
ــــــــــــــيس ــــــــــــــي اإلدارة  أن مشــــــــــــــروع العولمــــــــــــــة يؤســــــــــــــس مشــــــــــــــروعا ل ــــــــــــــا ف وطنيــــــــــــــا وإنمــــــــــــــا مشــــــــــــــروعا عالمي
الـــــــــدول علـــــــــى الطريقـــــــــة الغربيـــــــــة، و  ث تتبعـــــــــه كـــــــــلاالقتصـــــــــادية للمـــــــــوارد منفـــــــــردا ولـــــــــيس متكـــــــــررا، بحيـــــــــ

محاربــــــــــة لهــــــــــا مــــــــــن الطبقــــــــــات  بتعبيــــــــــر آخــــــــــر فــــــــــإن الرأســــــــــمالية تؤســــــــــس نفســــــــــها بنفســــــــــها بحريــــــــــة دون 
ــــــــــات الحاكمــــــــــة ــــــــــم ارتبطــــــــــت بنخــــــــــب الطبق ــــــــــة، ومــــــــــن ث ــــــــــي مشــــــــــروع التنمي ــــــــــة كمــــــــــا ف ــــــــــي هــــــــــذه  العامل ف
 يــــــــــة بمعنــــــــــىالــــــــــدول، إضــــــــــافة إلــــــــــى نخــــــــــب صــــــــــندوق النقــــــــــد والبنــــــــــك الــــــــــدولي ومنظمــــــــــة التجــــــــــارة العالم

إذن مشـــــــــروع العولمـــــــــة جعـــــــــل مـــــــــن التنميـــــــــة مفهومـــــــــا ، تشـــــــــكلت نخبـــــــــة عالميـــــــــة ضـــــــــد النخـــــــــب الوطنيـــــــــة
  19،ص 2005إلى المشاركة في السوق العالمية (عبد القادر حاتم،  جديدا يشير

وفـــــــــى ضـــــــــوء االعتـــــــــراف بالـــــــــدور الواضـــــــــح للمنظمـــــــــات غيـــــــــر الحكوميـــــــــة بـــــــــدأ البنـــــــــك الـــــــــدولي منـــــــــذ     
ــــــــــات ــــــــــرن العشــــــــــري ثمانيني ــــــــــي تخطــــــــــيط وتصــــــــــميم الق ــــــــــد عليهــــــــــا باعتبارهــــــــــا شــــــــــريكا ف ن االعتمــــــــــاد المتزاي

ـــــــــــذ ومتابعـــــــــــة ـــــــــــي  وتنفي ـــــــــــيس قاصـــــــــــرا  يتوالهـــــــــــاالمشـــــــــــروعات الت ـــــــــــك وهـــــــــــذا التعـــــــــــاون أو االعتمـــــــــــاد ل البن
دوليــــــــــــة فقــــــــــــط بــــــــــــل يمتــــــــــــد لمنظمــــــــــــات غيــــــــــــر حكوميــــــــــــة محليــــــــــــة،  علــــــــــــى منظمــــــــــــات غيــــــــــــر حكوميــــــــــــة

ــــــــــــــــة تســــــــــــــــتحوذ عــــــــــــــــام ــــــــــــــــى حــــــــــــــــوالي 1998 وأصــــــــــــــــبحت هــــــــــــــــذه المنظمــــــــــــــــات المحلي %مــــــــــــــــن  80 عل
 (2006ص، 105طلعت ابراهيم لطفي،)المشروعات الممولة من البنك الدولي 

ــــــــــا     ــــــــــة لتعطــــــــــى وجهــــــــــا محلي ــــــــــة دمــــــــــج اقتصــــــــــادي مــــــــــن خــــــــــالل مؤشــــــــــرات محلي العولمــــــــــة هــــــــــي عملي
 مثل توسيع الشركات العابرة للقوميات وتهدف إلى: لعمليات العولمة

 التخفيف من أعباء الحياة. -
 فيه المرء طبقا لما يراه. زيادة الوقت الذي يتصرف -
 زيادة إنفاق الطاقة. -

والمالحــــــــــظ أن المحليـــــــــــة غالبــــــــــا عكـــــــــــس العولمـــــــــــة الن حــــــــــدودها اجتماعيـــــــــــة وليســــــــــت جغرافيـــــــــــة ولعـــــــــــل 
 على المحلية يرجع إلى عدة أمور منها: االعتماد

 تآكل قدرات الحكومة على إدارة شئون الثورة الوطنية. -
 .ظهور طبقات جديدة من رجال األعمال -
االضـــــــــــطرابات الغذائيـــــــــــة وتصـــــــــــدير فكـــــــــــرة التصـــــــــــدي السياســـــــــــي أو الفوضـــــــــــى الخالقـــــــــــة (مصـــــــــــطفى  -

الجــــــــــواد، )نظــــــــــم الرعايــــــــــة العامــــــــــة وانســــــــــحاب الدولــــــــــة مــــــــــن دورهــــــــــا فــــــــــي الرعايــــــــــة. خلــــــــــف عبــــــــــد تفكــــــــــك
 .(115،ص 2002
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 بد من محاولة إيجاد نموذج محلى يقوم على المسلمات التالية:ال ونحن نرى أنه 
ـــــــــــــة ليســـــــــــــت - ـــــــــــــى المؤشـــــــــــــرات  إن التنمي ـــــــــــــذا ال ينبغـــــــــــــي االعتمـــــــــــــاد عل هـــــــــــــي النمـــــــــــــو االقتصـــــــــــــادي ول

 ينبغي تقويم التجارب التنموية بها. االقتصادية وال
  إن التنمية ليست مشروعا بل عملية مستمرة -
ــــــــــراد بتكــــــــــوين أنفســــــــــهم إعــــــــــادة تكوينهــــــــــا وكــــــــــذلك  - ــــــــــوم ألف ــــــــــة مــــــــــن خاللهــــــــــا يق ــــــــــة هــــــــــي عملي إن التنمي

 لقيمهم واختياراتهم. ليبنوا حضارتهم طبقا ظروف حياتهم
إن التنميــــــــــة يجــــــــــب أن يقــــــــــوم األفــــــــــراد بهــــــــــا وان كانــــــــــت غايــــــــــة التنميــــــــــة هــــــــــم األفــــــــــراد فهــــــــــم وســــــــــائلها  -

 وأدواتها.
اخـــــــــذ البيئـــــــــة المحليـــــــــة فـــــــــي االعتبـــــــــار كمـــــــــا هـــــــــي ولـــــــــيس كمـــــــــا ينبغـــــــــي أن تكـــــــــون والباحـــــــــث يتبنـــــــــى  -

اقتصــــــــــــــادية للعولمــــــــــــــة بأنهــــــــــــــا " متعــــــــــــــددة األبعــــــــــــــاد فهــــــــــــــي سياســــــــــــــية وأيديولوجيــــــــــــــة و  مفهــــــــــــــوم مجــــــــــــــرد
  وثقافية.. والواقع يشير إلى

عولمـــــــــــــة كثيـــــــــــــرة مـــــــــــــن األشـــــــــــــياء كالســـــــــــــلع والخـــــــــــــدمات واألمـــــــــــــوال والبشـــــــــــــر والمعلومـــــــــــــات والتـــــــــــــأثيرات 
  البيئية

وكــــــــــــــــذلك يمكــــــــــــــــن عولمــــــــــــــــة األشــــــــــــــــياء المجــــــــــــــــردة كاألفكــــــــــــــــار واألعــــــــــــــــراف والممارســــــــــــــــات الســــــــــــــــلوكية 
قــــــــــــد التــــــــــــي ،(ونــــــــــــرى مــــــــــــن أوجــــــــــــه الن 33،ص 1990محمــــــــــــد عــــــــــــاطف غيــــــــــــث، .)الثقافيــــــــــــة واألنمــــــــــــاط

 التالي: وجهت لنظرية العولمة
 العولمة في حد ذاتها مشكلة وليست حل لمشاكلنا. -
 لم تسمح لكل الدول للدخول من أبوابها. -
 هناك غموض بشأن مستقبلها. -
 وجود صعوبات في فهم واقعنا وتباين إدراكه. -
  ة.ضرورة البحث عن بديل للعولمة في التحول نحو ديمقراطية محددة ونشط -
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 المعلم ودوره في تربية وتنمية النشء بدنيًا ونفسيًا واجتماعياً 
 

 د. عبد الناصر محمد العباني
ةرأستاذ مساعد ة كلية التربية قصر بن غشير   
 جامعة طرابلس

 
 :مقدمة
ديثة، في ضوء التطورات الحاصلة التي واكبتها دول العالم للبرامج التعليمية، والتقنيات التربوية الح     

النشء اليوم وخاصة في الدول النامية من تعثرات، ومعوقات، وقلة  ونتيجة للفراغ الهائل الذي يعاني منه
االمكانيات التي تتيح للناشئ ممارسة برامجهم وأنشطتهم المختلفة، لقضاء أوقات فراغهم وتفريغ طاقاتهم، 

الى بذل الجهد في عملية التخطيط والتنفيذ من  البدنية، والنفسية، واالجتماعية، فإن مثل هذه البرامج تحتاج
المسؤولين ولكن هذا ال يتأتى اال من خالل معرفة هذه البرامج ومدى تطبيقها على أرض الواقع، تخدم هذه 
الفئة العمرية وتقديم لهم افضل الخدمات من مرافق قد تكون رياضية، وقد تكون خدمات صحية، ورعاية 

إن ما تعانيه الدول النامية اليوم من ضعف في البرنامج التعليمي، واالعداد شاملة تليق بهؤالء النشء، 
النفسي، والبدني، واالجتماعي، ما هو اال دليل على ضعف شخصية النشء وانطوائهم وعدم مقدرتهم على 

             .                التفكير واالبداع والتألق في العديد من المجاالت المعرفية والمهارية وغيرها كثير
:    إن سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع راجع الى عدة مبررات ومنها         

الرغبة الواضحة من الباحث لمعرفة اوجه البرامج التربوية التي تقدم للنشء من عدة جوانب منها، الجانب  -1
 .البدني، والجانب النفسي، والجانب االجتماعي

هات المسؤولة لتقديم كافة البرامج، واالمكانيات، في أغلب المؤسسات ليست هناك خطط واضحة من الج -2
 .التعليمية لتنمية وتطوير النشء

عدم وجود رغبة كافية من أغلب المعلمين لتطوير أنفسهم وخاصة معلمي التربية البدنية، واألخصائيين  -3
 .االجتماعيين، لما لهم دور بارز في تنمية النشء



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           70 

األحرى عدم وجود مرافق وصاالت رياضية، ومالعب جيدة تتيح للمؤسسات التعليمية قلة االمكانيات وب -4
 .ممارسة جميع أنواع االنشطة المختلفة والمتنوعة

غياب الوعي التام أو تجاهل الجهات المسؤولة للبرامج التي يمكن تقديمها لهؤالء النشء في العطالت  -5
 .ة السنةالصيفية وبعد استكمال البرامج التعليمية طيل

 
:مشكلة البحث  

بمراجعة األدبيات التربوية حول مفهوم التربية كعملية أو عملية التربية، نجد أنها تدور في مجملها حول      
اعتبار التربية عملية مجتمعية، تعمل على تنمية الجوانب الشخصية المعرفية والبدنية والنفسية واالجتماعية 

ازن بين الفرد وبيئته الطبيعية واالجتماعية التي ينتمي اليها، وهذا ما أكدت والخلقية بما يحقق التفاعل والتو 
.                          م( وعنوانها دور المعلم التربوي في تربية النشء2017عليه دراسة، )هاجر نوري،  

لفاعل في تربية حيث تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: من هو المعلم الناجح وما دوره ا     
                                                                   وتنمية النشء، بدنيًا، ونفسيًا، واجتماعيًا؟

 من التساؤل الرئيس تنبثق منه عدة تساؤالت منها:
رتقاء بقدراتهم ما المعوقات التي تواجه المعلم في العملية التعليمية للرفع من مستوى و كفاءة النشء واال -1

 التربوية، والنفسية، واالجتماعية؟
 ما السبل والبرامج التي يمكن أن ُتقدم للمعلم حتى يصبح فعاال ومتمرسا وخبيرًا في تربية وتنمية النشء؟ -2
ما الخبرات والتجارب الدولية التي تساهم وبشكل كبير في تربية وتنمية النشء من الجانب البدني،  -3

 ي، والجانب االجتماعي؟والجانب النفس
:أهمية البحث  

  تكمن أهمية البحث الحالي في االتي:
أنها تتناول جانبا مهما في العملية التعليمية أال وهو المعلم الناجح ودوره الفعال في تربية وتنمية النشء  -

 البدنية، والنفسية، واالجتماعية. 
ية النشء وصقله ليستفيد منه المجتمع بِّأسره واعداده معرفة أهم البرامج التي تعين المعلم في تربية وتنم -

 للوصول الى أعلى مستوى من التطوير.



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           71 

وضع استراتيجيات متنوعة للبرامج التربوية والتعليمية لتنمية الجوانب النفسية والبدنية واالجتماعية على   -
 حد سواء.

ات هذا العصر والذي يعد التجديد تفيد نتائج البحث وتوصياته أصحاب القرار، كضرورة تحتمها معطي - 
 واالبتكار أحد أبرز سماته.

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي في النقاط التالية:

 التعرف على دور المعلم في تربية وتنمية النشء بدنيًا، ونفسيًا، واجتماعيًا. -1
ية الجوانب البدنية والنفسية، التعرف على البرامج واألنشطة التي تقدم للمعلم للرفع من مستوى النشء لتنم -2

 واالجتماعية.
التعرف على أهم التجارب الدولية والتي من شأنها تساهم وبشكل كبير في انجاح البرامج التربوية للمعلم  -3

 ودوره في تنمية النشء.
 المنهج المستخدم في البحث:    

دراسة وتحليل أهم ما ورد في الكتب استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وهي )دراسة تحليلية( ل     
والمراجع العربية واألجنبية والدوريات واإلحصائيات والنشرات الرسمية، والدراسات السابقة المختصة في مجال 

 البحث بهدف إثراء البحث والخروج بأفضل النتائج والتوصيات.
 مصطلحات البحث:
التغيير المطلوب، أي تحقيق األهداف المرسومة هو المعلم الذي يؤدي فعال إلى إحداث  المعلم الناجح:"

سواء المعرفية أو الوجدانية أو المهارية، ويعمل على بناء شخصية متوازنة للتلميذ من الناحية النفسية، 
 م(2015)العباني، والعقلية، واالنفعالية، واالجتماعية".

جانب البدني، والجانب النفسي، والجانب وتعرف اجرائيًا بأنها البرامج التنموية المتعلقة بال تنمية النشء:
االجتماعي، بحيث يصبح الناشئ خالي من االضطرابات، والتوترات، والمعوقات التي تواجهه في حياته 

 العلمية والعملية.
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عملية توجيه للنمو البدني والقوام لإلنسان باستخدام التمرينات البدنية والتدابير الصحية  التنمية البدنية:
اليب األخرى بغرض اكتساب صفات بدنية ومعرفية ومهارات والتي تحقق متطلبات المجتمع أو وبعض األس

 م(2018حاجة اإلنسان التربوية. )العباني،
تهيئة المواقف التي تشبع حاجات المتعلمين إلى تحقيق الذات واألمان والنجاح وإشباع الميل  :التنمية النفسية

ربوية لتفريغ االنفعاالت المكبوتة وتحقيق االتزان النفسي، وكذلك من خالل للحركة والهواية وإتاحة المواقف الت
تنمية القدرات العقلية كاالنتباه واإلدراك والتصور واإلبداع واالبتكار والتفكير واتخاذ القرارات السليمة. )متولي، 

 م(2006بدوي،
 التنمية االجتماعية:

بين النشء والقائمين على رعايته من خالل مجموعة من  التنمية االجتماعية عملية تفاعل اجتماعي تتم  
األساليب يتشربها النشء ويتأثر بها وتهدف تلك العملية إلى تربية هذا النشء ومساعدته على أن ينمو نمًوا 
طبيعًيا في حدود أقصى ما تؤهله له قدراته في الناحية العقلية والجسمية والعاطفية واالجتماعية والروحية. 

إكساب المتعلمين الميول واالتجاهات اإليجابية نحو دنية واألنشطة الحركية من خالل النفسية، -م(1988مصطفى، )ابتسام

 والعق
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

:أواًل: اإلطار النظري   
:تمهيد  
لية، إن الحاجة الملحة إلى تربية وتنمية الناشئ وتطوير شخصيته البدنية، والنفسية، واالنفعا     

واالجتماعية، حاجة قائمة باستمرار نظرا ألن المعلم ال يمكن أن يعيش مدى حياته بمجموعة محددة من 
المعارف والمهارات، فتحت ضغط الحاجات الداخلية والتقدم المعرفي الهائل الذي يمتاز به العصر الحالي، 

مات والمهارات واالتجاهات الحديثة هذا األمر يتطلب ضرورة أن يحافظ المعلم على مستوى متجدد من المعلو 
في طرائق التعليم وتقنياته ، وبهذا يكون التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة ، فالمعلم المبدع 
هو طالب علم طوال حياته في مجتمع دائم التعلم والتطور وفي ظل التكنولوجيا والمعلومات ، وليس المعلم 

ى المعارف والمهارات التي اكتسبها في مؤسسات اإلعداد ونظرا لصعوبة إعداد الذي يقتصر في حياته عل
الناشئ الصالح، في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات أصبح التخطيط التربوي أكثر ضرورة من اجل توفير 
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بوية ، الخدمة التربوية الالزمة للناشئ، والتي تتضمن تزويد المعلم بمواد التجدد في مجاالت العملية التر 
وبالمستجدات في أساليب وتقنيات التعليم والتعلم وتدريبه عليها ، واستيعاب كل ما هو جديد في النمو المهني 
من تطورات تربوية وعلمية ، وبالتالي رفع أداء المعلمين وإنتاجيتهم من خالل تطوير كفاياتهم التعليمية 

 ة وتنمية الناشئ في كافة المجاالت.بجانبيها المعرفي والسلوكي ) األدائي ( أمر مهم لتربي
اجابة التساؤل األول حول المعوقات التي تواجه المعلم في العملية التعليمية للرفع من مستوى وكفاءة النشء 

 واالرتقاء بقدراتهم التربوية، والنفسية، واالجتماعية.
عليها المجتمع وبالتالي يتم من تعتبر مرحلة تربية وتنمية الناشئ من المراحل المهمة واألساسية التي يبني 

 خاللها بناء اإلنسان عقليا، ومعرفيا، وثقافيا، ونفسيا، واجتماعيا.
وهذه المرحلة هي مرحلة األساس الثقافي والفكري لتربيته، وإعداده للمواطنة الصالحة، وغرس القيم النبيلة في 

زدهار التي يعتمد عليها المجتمع في أي نفوسهم، وتعتبر مرحلة تعليم النشء ضرورة من ضرورات التقدم واال
دولة من دول العالم، سواء كانت الدول المتقدمة أو الدول النامية، ألن هذه المرحلة هي الخطوات األولي 
إلعداد العقل البشري وتنمية هذه القدرات وصقلها، وتطويرها واالهتمام بها في كافة المجاالت المختلفة، 

 خدام االنترنت وممارسة كافة األنشطة التي تنمي فكر وعقل الناشئ.وخاصة مجاالت الحاسوب واست
 ومن العوامل التي تتطلب ضرورة االهتمام ببرامج تنمية الناشئ في العملية التعليمية:

 ـ مطالبة الفاعلين التربويين المباشرين وغير المباشرين بمردود أفضل للتعليم والتعلم.1
 التعليمية للمتطلبات االجتماعية والمهنية. ـ المطالبة بأن تستجيب المؤسسات2
 ـ تحديد الكفاية المرتبطة بأدوار المعلم ومسؤولياته في الموقف التعليمي حول تربية وتنمية الناشئ.3
 ـ تطور مهنة المعلم وما تطلبه من دراية بخصائصه وأنواع سلوكه في المواقف التربوية المختلفة.4
نمية للناشئ بالكفايات والمفاهيم واألساليب؛ فمفهوم التربية والتعليم مثال يتم ـ استجابة برامج التربية والت5

  التركيز فيه على مقدار ما ينفقه المجتمع على تعليم وتربية الناشئ ونتائجه.
ـ تطور التكنولوجيا الحديثة ووفرتها من العوامل التي تساهم وبشكل كبير في تنفيذ برامج التنمية البدنية، 6

 ية النفسية، واالنفعالية، والتنمية االجتماعية. والتنم
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 المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلم في تربية وتنمية النشء:
من المعلوم أن لكل برنامج عمل له خططه وبرامجه لكي تنجح هذه البرامج وخاصة عندما تكون هذه    

لنفسية، واالنفعالية، واالجتماعية، هذه البرامج البرامج متعلقة بتربية وتنمية النشء من الناحية البدنية، وا
والخطط قد تكون قصيرة المدى أو طويلة المدى وحسب الظروف المالئمة التي تتوفر للمعلم بشكل يومي أو 
اسبوعي أو شهري، هذه البرامج هي التي تخلق أجواء تربوية فعالة تساهم وبشكل كبير في تكوين شخصية 

سنوات وحتى سن 6ألولى من العمر وهي المرحلة األساسية للمتعلم الناشئ من )الفرد وخاصة في المراحل ا
 سنة(.14
إن ما يحتاجه المعلم العديد من اإلمكانات قد تساعده في تكوين وتربية النشء، إال أن هناك العديد من    

 الصعوبات والمعوقات التي تواجهه لنجاح مثل هذه البرامج ومنها:
فيه من أهم األمور التي تعين المعلم على دوره في تربية وتنمية الناشئ بدنيًا، الوقت ومما ال شك  -1

 ونفسيًا، واجتماعيا.
االمكانات المتاحة وتقتصر ذلك في االمكانات المادية والمعنوية وتشيع المعلم وتحفيزه لكي يكتمل دوره  -2

 في هذه المهمة وتطوير الناشئ وتحسينه على أكمل وجه.
د بيئة جيدة تصعب على المعلم القيام بواجباته نحو النشء، وخاصة عندما تكون هذه البيئة إن عدم وجو -3

خالية من المالعب، والصاالت الرياضية، وحجرات صفية جيدة تساهم في تنمية النشء وجعله مواطنا 
 صالحا ألهله ومجتمعه.  

 أهمية تربية وتنمية الناشئ:
ساسية في تقدم الشعوب واألمم، لذلك تسعى األمم لتطوير وتكوين إن هذه األهمية تعد الدعامة األ     

أبنائها من الناشئين في هذه المرحلة، وفي ظل ما يستجد من متطلبات تحتمها التطورات الحديثة المتسارعة 
والشاملة لقطاع التربية والتعليم، وتأتي في أول هذه االهتمامات أولويات االهتمام بإعداد الناشئ وتنميته 
ليكون مواطنا صالحا وإعداده للحياة المنتجة والتي سوف تستفيد منه األمة في خدمة المجتمع وتقديم أفضل 

 البرامج المختلفة في شتى المجاالت.
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 وتتمثل هذه األهمية في النقاط التالية:
وتطوير عقله تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي تعمل علي تكوين الناشئ ذاتيا وتنمية أفكاره ، -1 

 علميا، ودينيا، وبدنيا، ونفسيا، واجتماعيا. 
هذه المرحلة تعد حجر الزاوية في النظام التعليمي، لذلك البد من إعداد الناشئ إعدادا علميا جيدا ليواكب  -2

 متطلبات هذا العصر.
تؤثر على التنمية تلعب هذه المرحلة دورا بالغا في القضاء على األمية ونشر المعرفة والثقافة، التي  -3

 االقتصادية واالجتماعية.
 أهداف تربية وتنمية الناشئ:

إنها المرحلة المهمة والحيوية لبناء شخصية الناشئ في مراحل النمو األولي، وتتميز هذه المرحلة      
يها وهي صفة تربوية ويقصد بها توفير تعليم مناسب لجميع الفئات ويراعي فالصفة األولي: بصفتين مهمتين، 

 الفروق الفردية بين المتعلمين.
وهي صفة بدنية، ونفسية، واجتماعية، حيث يراعي فيها الظروف التي يمر بها الناشئين أثناء  الصفة الثانية:

الفترة الدراسية، سواء كانت ظروفًا مادية، أو إمكانيات عقلية وغيرها من األمور األخرى التي تعيق العملية 
 التعليمية.

 اف مرحلة تربية وتعليم الناشئ:ومن بين أهد
تحقيق النمو المتكامل للناشئ من النواحي البدنية والعقلية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية، وتنشئتهم  -1

 تنشئة إسالمية عربية تبصرهم بواجباتهم نحو ربهم وأسرهم وإكسابهم القدرة على التكيف مع المجتمع.
من المعارف والمفاهيم والمهارات، وتزويد الناشئين بمعلومات تمكنهم من إكساب الناشئين القدر األساسي  -2

 اختيار مسار يتناسب مع رغباتهم، وميولهم، وقدراتهم واستعداداتهم.
تبصير الناشئين بالتفكير العلمي الصحيح، وتنمية الفكر البناء لديهم، وتعريف الناشئ بالثروات  -3

 م(2012ف أوجه التقدم في العالم المعاصر. )أميرة علي ،الحضارية واإلنسانية وتبصيرهم بمختل
ويمكننا القول بأن المعلم دائما تواجهه العديد من الصعوبات وخاصة في المراحل األولى من العمر       

وهي مرحلة تربية وتنمية الناشئ من جميع الجوانب إما أن تكون نفسية، أو بدنية، أو اجتماعية، إن مثل هذه 
حتاج منا وقفة جادة وخصوصا من بيوت الخبرة لوضع هذه البرامج أمام المسؤولين لتوفير وتسخير البرامج ت
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كافة االمكانات المتاحة لممارسة األنشطة المتنوعة والمختلفة وايجاد بيئة مناسبة، يخلق فيها التعاون وحب 
الرياضية المتنوعة في المدرسة،  الذات، إن عملية التوجيه واالرشاد من قبل المعلم للناشئ لممارسة األنشطة

والنادي، وغيرها من األمكنة تعتبر من برامج تطوير وتنمية الناشئ في كل األحوال ألن هذه الممارسة ماهي 
اال عالج نفسي يخضع لها المتعلم في كل وقت وفي كل حين، يتم من خاللها تنمية األعضاء الجسمية، 

فات األخرى والتي بدورها تجعل من الناشئ خاليًا من االضطرابات والحسية، والعصبية، وايضا ممارسة الثقا
النفسية، والتوتر، والقلق، واالنطواء، لتكتمل شخصيته من جميع النواحي، النفسية، والبدنية، واالنفعالية، 

 واالجتماعية.
مرسا وخبيرًا في اجابة التساؤل الثاني ما السبل والبرامج التي يمكن أن ُتقدم للمعلم حتى يصبح فعاال ومت

 تربية وتنمية النشء.
إن البرامج المدروسة والمخططة مسبقا تنمى عقل المعلم وتطوره، وتحسن قدراته والعمل على أداء       

برامج مستقبلية لمواجهة التحديات التي تطرأ على العملية التعليمية في كافة المستويات، فهناك عدة أهداف 
قدرته على أداء برامجه التي تعنى بتربية وتنمية الناشئ من كل النواحي سواء يراها الباحث لنجاح المعلم و 

 كانت بدنية، نفسية، انفعالية، اجتماعية ومن بينها:
ـ إكساب المعلمين العديد من أساليب التعليم المستمر، واكتساب مهارات التعلم الذاتي من خالل إيجاد 1

 لية التعليمية بشكل عام.اتجاهات حديثة تخدم الناشئ بشكل خاص والعم
ـ إعداد المعلمين في البرامج التدريبية وخلق جو من التعاون في المؤسسات التعليمية لكي تحدث عملية 2

 التفاعل بين الناشئ والمعلم في كافة المجاالت.
 ـ زيادة قدرة المعلمين على التفكير واإلبداع بما يمكنهم من التكيف مع أعمالهم من ناحية ومواجهة3

 المشكالت التي تواجههم أثناء تعاملهم مع الناشئ من ناحية أخرى والتغلب عليها.
ـ تزويد المعلمين بالمعلومات والمهارات، والمستحدثات العلمية والتكنولوجية التي تجعلهم أكثر قدرة على 4

 م(2004مواكبة هذه المتغيرات. )كامل،
يوم وفي ظل العولمة والتقدم التكنولوجي التي فرضت على إن االتجاهات الحديثة التي يشهدها العالم ال    

العملية التربوية ، باتت تهتم بالعمليات التدريبية وتحسين أداء المعلم حتى يتمكن من فاعليته التدريسية نحو 
ات الناشئ بكل اقتدار، في كافة المجاالت الصناعية المتفوقة واإلنتاج المتميز، كما أنه قرنًا مليئًا بالمتغير 
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التي تحتاج إلى مواطنين مهرة قادرين على مواجهة هذا التقدم وتلك المتغيرات، مواطنين يمتلكون قدرات 
عقلية عالية و مكتسبين المهارات التكنولوجية  المتقدمة وممتلئين بوجدانيات إيجابية وانتمائية لوطنهم 

بدون هؤالء المواطنين القادرين على األخذ  وقومتيهم وإنسانيتهم وقيمها الرفيعة، أي: أنه لن يكون هناك تقدم
 بأسباب العلم والتعامل مع أوجه التقدم والتعايش مع مظاهر الحياة الجديدة المليئة بالمفاجآت. 

كما أن تدريب وتطوير المعلم من خالل البرامج المقدمة له سلفا يعتمد بشكل أساسي على إعداد المعلم    
مستقبل، الملم بتحديات الحاضر والمستقبل، المطلع على التطورات العلمية العصري، المعلم الملم بعلوم ال

الحديثة في مجال تخصصه، المعلم التربوي الذي يحسن التعامل والتصرف مع الناشئ بطريقة تربوية سليمة، 
تقوم على األسلوب العلمي الصحيح، ال على الصدفة واألهواء الشخصية، المعلم الذي يستطيع التعامل 

هارة مع تكنولوجيا العصر، خاصة تلك المستخدمة في مجال التعليم، ليتمكن من تدريب الناشئين على بم
استخدامها في األغراض المختلفة، المعلم النشط واإليجابي، والذي يستطيع أن يشارك باستمرار في تطوير 

محاور األساسية المشاركة في هذه العملية التعليمية باقتراحاته ومالحظاته العلمية البناءة، باعتباره أحد ال
 العملية.

الخبرات والتجارب الدولية التي تساهم وبشكل كبير في تربية وتنمية النشء من الجانب البدني، والجانب 
 النفسي، والجانب االجتماعي

:البرامج التي تقع على كاهل المعلم ودوره في تربية وتنمية الناشئ   
 الدواعي والمبررات:

لعصر الذي يعج بالمتغيرات والتطورات أصبح الناشئ في حاجٍة ماسة لمعارف ومهارات في هذا ا    
واتجاهات جديدة، مما أدى إلى تغيير أهداف التربية والتعليم واستراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم. فلم يعد 

مية وتطوير جوانب التدريس مجرد تزويٍد الناشئ بالمعلومات والحقائق، بل أصبح عملية شاملة تستهدف تن
الشخصية المختلفة لدى الناشئ من بدنية و عقلية ونفسية واجتماعية  فالناشئ في هذا العصر بحاجة إلى 
بناٍء أقوى للشخصية وثقٍة أكبر للنفس ومهاراٍت أعلى للتفكير وقدرٍة أرفع على اتخاذ القرار ومهارات اجتماعية 

ات القيادة أو العضوية الفعالة وغيرها من المهارات والقدرات للتعامل مع اآلخرين بروح الفريق وامتالك صف
.وقد ظهرت في مجال التربية وعلم النفس مهارات متعددة في كل المجاالت استوجبت أن تعمل المدرسة على 

 إعداد الناشئ في ضوء تلك المهارات والقدرات.
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 يجب أن يعرف المعلم ويفهم: :المتطلبات المعرفية
 لشخصية والثقة بالنفس والتعلم الذاتي لدى الناشئ.أساليب بناء ا-1
 مهارات التفكير المختلفة ومستوياتها وأساليب تدريسها والتدريب عليها.-2
 مهارات اتخاذ القرار وأساليب التدريب عليه.-3
 مهارات التواصل والعمل االجتماعي وأساليب بنائها.-4

 يؤمن المعلم ويثمن: المبادئ التربوية:
 بناء الشخصية المستقلة والقدرة على اتخاذ القرار في ظل المتغيرات الحديثة.أهمية -1
 ضرورة تحصيل الناشئ لمهارات التفكير المتنوعة وأهميتها للحياة المعاصرة.-2
 أهمية بناء الناشئ كعضٍو اجتماعي فعال.-3

 يعمل المعلم على: :المعايير األدائية
هم في تنمية مهارات التفكير المختلفة كالتفكير الناقد وحل تطبيق طرائق وأساليب تدريس حديثة تس-1

 المشكالت واإلبداع واكتساب المفاهيم ونحوها.
تصميم أنشطة تعلم ومشكالت تدريسية )داخل الصف وخارجه( يمارس من خاللها الناشئ مهارات التفكير -2

 المتنوعة.
 ر المختلفة لدى الناشئ.طرح العديد من األسئلة التي تثير أنواع ومستويات التفكي-3
 تشجيع الناشئ على القيام بعمليات البحث واالستقصاء الكتشاف المعارف بأنفسهم.-4
 تشجيع الناشئ على تحديد توجهاتهم وهواياتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتعديلها بالطريقة المناسبة.-5
 وقدراتهم على اتخاذ القرار والدفاع عنه.تشجيع الناشئ وإكسابهم الثقة بأنفسهم والرفع من معنوياتهم -6
تطبيق أساليب العمل الجماعي في ورش عمل ومجموعات تكسب الناشئ المهارات االجتماعية الالزمة. -7

 م.(2009)هادي، وعبدالدليمي، 
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 :صفاته، ومسئولياته: المعلم الناجح
ه أثر كبير، إذ إنه يشكل حياتهم المستقبلية من الحقائق الثابتة أن ما يتركه المعلم في نفوس الناشئ ل       

ويخلق منهم لبنات تصلح لبناء المجتمع، كما أن المعلم يعتبر المحور األساسي الذي تعتمد عليه العملية 
التعليمية في تربية النشء، وهو أحد المكونات الرئيسية في الحقل التربوي والعامل المؤثر فيها ، وحجر 

وقف هذا األثر على مدى كفايته ووعيه بعمله وإخالصه فيه، فالمعلم له تأثيره الذي ال الزاوية في تطويرها ويت
ينكر في المواقف التربوية ، ألنه يعطى لتالميذه الكثير ويمهد السبيل أمامهم لالنتفاع بما يتلقونه على يديه 

الناشئ وبناء شخصيته من حقائق ومعارف ومفاهيم واتجاهات تضمنها المنهاج الذى يعمل على تقويم سلوك 
وصقل مواهبه وتهذيب خلقه فهو القدوة إن كان صالحًا كان له بين زمالئه األثر الصالح ، وإن كان غير 

 ذلك كان أثره كذلك .
 الصفات الواجب توافرها في المعلم الناجح وتأثيره على الناشئ:

مكن االطمئنان على أنه سيقوم هناك كثير من الصفات والعناصر التي يجب توفرها في المعلم حتى ي   
 بالمهام المطلوبة منه على وجه مرض، ومن أهم هذه الصفات ما يلي: 

: تعبر الشخصية من أهم العوامل المؤثرة في نجاح الفرد كمعلم ويتوقف نجاح برنامج تربية الشخصية -1 
شعوره وسلوكه ومظهره الناشئ إلى حد بعيد على شخصية المعلم وكفاءته، فشخصية المعلم تعني تفكيره و 

كإنسان، ال ينظر إلى نفسه كفرد منفصاًل عن اآلخرين بل ينظر على أنه عضو في جماعة. فقد أكد قادة 
 التربية بأن عنصر الشخصية هو من أهم العناصر والصفات التي يتصف به المعلم لنجاح العملية التربوية. 

لشخصية التي تحددها المواقف االجتماعية التي ويمكن تعريف الشخصية: بأنها مجموعة من التفاعالت ا
 الفرد. يتواجد بها

 وينبغي أن تتوفر في المعلم الناجح صفات معينة لشخصيته ومن أهم هذه الصفات ما يلي: 
 أن تكون شخصيته قوية لكي تؤثر في نفوس النشء ومن ثم في سلوكهم.  -
 ية والنفسية واالجتماعية إلى أرقى المستويات.أن يكون قد تم إعداده مهنيًا للوصول بالتربية البدن -
أن يكون ذو ثقافة واسعة ومؤمنًا برسالته التعليمية والتربوية ويبذل جهده في هذا السبيل ، ومحبًا لعمله  - 

 والوسط الذي يعمل فيه. 
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ليه عمله، أن يكون ملما بمميزات مراحل النمو المختلفة و الفروق الفردية بين المتعلمين كأساس يبنى ع -
 وأن يكون أيضًا على علم بخصائص المتعلمين واحتياجاتهم. 

أن تكون عالقته مع المتعلمين والمعلمين عالقات مهنية فعالة ومتفهمًا لعمله والعمل على نشره في الوسط  -
 المدرسي. 

سيلة مهمة في تعليم أن يكون لدية القدرة والكفاءة على أداء المهارات التربوية في مختلف األنشطة ألنها و  - 
المهارات الحركية لألنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية المحددة في المنهج، وبذلك يصبح نموذج جيد 

 بشكل فعال. 
أن يكون ملمًا بأصول التربية النفسية واالنفعالية واالجتماعية إلى درجة تجعل منه موردًا صالحًا يستمد منه  -

 ارف والمعلومات. المتعلمين حاجاتهم من المع
 أن يكون لديه القدرة على توصيل أكبر قدر من المعلومات والخبرات إلى متعلميه.  -
أن يكون المعلم الناجح قادرًا على التنظيم واإلدارة في المجال التربوي لتحقيق األهداف التعليمية والتربوية  -

 خلية أو خارجية. في البرنامج التعليمي ، وكذلك في جميع األنشطة سواء كانت دا
 أن يعرف المعلم الفلسفة االجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه ويسعى على تحقيقها. -
أن يكون ذا قدوة حسنة للناشئ لكي يقتدوا به، ويبث فيهم الروح الرياضية والنفسية واالنفعالية الحقيقية  -

 .متسعًا لصدره محبًا لمتعلميه ومرحًا وبشوشًا.
: والمقصود بالخبرة هي تلك الفترة التي قضاها المعلم في حياته المهنية، والخبرة بهذا المعنى لها برةالخ -2

 عدة فوائد منها ما يلي: 
تبني الثقة في نفس المعلم نتيجة تعوده على مواقف التدريس المختلفة ، وتزداد هذه الثقة لديه إذا كان  -

 له يفكر بعقلية علمية وعملية.أصاًل قد تلقى من اإلعداد المهني ما يجع
تحسين مقدرة المعلم على مواجه األمور، فقد تكون الخبرات التي مر بها المعلم مفيدة أو ضارة فيتعلم منها  -

 ما يجب أن يقوم به أو ما يتجنبه.
ى تساعد الخبرة على تقويم المعلم بطريقة أعدل، فكلما كانت خبرة المعلم طويلة يكون تقويمه اقرب إل - 

 الصواب من تقويمه بعد التخرج مباشرة. 
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لكي تأتى الخبرة بأحسن نتائجها بجب أن تتنوع عملية التدريس من مؤسسة الى أخرى، فخمس سنوات في  -
نفس المدرسة أو المركز مع القيام بنفس األعمال تصبح الخبرة أقل فائدة من نفس المدة لمعلم قضاها في 

 ل مختلفة.مدارس أو مراكز أخرى وقام بأعما
: ويقصد باإلعداد المهني كل العمليات التربوية التي يتعرض لها المعلم في مؤسسته اإلعداد المهني -3

 التعليمية أو أي مؤسسة أخرى مماثلة والتي تهدف أو تساهم في تطويره وتكوينه الذاتي كمعلم.
سته األكاديمية والفنية، فاإلعداد لمهنة وبهذا المعنى تنمو شخصية المعلم كمربى أواًل وكمعلم ثانيًا خالل درا 

التدريس تختلف عن غيرها من المهن األخرى، فهو ليس باألمر السهل ألن المعلم في مهنته ال يتعامل مع 
الجسد وحده أو العقل وحده ولكن يتعامل مع اإلنسان ككل ومع جميع الجوانب اإلنسانية ويرتبط نجاح المعلم 

 اه ومعلوماته ومعارفه وقدراته بالنسبة للنشاط الذي يقوم بتدريسه.في عمله إلى حد كبير بمستو 
فالمعلم كغيره من ذوي المهن ال بد أن يتوفر فيه عنصران أساسيان أولهما فطري والثاني مكتسب    

والعنصر الفطري هو استعداده لهذه المهنة وتوفر الميل إليها بالفطرة أما العنصر المكتسب هو إعداده وتدريبه 
 هذه المهنة وكالهما ضروري.ل
 ومن األهداف الرئيسية لإلعداد المهني ثالث أهداف هي كما يلي: 
 تمكينه من فهم حقيقة العملية التعليمية والتربوية وأهدافها.  -
 تمكينه من فهم طبيعة النشء.  -
 تمكينه من فهم طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.  -
هي تتطلب صحة جيدة وقدر كبير من الحماس والمثابرة، ألن المعلم : مهنة المعلم مهنه شاقة فالصحة -4

 الضعيف من الناحية الصحية ال يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب 
فالصحة العقلية والنفسية ال تقل أهمية عن الصحة الجسمية، فالمعلم هو المثل الذي يحاكيه النشء في   

ليست غريزة في النفس بل تكتسب عن طريق التوجيه والتقليد والتدريب  عاداتهم وأعمالهم، فالعادات الصحية
المنظم، ولكي يكون التأثير حقيقي في تنمية الصحة الجيدة للنشء فإن المعلمين أنفسهم يجب أن يكونوا 

 أصحاء ومن أجل ذلك يجب إجراء فحص طبي شامل على المعلمين قبل تعينهم. 
مة ضرورة لكل معلم بحكم كونه مربيًا، فكلما زادت معلومات المعلم في مختلف : الثقافة العاالثقافة العامة -5

 المجاالت لديه كان أقدر على كسب ثقة متعلميه والتأثير فيهم.
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فالثقافة العامة تساعد المعلم على نضج شخصيته واتساع أفقه وسعة إدراكه، كما تساعده على حل كثير   
العملية، ونظرا لتفاعل المعلم مع متعلميه وكثرة اتصاله بهم فمن من المشكالت التي تصادفه في حياته 

األجدر أن يكون ملمًا بثقافة عامة وبثقافة الجانب النفسي، والبدني، واالجتماعي حتى يكون على بينة 
 باألمور التي تطرح أمامه. ومن أمثلة الثقافة العامة ما يلي:

 الثقافة العلمية.  - 
 لمهنة وبمشكالت البيئة المحلية والعالمية. الثقافة التي تتصل با -
 الثقافة الدينية.  -
 م(.2008الثقافة اللغوية. )عمر، عبد الحكيم،  -

اجابة التساؤل الثالث حول الخبرات والتجارب الدولية التي تساهم وبشكل كبير في تربية وتنمية النشء من 
 الجانب البدني، والجانب النفسي، والجانب االجتماعي.

 اًل: أهمية تربية وتنمية النشء:  أو 
بالنسبة ألهم المظاهر التي تدل على االهتمام بالتربية فإن تتبع الجهود التي بذلت والبرامج والمشاريع التي 
طبقت وما زالت تطبق على المستوى الدولي في المجاالت التربوية ليكشف عن اهتمام بالغ متجدد ومتزايد 

 وتعليم وتنمية النشء. بكل ما يتعلق برعاية وتربية 
بجهود أهلية تطوعية من  1948وقد بدأت هذه الجهود بتأسيس المجلس الدولي للتربية المبكرة، في عام    

جانب بعض الشخصيات البارزة في كل من بريطانيا والدول اإلسكندنافية. وقد جاء تأسيس هذا المجلس 
ة والعلوم )اليونسكو( التي كانت في ذلك الوقت تعني الستكمال جهود منظمة األمم المتحدة للتربية والثقاف

 بالتربية والثقافة والعلوم ابتداء من المرحلة االبتدائية. 
وقد انضمت دول عديدة للمجلس الدولي في شكل لجان وطنية واليوم يبلغ عدد الدول المنظمة للمجلس   

 نحو سبعين دولة. 
ولية واإلقليمية واألجهزة التنفيذية بكثير من دول العالم وبشكل باإلضافة إلى ذلك بذلت كافة المنظمات الد   

خاص الدول المتقدمة خالل األعوام القليلة التي انقضت من هذا القرن جهودًا مكثفة وأولت اهتماما كبيرًا بكل 
 ما يتعلق بمرحلة التنشئة المبكرة بشكل عام والتربية المبكرة على وجه الخصوص. 
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ـة الـدالـة عـلى حجـم وعـمق االهتـمام بالـتربية المـبكرة مـا طـالبـت بـه المـنظمات الـدولـية ومـن أهـم األدل   
واألجـهزة المـسؤولة عن التربية والتعليم بكثير من دول العـالم مـؤخــرًا مـن ضـرورة تقـديم مـا أطـلق علـيه 

 "بالـرعـاية التـربوية ذات الـجودة العاليـة، " 
علق بأهم األسباب واالعتبارات وراء االهتمام بموضوع التربية المبكرة في المرحلة الراهنة فيمكن أما فيما يت

 تحديد األسباب التالية على األقل: 
. أهمية وحتمية بدء كافة الجهود الرامية إلى رعاية وتنشئة وتربية وتعليم وتنمية األطفال واإلسراع من معدل 1

 ما أمكن في عمر الطفل.  نموهم في مختلف جوانبهم مبكراً 
. أهمية وخطورة إعداد النشء للمستقبل ولعالم الغد بكل ما يحمله لهم من تحديات وصعاب على ضوء 2

 دخول العالم للحلقة الثالثة من حلقات الحضارة اإلنسانية وهي حلقة المعلوماتية. 
ية مع النشء عند هذه األعمار، كما وقد تمكنت عدة دراسات من تحديد أهم استراتيجيات التعلم األكثر فعال

حدد بعضها أكثر األنشطة المالءمة لهم، وقامت عدة دراسات بإعداد األدلة والكتب المرشدة الالزمة للمعلمين 
والوالدين والمشرفين، وهي أدلة تحتوي على جميع التفاصيل الالزمة إلعداد وتطبيق مختلف البرامج التنموية، 

 ج كاملة لأللعاب الالزمة لتنمية النشء في مختلف جوانبهم. وأعدت بعض الدراسات نماذ
 ونظرًا الستحالة حصر جميع هذه النماذج والتجارب سيكتفى في هذه الدراسة بعرض بعض التجارب. 

  . التجربة البريطانية:1
 ولعل أهم ما قامت به هذه التجربة حول البرنامج التعليمي لتربية النشء:  

العمل ما يزيد عن خمس سنوات كاملة وشارك في إعداده عدد كبير من األساتذة  . إعداد برنامج هذا1
 والمتخصصين والخبراء بمختلف الجامعات البريطانية وبالمؤسسة القومية للبحوث التربوية.

. كان التركيز مع البداية وطوال فترة إعداد البرنامج على الجودة، وضرورة البدء بها وااللتزام بها في 2
خطوات إعداد وتطبيق هذا البرنامج، والسعي بكافة السبل والطرق والوسائل لنشر ومد الجودة  مختلف

 ومفاهيمها لمختلف أشكال الخدمات التي تقدم للناشئ. 
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 الخصائص التي حددها البرنامج لتربية وتنمية الناشئ: 
باإلنجاز عن طريق التعلم الذي أ( ضرورة أن يشعر الناشئ باألمن والثقة وأنهم مقدرون ويحققون إحساسًا 
 يلزم أن يكون بالنسبة لهم خبرة ممتعة داخل الموقف المدرسي أو بالمنزل. 

ب( أن يكون لكل موقف تعليمي، محورا يشارك فيه جميع البالغين المشاركين في هذا الموقف )الوالدان 
 والعاملون بالمؤسسة التربوية(.

قة مع الهيئات والوكالء اآلخرين ومن يعتنون ويرعون النشء في ج( يجب إقامة الروابط والعالقات الوثي
 مختلف جوانبهم مثل الزائر الصحي ومن يعتنون بهم.

د( يلزم أن يشارك النشء في مدى واسع من األنشطة التي تراعي ميولهم وإنجازاتهم وقدراتهم البدنية والعقلية 
 واالنفعالية واالجتماعية المتطورة والمتنامية. 

يشجع النشء على التفكير فيما يتعلمون والحديث حوله وعلى تنمية وتطوير وضبط الذات والتحكم فيها هـ( 
وتحقيق االستقاللية. كما يلزم أن تعطى لهم فترات زمنية مالئمة وكافية للتعلم عن طريق المشاركة المتواصلة 

 في األنشطة. 
ت تعلمهم المستقبلي، وتسجيل كل ذلك عن طريق و( يجب أن يتم تقدير أو تقويم، تقدم األطفال واحتياجا

 المالحظات المستمرة والمتكررة. 
ز( يمكن للبيئة المادية أن تدعم التعلم عن طريق توفير المكان المالئم والتسهيالت، والمعدات واألدوات، 

 على أن يتم تنظيمها وترتيبها مع مراعاة متطلبات الصحة واألمان والسالمة بعناية وحرص. 
يلزم أن يتولى البالغون في كل موقع مسؤولية التعرف على احتياجاتهم التدريبية وتحديدها والتصدي لها  ح(

 والقيام بها عندما يكون ذلك مالئما وممكنا وذلك لتحقيق التنمية المهنية المتواصلة لهم. 
ه الجهود من نتائج وبعض أبرز معالم الجهود األمريكية للتربية والتنمية للناشئ وأهم ما ترتب على هذ .2 

  النماذج الهامة والحديثة للمناهج والبرامج الخاصة بهذه المرحلة:
تكـشف المـتابعة الدقيـقة لمـختلف الـمؤلفات والـدراسـات والبحـوث والتقـارير المتـوفرة التي اطلع عليها الباحث أن 

 ًا عديدة ومكثفة في مجال تربية النشء. الساحة األمريكية، سواء األكاديمية أو التطبيقية قد شهدت جهود
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على الرغم من الجهود المستقلة التي بذلت من قبل بعض الواليات األمريكية سواء السابق اإلشارة لها أو 
غيرها، فإنه يمكن القول دون تجاوز الحقيقة أن كافة الجهود األمريكية التي بذلت حول التربية قد تبلورت فيما 

 من وضع المعايير القومية لمرحلة النشء.  2004قومية لتربية النشء الصغار في عام توصلت له الرابطة ال
نتيجة لذلك وبسبب ضيق الحيز والوقت المتوفر سيكتفى في هذا العرض للجهود األمريكية في مجال التربية 

ى البرامج المبكرة بالتركيز على عرض أهم معالم هذه المعايير ومكوناتها األساسية وطريقة تطبيقها عل
للحصول على االعتراف الرسمي، بها والسماح بتطبيقها على أطفال هذه المرحلة ولن تتم معالجة البرامج 
والمعايير األخرى التي توصلت لها بعض الواليات األمريكية والتي سبقت اإلشارة لبعضها والتي لوحظ عند 

 الناشئ ومنها هذه المعايير: فحصها أنها قد ُضمنت وأخذت في االعتبار عدة معايير لتربية 
 (: العالقات االجتماعية:  1)

يشجع البرنامج وينمي إقامة العالقات االجتماعية اإليجابية بين جميع األطفال، وبينهم وبين البالغين،     
وذلك لبناء وتشجيع إحساس النشء بقيمته وبأنه موضع تقبل، بما يقوي انتمائه للجماعة، وبما يساعد على 

 قدرة الطفل على المساهمة كعضو مسؤول في المجتمع.   تنمية
العالقات اإليجابية مطلب أساسي وضروري لتنمية الشعور بالمسؤولية، والقدرة على ضبط وتنظيم      

الذات، وتحقيق التفاعل البناء مع اآلخرين. فالتفاعالت واالستجابات الدافئة الودودة الحساسة تساعد النشء 
ر باألمن واإلحساس اإليجابي بالذات، كما تساعدهم على اكتساب مهارات التعاون واحترام على تنمية الشعو 

اآلخرين. فالنشء الذي يشعر بأنه ذو قيمة كبيرة ومقدر من اآلخرين يكون أكثر استعدادًا للشعور باألمن 
 والقوة والتعامل مع اآلخرين بكفاءة والتعلم والشعور باالنتماء للمجتمع. 

  :هج ( المن2) 
يلتزم البرنامج بتطبيق منهج يتسق مع األهداف التي يسعى لتحقيقها مع النشء، فيشجع ويستحث تعلم      

 األطفال وتنميتهم في المجاالت الجمالية والمعرفية والوجدانية واللغوية والبدنية والجسمية واالجتماعية.  
وهدف محدد حين يشرع في التخطيط للجدول كما يمكن مثل هذا المنهج المعلم من أن يكون له قصد واضح 

اليومي بحيث يتضمن توظيف الزمن ومواد وأدوات اللعب وإتاحة الفرص لألطفال للتعلم الذاتي والتعبير 
اإلبداعي واالبتكاري، كما يساعده على توفير الفرص الالزمة لألطفال للتعلم الفردي وفي جماعات صغيرة أو 

 ائية وميولهم واهتماماتهم. كبيرة وفقًا الحتياجاتهم النم
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 ( التدريس: 3) 

يستخدم المنهج مداخل ومناحي تدريسية فعالة ومالئمة لنمو النشء بشكل عام ونموه اللغوي على وجه       
 الخصوص ومتناسبة كذلك مع عمره وثقافته وحضارته، تشجع النمو والتعلم في سياق وإطار أهداف المنهج.   

 ( الصحة:  4) 
م البرنامج بتغذية وصحة جميع النشء وكذلك العاملين معهم، ويحميهم من التعرض لإلصابة يهت    

 باألمراض أو الحوادث. 
لكي يستفيد األطفال من الخبرات التي تقدم لهم ويتعلمون ويحققون نمط حياة جيد، البد وأن يكونوا في      

البد وأن نضمن لهؤالء البالغين أفضل أفضل مستوى صحي ممكن. وألن النشء يعتمدون على البالغين ف
مستوى صحي كذلك، حتى يكونوا نموذجًا من جهة وحتى يمكنهم أن يقوموا بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على 

 عاتقهم من جهة أخرى، وأن يعلموا األطفال كذلك الممارسات واالختيارات الصحية.
 ( المعلمون:  5) 

من ذوي المؤهالت التربوية والخبرة والمعرفة وااللتزام المهني الالزم  يوظف البرنامج ويدعم هيئة تدريس    
 لإلسراع في نمو النشء وتشجيع تعلمهم وتنميتهم ولتدعيم حاجات األسر واهتماماتهم على تنوعها. 

تتحقق أقصى استفادة ممكنة للنشء عندما تتوفر لدى معلميهم مستويات عليا من التعليم الرسمي، واإلعداد 
ني المتخصص. فالمعلمون الذين يجمعون بين التخصص الدقيق والمعرفة والمهارة في مجال نمو المه

 األطفال والتربية المبكرة يكونون أقدر من غيرهم على التفاعل اإليجابي الدافئ مع األطفال.    
 (: األسرة: 6) 

ستمرار هذه العالقات حتى يحرص البرنامج على بناء عالقات تعاون مع أسر النشء والمحافظة على ا    
يتحقق النمو والتعلم والتنمية المنشودة في جميع المجاالت. ويلزم أن تكون هذه العالقات حساسة وتتأثر ببناء 

 األسرة واللغة المستخدمة فيها وخلفيتها االجتماعية والثقافية. 
 ( المجتمع المحلي: 7) 

يه الطفل ويستخدم موارده لدعم تحقيق أهداف البرنامج. يقيم البرنامج عالقات مع المجتمع الذي يعيش ف    
كجزء من نسيج المجتمع المحلي الذي يعيش فيه النشء يقيم البرنامج الفعال العالقات المتبادلة مع الوكاالت 
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والمؤسسات الموجودة بالمجتمع المحلي التي يمكن أن تدعم وتساعد في تحقيق أهداف البرنامج وتحسين 
 النشء والدمج وتشجيع التنوع.  الصحة وانتقال 

. أهم الجهود التي بذلت لتعليم النشء في بعض الدول اإلسكندنافية، وأهم المناهج والبرامج التي أعدت 3 
 لهذه المرحلة في هذه الدول: 

نظرًا ألن من بين أهم الشخصيات التي كان لها الفضل األكبر في تأسيس المجلس الدولي للتربية      
كما سبقت اإلشارة في القسم األول من هذه الدراسة، كانت شخصيات من الدول  1948ي عام المبكرة ف

االسكندنافية، فقد حظيت تربية النشء باهتمام كبير وعناية فائقة في هذه الدول خالل النصف األخير من 
تبذل في الدول  القرن الماضي والفترة التي انقضت من هذا القرن. ومن الجدير بالمالحظة أن الجهود التي

اإلسكندنافية في مختلف المجاالت بما فيها التعليم تحظى في المعتاد بالتنسيق والتكامل بين جميع هذه 
 الدول. لذلك يالحظ التقارب الكبير بين الجهود التي بذلت في مجال تربية النشء في هذه الدول. 

مت في الجهود التي بذلت للتعليم خالل هذه ومن بين أهم الجهات والهيئات التي تولت المسؤولية وساه     
المرحلة مجالس التعليم الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة وكذلك األقسام المعنية بكليات التربية ومعاهدها بهذه 

 الدول. 
نتيجة لما تقدم سينقسم العرض الذي يقدم هنا للجهود في مجال التربية المبكرة بالدول االسكندنافية إلى ما 

 يلي: 
. البرنامج الخبري، الذي طور ضمن مشروع المجلس النرويجي للتعليم بالمرحلة االبتدائية )برنامج األنشطة 1

 العملية لتعليم المفاهيم( 
. مكتبات اللعب، طريقة إنشائها وتشغيلها وأهم ما تقدمه من خدمات للنشء ومرحلة الطفولة المبكرة 2

 والمعاقين ذهنيًا.  
 ا البرنامج ما يلي: ومن أهم ما يميز هذ

أ( يسعى البرنامج وما به من أنشطة إلكساب النشء عددا من المفاهيم العقلية )العلمية والرياضية( الهامة 
التي تعتبر المكونات األساسية لعقل البالغ كما أنها تشكل مهارات حيوية وحاسمة لفهم النشء للعالم بشكل 

 عام.
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ـذا البـرنامج علـى غـيرها مــن األنــشطة والبـرامج أنـهـا أنشـطة ومـهام يوميـة ج( مـن أهـم ما يمـيز األنـشطة فـي ه
روتينــية حـياتـية يمـكن أن تــقوم بهـا األم أو المعـلم مـع النشء طوال اليوم وضمن روتين حياتهم اليومي 

ماكن والمواقف الطبيعية المعتاد. الشيء الهام هنا أن يعرف المعلم ويدرك ويعي ويوجه نظر النشء لهذه األ
 التي تقع فيها هذه المفاهيم والعمليات ليقوموا بها بشكل طبيعي وهم يلهون ويلعبون ويمرحون. 

د( الصعيد األعظم من هذه األنشطة ال يتطلب أدوات خاصة أو نادرة أو معقدة أو غالية الثمن إنما يمكن 
لمواد البيئية والنفايات وكذلك بما يتوفر في المنزل أو القيام بها بسهولة وبأقل قدر ممكن من التكاليف ومن ا

 المؤسسة التعليمية أو النادي االجتماعي من ألعاب بسيطة ومعتادة.
 ثانيا: الدراسات السابقة:

 تمهيد:
إن العالقة المباشرة والمهمة للجوانب النفسية، والبدنية، واالجتماعية، تتطلب منا البحث عن دراسات     

الجوانب قد ال تكون مباشرة وانما تحدد لنا أهمية هذه الدراسات البرامج المتبعة لتربية وتنمية اهتمت بهذه 
 النشء ومن بين هذه الدراسات:

 .م( وعنوانها: دور المعلم التربوي في تربية النشء2017(: )هاجر محمد نوري، 1دراسة)
ى تحمل مسؤولياته تجاه الوطن حيث هدفت هذه الدراسة التأسيس لمجتمع متحضر، وجيل قادر عل    

 والمجتمع، ومعرفة حقوقه وواجباته، من خالل زيادة تفعيل الدور التربوي للمعلم.
واختصت عينة الدراسة المعلمون التربويون وطالب مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط، وأسفرت نتائج البحث 

 في التالي:
 ي في المناهج الدراسية.ضرورة ادراج البرامج التربوية والتعليم البيئ -
 أهمية نشر الثقافة والوعي البيئي منذ الطفولة. -
 االهتمام بتطوير قدرات المعلم والرفع من كفاءته التربوية. -
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م( وعنوانها الثقة بالنفس وعالقتها بالنمو االجتماعي لدى 2014(: )سحر عبد هللا السعدي، 2دراسة )
 ربية لواء بني كنانة.طلبة المرحلة الثانوية في مديرية ت

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستويات الثقة بالنفس وعالقتها بالنمو االجتماعي لدى عينة تكونت     
( طالبًا وطالبة تم اختيارهم عشوائيًا من المدارس الثانوية في مديرية تربية لواء بني كنانة باألردن 326من )

 .2013/ 2012اسي في الفصل الدراسي األول من العام الدر 
لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياسين هما: الثقة بالنفس، والنمو االجتماعي، وقد تم التحقق من       

صدقهما وثباتهما. وقد أشارت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلى أنَّ الدرجة الكلية للثقة 
ة المرحلة الثانوية في مديرية لواء بني كنانة باألردن جاءت بالنفس والنمو االجتماعي لدى عينة من طلب

متوسطة، كما أشارت نتائج معامل ارتباط بيرسون إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين مستوى الثقة 
بالنفس ومستوى النمو االجتماعي لدى عينة الدراسة. وفي ضوء النتائج تم التوصية بمجموعة من التوصيات 

أهمها ضرورة تعاون الجهات الرسمية الحكومية والخاصة ووسائل اإلعالم؛ لتعزيز مفاهيم الصحة كان من 
 النفسية لدى طلبة المرحلة الثانوية.

م وعنوانها: أساليب المعاملة الوالدية نحو 2108( فادي سعود سماوي، يعقوب فريد الفرح،3دراسة )
 متغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية.تأديب األطفال في المجتمع األردني في ضوء بعض ال

هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب المعاملة الوالدية نحو تأديب األطفال، في ضوء بعض المتغيرات     
الديمغرافية )الجنس، المستوى التعليمي للوالدين، الدخل(، ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من 

( أسرة )زوج، أو زوجة( في مدينة عمان. وأشارت 798بقت على عينة عشوائية مكونة من )( فقرة، ط41)
النتائج إلى المستوى المتوسط لدى أفراد عينة الدراسة ألساليب المعاملة الوالدية نحو تأديب أطفالهم، وعدم 

روق ذات داللة ( تعزى ألثر الجنس في جميع األبعاد. ووجود ف=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )
( تعزى ألثر المؤهل العلمي في بعدي نوعية التأديب، =0.05إحصائية عند مستوى داللة إحصائية )

والتأديب تبعا لنوع مربي األطفال، بينما لم تظهر فروق داله إحصائيا في باقي األبعاد، وجود فروق ذات 
انوية ودبلوم متوسط، وجاءت الفروق ( بين دون الث=0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائية )

( بين دون الثانوية =0.05لصالح دبلوم متوسط في بعد نوعية التأديب. وجود فروق ذات داللة إحصائية )
 وجامعي فأعلى، وجاءت الفروق لصالح دون الثانوية في بعد التأديب تبعا نوع مربي األطفال.
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م( عنوانها: أثر استخدام األنشطة 2010الواحد حميد  ( الفرحان وعد عبد الرحيم، الكبسي، عبد4دراسة )
 الترويحية في اكتساب المهارات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية في حصص التربية البدنية.

هدف البحث إلى التعرف على أثر األنشطة الترويحية في اكتساب بعض المهارات االجتماعية متمثلة في 
 لتزام بالنظام( لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وافترضا:)آداب الحديث، التعاون، اال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات -1
تالميذ المجموعة الضابطة في بعض المهارات االجتماعية )آداب الحديث ، التعاون ، االلتزام بالنظام( في 

 ي.التطبيق البعد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي -2

ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي في بعض المهارات االجتماعية )آداب الحديث ، التعاون، االلتزام 
 بالنظام(.

المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ  3-
ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي في بعض المهارات االجتماعية آداب الحديث، التعاون، االلتزام 

وكان حدود البحث على عينة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مركز محافظة - 2009بالنظام(.
أداة قياس للكشف عن المهارات االجتماعية لدى التالميذ. م، واعد الباحثان  2008االنبار للعام الدراسي

 وتوصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:
 ان األنشطة الترويحية لها تأثيرا نفسيا على تالميذ المرحلة االبتدائية. -1
 لألنشطة الترويحية أثر في اكتساب التالميذ قيم ومهارات اجتماعية مختلفة. -2
 ة أثر إلكساب التالميذ الثقة بالنفس.لألنشطة الترويحي -3
لألنشطة الترويحية عالقة باالستجابات الحركية. ويوصي الباحثان بما يأتي: االهتمام باألنشطة  -4

الترويحية لتالميذ المدارس االبتدائية من خالل حصص التربية الرياضية. أجراء مقارنة بين اكتساب القيم 
 ثلة أخرى. تطبيق البحوث على مراحل دراسية أخرى.والمهارات االجتماعية في دروس مما
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( م( وعنوانها: أهمية التربية البدنية والرياضية في تحقيق التوافق النفسي 2010مخلفي، رضا،( 5دراسة )
 .                                                                  االجتماعي لتالميذ المرحلة المتوسطة

ذا المقال أهمية التربية البدنية والرياضية في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي بالنسبة لتالميذ تناول ه    
المرحلة المتوسطة، وعلى ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث وانسجاما مع نتائج الفرضيتين الجزئيتين 

طات درجات في كل من بعد التوافق األولى و الثانية والتي كان الهدف منها معرفة الفروق المعنوية في متوس
النفسي وبعد التوافق االجتماعي حيث كانت الفروق كلها دالة إحصائيا بين درجاتهم حيث أن التوافق النفسي 
واالجتماعي كان اكبر عند الممارسين للتربية البدنية والرياضية، إذ كل هذه النتائج تتفق إلى درجة كبيرة مع 

لتي أظهرت أن في المجال الرياضي توجد عالقة ايجابية بين أنماط التوافق النفسي نتائج الدراسات السابقة وا
وان هناك فروق بين المتفوقين رياضيا والغير متفوقين رياضيا في التوافق النفسي لصالح المتفوقين و 

البدنية  االفتراض النظري والمؤكد للسمات االيجابية للتالميذ المراهقين والذي أكد لنا على أن األنشطة
والرياضية هي وسيلة لتحقيق غاية كبرى وهي بناء فرد ذو شخصية متكاملة ومتوازنة من جميع النواحي 

 البدنية والنفسية واالجتماعية. 
 التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل عرض هذه الدراسات كانت شبه متشابهة بالدراسة الحالية ألنها كانت أغلب أهدافها متجهة      
لى التنمية النفسية والبدنية والخلقية واالجتماعية، ومن خالل النتائج التي تم تحليلها من الدراسات السابقة ا

 من التي تم عرضها في هذه الدراسة.
 استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة في: 

 في تربية وتنمية النشء.  مكونات اإلطار النظري والمتضمن لبرامج المعلم الفعال والتحديات التي تواجه -1
 االستفادة من البرامج والخطط التي يمكن االستفادة منها من بعض الخبرات والتجارب الدولية.  -2
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 النتائج والتوصيات:
 أواًل: النتائج:

استهدف البحث الحالي اقتراح إطار مراجعة األدب المنشور والدراسات السابقة من موضوع البحث، وذلك    
ة على تساؤالته والوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. واقتصر البحث على اإلحاطة لإلجاب

 من مجموعةبالمعوقات التي تقف أمام المعلم ودوره البارز في تربية وتنمية النشء، وخلص الباحث الي 
 :أهمها النتائج

لمناهج لها مشكالت، والوسائل أن كل عنصر من عناصر العملية التعليمية لها العديد من المشكالت، فا -1
والتقنيات لها مشكالت، وطرائق التدريس بأنواعها المختلفة لها مشكالت، وغيرها من العناصر التي من بينها 
المعلم كعنصر أساسي في تلك العملية التربوية وهو أيًضا له العديد من المشكالت التي تواجهه خالل إعداد 

 الناشئ وتنميته من جميع الجوانب.
غلبة استراتيجية الكم على استراتيجية الكيف، مما جعل المؤسسات ال تهتم باستيعاب النوعيات المختارة  -2

 للمهنة، فغلب عليها الطابع النظري األكاديمي، ولم تراع االحتياجات والرغبات الفعلية التي يحتاجها الناشئ.
ملية التربوية. واالفتقار إلي التخطيط المسبق وجود أعداد كبيرة من غير المؤهلين بين المعلمين في الع -3

 لبرامج تربية وتنمية الناشئين علي المدى البعيد والقريب.
ضعف األجهزة التي تشرف على تدريب المعلمين، سواء قبل أو أثناء الخدمة، وندرة الكفايات المطلوبة  -4

 ق للقيام بعملها.ذات المستوي الرفيع لتدريب المعلمين، وحاجة معظمها إلى تدريب مسب
إن اإلعداد األكاديمي للمعلم ال يقتصر على تحضير الدروس أو تجهيز المادة العلمية وإنما يتطلب من  -5

المعلم المشاركة في البحوث العلمية والندوات واللقاءات المفتوحة وورش العمل التي تعقد بين الحين واآلخر 
 .لالستفادة العلمية منها وخاصة في تربية النشء

إن نتائج الدراسة الحالية تؤكد على أهمية األخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، عند التنفيذ  -6
إلعداد المعلم الفعال في ظل بيئة المنظومة التعليمية الجيدة، وخاصة في ظل المشاكل التي تنتج عن هذه 

 وعة للرفع من كفاءة المعلم وفعاليته المهنية.البيئة، مع قدرة هذه المنظومة بما تحتويه من مكونات وبرامج متن
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 ثانيًا: التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة التي تم التوصل إليها في هذا البحث، يمكن عرض مجموعة من التوصيات    

 تتمثل في:
العمل على انشاء مراكز تدريبية خاصة للناشئين إلشغال أوقات فراغهم في العطل الصيفية لتطويرهم  -1

 واجتماعيا.-وبدنيا-معرفيا
تكثيف الجهود بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الشبابية ونشر ثقافة التعاون المشترك بينهما  -2

وحدائق -وصاالت رياضية-واالتصال بالجهات المسؤولة من أجل بناء وتطوير البنية التحتية من مالعب
 جيل قوي يخدم الوطن والمجتمع بأسره. جيدة داخل المدارس لممارسة األنشطة المختلفة وبناء 

تطوير مراكز التدريب والتطوير ووضع خطط علمية جادة طويلة المدى من قبل خبراء واساتذة مختصين  -3
في مجال التربية والتعليم، وتوفير االمكانيات الالزمة من معامل وأجهزة متطورة حتى تسهم في اعداد معلمين 

 ساهم في رفع كفايتهم المهنية.أكفاء واكتساب مهارات عالية ت
الوقوف بكل السبل على خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، إلعداد وتدريب المعلمين  -4

 واالستفادة من هذه الخبرات بما يتناسب مع امكانيات وظروف النظم التعليمية في البلد.
، ومراكز عملهم الوظيفي، وذلك للتعرف على فتح قنوات التواصل المباشر بين مصادر إعداد المعلمين-5

حاجاتهم، ومشكالتهم، ورغباتهم، والعمل الجاد في حل العقبات التي تواجه المعلم أثناء عمله للرفع من 
 المستوى المهارى والمهني للمعلم.
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 المراجع:
يواء، رسالة دكتوراه، كلية ابتسام مصطفى عثمان: التنشئة االجتماعية للطفل في األسرة العادية ودور اإل-1

 م.1988التربية، جامعة اإلسكندرية، 
م(، مدي تحقيق أهداف إدخال مقرر الحاسب اآللي في مقررات الحلقة الثانية 2012أميرة مفتاح علي )-2

من التعليم األساسي من وجهة نظر المشرفين والمعلمين بشعبية طرابلس أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة.طرابلس

م(: أثر استخدام األنشطة الترويحية في 2010الفرحان وعد عبد الرحيم، الكبسي، عبد الواحد حميد -3
اكتساب المهارات االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية في حصص التربية البدنية مجلة البحوث والدراسات 

 ط البدني الرياضي.العلمية المتخصصة في علوم وتقنيات النشا
م(: الثقة بالنفس وعالقتها بالنمو االجتماعي لدى طلبة المرحلة الثانوية 2014سحر عبد هللا السعدي، )-4

في مديرية تربية لواء بني كنانة. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية المجلد 
 الثاني.

مقترح لبرامج التكوين الذاتي لمعلمي مرحلة التعليم األساسي في ضوء عبد الناصر محمد العباني: تصور -5
 م.2015االتجاهات المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية األداب، جامعة طرابلس، 

عبد الناصر محمد العباني، التربية البدنية مفهومها وأهميتها واساليب تدريسها وتطبيقاتها التربوية الطبعة -6
 م.2018مان األردن، دار اسامة للنشر والتوزيع األولى، ع

م(: طرق تدريس التربية الرياضية والرياضة بين النظرية 2006عصام الدين متولي، بدوي عبد العالي، )-7
 والتطبيق، الطبعة األولى، مصر، دار الوفاء.

والتطبيقات  األسس النظرية-م( طرق تدريس التربية الرياضية2008عمر على، غادة عبد الحكيم، )-8
 العملية، دار الفكر العربي، القاهرة.

م: أساليب المعاملة الوالدية نحو تأديب األطفال في 2108فادي سعود سماوي، يعقوب فريد الفرح،-9
 2المجتمع األردني في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية، االصدار الثاني، مجلد 
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م: أهمية التربية البدنية والرياضية في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي لتالميذ 2010في، رضا،مخل-10
 المرحلة المتوسطة مجلة البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي.

، المؤتمر العلمي السادس م(. التنظيم الذاتي للتعلم والنمو المهني للمعلم2004كامل، مصطفى محمد ) -11
 عشر )تكوين المعلم(، المجلد الثاني، القاهرة، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.

م، دور المعلم التربوي في تربية النشء، أعمال الملتقى العلمي األول 2017هاجر محمد نوري، -12
 م.2017-سبتمبر-23-19للمعلمين، 

م( معلم القرن الحادي والعشرين: أسس إعداده وتأهيله، 2009رق عبد الدليمي، )هادي مشعان، طا-13
 الطبعة األولي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان األردن.
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 تصور مقترح لقسم الرعاية النهارية األسرية ألسر أطفال التوحد

 

 هــادي مفتــــــاح بن محمــــــــــد د  ـ جميــــــلة الــ                    

 س بقســـم علـــم االجتمــــاع عضـــو هيئـــة تــدريـــ

 طرابلـــــس.  / جامعــــةكليــــة اآلداب 

                                            

 ملخص الدراسة :ـ 

ألسر أطفال التوحد، وقد قسمت الدراسة هدفت الدراسة  إلى وضع تصور مقترح لقسم الرعاية النهارية      

الي عدة اجزاء، تناول الجزء األول منها الجانب النظري للدراسة ككل من تحديد مشكلة الدراسةة، واألهميةة 

الةى تحديةد مصةطلحات الدراسةة، والتطةرد لنةدد مةن الدراسةات السةابقة،  وتحديد الهدف، وتسةالل الدراسةة،

 بنض التوصيات الخاصة بالدراسة.وصوالً الي التصور المقترح ،وعرض 

شةبكة وقَْد خلصت الدراسة إلى إن مشاركة األسرة في النملية النالجية، تند من أهةم الركةائز التةي تشةكل    

كان البد من تخفيف الضغوطات االجتماعية، والنفسية،  ألطفال التوحد، ولتحقيق هذه المشاركة الفنالة،دعم 

أطفالهةا مةن طيةف التوحةد، لتتبمةل بةذل  طةرد  ني منها األسر نتيجة مناناةتي تناوالصحية، واالقتصادية، ال

والترويحيةة ،والتةي  تخفيف هذه الضغوطات من خةالل عةدد مةن البةرامج االجتماعيةة، والنفسةية، والصةحية،

 المقترح داخل اقسام الرعاية النهارية األسرية في مراكز التوحد . وفق التصور هاسيتم تنفيذ
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 :ةةةةةةةهيدتمةةةةةة

يعـــد التوحـــد مـــن أكثـــر االعاقـــات االنمائيـــة ،التـــي  بـــدأ االهتمـــام والعنايـــة، بهـــا بشـــكل ملحـــوظ فـــي الســـنوات    
،تــوثر فــي مظــاهر النمــو المتعــددة  األخيــرة وذلــك لمــا يعانيــه االطفــال مــن هــذه الفئــه مــن اعاقــة إنمائيــة عامــة

 (.2004،6لرحمن،للطفل، وتؤدي الى انسحابه، وانغالقه على نفسه.)عبد ا

إضــافة الــى إن طفــل التوحــد  قــد يعجــز عــن تحقيــق التفاعــل داخــل اســرته، ومــع اخوتــه، باعتبــاره معــرض      
الضــطرابات مختلفــة ، قــد ينــتج عنهــا  ضــعف عقلــي، اضــافة الــى ظهــور انمــاط ســلوكيه نمطيــة، ومتكــررة، قــد 

اضـافة الـى عـدم  وضـوح هـذا االضـطراب تجد االسرة نفسـها عـاجزه عـن اسـتيعابها، وكيفيـة التصـرف حيالهـا، 
مــن حيــث االســباب، و وســائل  التشــخيص المناســبة،  بالنســبة لهــم لتصــبح اشــكالية التوحــد لــيس شــأن خــاص 
بطفــل التوحــد فقــط ،بــل كــذلك بأســرته، ويكــون الســعي لتحقيــق االنــدماج االجتمــاعي ،لــيس مقصــورا علــي طفــل 

سـرته كــذلك ،فالعزلــة االجتماعيــة التـي اوجــدها المجتمــع  للطفــل التوحـد، بــل يتعــداه الـي محاولــة اعــادة انــدماج أ
 بعدم الوعي بماهية التوحد، وكيفية التعامل معه شملت بطريقة او بأخري أسرته كذلك . 

لتصبح بذلك أهمية تقـديم مقترحـات وتوصـيات تتنـاول هـذه الفئـة، البـد وان تشـمل أسـرته، فـإن كـان الطفـل     
حوله من اشـكاليات يحتـاج لمقترحـات تسـاهم فـي تحقيـق االنـدماج االجتمـاعي لـه، غير المدرك لكل ما يحدث 

فإنــه بالتــالي مــن األولويــات ان تســتهدف أســر هــؤالء األطفــال بهــذه المقترحــات، كونهــا مدركــة ومعايشــة لكــل 
 الضغوطات ،واألزمات على مستوى االسرة نفسها، او على مستوى المجتمع ككل .

ان الدراسـة تتنـاول تصـور مقتـرح لرعايـة نهاريـة أسـرية ألسـر أطفـال التوحـد، ضـمن ومن خالل ما سـبق فـ     
مراكــز تشــخيص وعــالج التوحــد، تنــاول الجــزء األول منهــا الجانــب النظــري للدراســة ككــل مــن تحديــد موضــوع 
الدراســـة، واألهميـــة، وتحديـــد الهـــدف، وتســـاؤل الدراســـة، الـــى تحديـــد مصـــطلحات الدراســـة، والتطـــرق لعـــدد مـــن 

دراسات السابقة، اما الجزء الثاني تناول التصـور المقتـرح لرعايـة نهاريـة أسـرية ألسـر أطفـال التوحـد، وعـرض ال
 لبعض التوصيات الخاصة بالدراسة.
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 تحديد موضةةةةةةةةةةةةةةةةوع الدراسة:ةـ اواًل:

األهمية الكبرى في حياة  ُتعتبر األسرة المظلة  االولى للمجتمع ، ومن المؤسسات االجتماعية ذات           
كل انسان ،فهـي البيئـة التـي تلقـي فيهـا الطفـل التربيـة، ومـن خاللهـا تتكـون شخصـيته ،ويعـد  مـيالد طفـل فيهـا 

 يعتبر حدثا سعيدا و هاما فهو يساهم و يقوى من استقرار العالقة األسرية، واستمرارية الحياة الزوجية.

صـدر حمايـة، وتـرابط  ضـد االضـطرابات العاطفيـة، والصـراع حيث أن وجود الطفل ضمن األسرة يشـكل م    
ويجـــد الولـــدان فيـــه تفـــاعال مســـتمرا مشـــتركا اساســـه الحـــب واألمـــن ،ولتتشـــكل بـــذلك صـــورة الطفـــل  االجتمـــاعي،

 ( 5، 1997الهامشي ،  (المميز .

ؤدي الــى وبالتــالي أي خلــل فــي صــورة هــذا الطفــل، والتــي قــد تتشــكل علــى هيئــة اضــراب انمــائي، قــد يــ      
احـــداث اضـــطرابات فـــي العالقـــات األســـرية، وأول هـــذه االشـــكاليات تتمثـــل فـــي فقـــدان صـــورة "الطفـــل الحلـــم" ) 

وفــي  (،حيــث تعــد هــذه المرحلــة مــن اكتشــاف وجــود خلــل مــا لــدي الطفــل،2001،18روزمــاري لمبــي واخــرون،
جتمـــاعي، والنفســـي، نفـــس الوقـــت غيـــر مفهـــوم مـــن قبـــل األســـر، يـــؤدي بهـــا الـــي تغيـــر جـــدري فـــي المســـار اال

واالقتصادي، والسـلوكي لألسـرة عامـة، وتـدخل بـذلك األسـرة مراحـل مـن الضـغوطات المجتمعيـة، عائليـة كانـت 
او اقتصــادية، او اجتماعيــة، او نفســية فــي محاولــة  لمعرفــة اســباب هــذا األضــراب اإلنمــائي، وكيفيــة التعامــل 

 م .معه، وكيفية االندماج مع كل هذه الضغوطات المحيطة به

وتتصـــدى لكثيـــر مـــن  إن تربيـــة طفـــل التوحـــد تعـــد اكثـــر صـــعوبة، كـــون األســـرة تواجـــه مشـــكالت جمـــة،      
 (  75، 2006التحديات سواء كان على مستوى االسرة نفسها، او على مستوى المجتمع ككل.) الربيعي،

التوحـــد، واكتشـــاف  فأســـر اطفـــال  التوحـــد تواجـــه العديـــد مـــن األزمـــات، والصـــعوبات، تبـــدأ مـــع مـــيالد طفـــل    
اإلضراب اإلنمائي، وتتجدد مع مراحل عدة في حياته ، وحياة أسرته، ممـا ينـتج عنهـا الكثيـر مـن الضـغوطات 

والنفسية لألسرة ،ويؤدي  بها الى تغير في األدوار التي يقوم بها األب ،واألم، واألبناء،  والمادية، االجتماعية،
السلبية في حياتهم، قد تجعلهم عاجزين عن أتخاد القرارات، والدخول  وقد يترتب على ذلك الكثير من التأثيرات

فــي العالقــات االجتماعيــة مــع المحيطــين بهــم، وإن كانــت العديــد مــن الدراســات تناولــت اضــراب التوحــد، ومــا 
يختص ببعض األعراض المصاحبة له، وأسهبت في التطرق للضغوطات ،والمشكالت التي تتعـرض لهـا أسـر 

 ، فإنهـــا علـــي جانـــب آخـــر لـــم تتطـــرق إليجـــاد مقترحـــات تســـاهم فـــي تخفيـــف حـــدة الضـــغوطات،اطفـــال التوحـــد
ـــًا، رفقـــة اطفـــالهم مـــع المحـــيط األســـري، والمحـــيط  والمشـــكالت التـــي تمـــر بهـــا، وتحقـــق لهـــم انـــدماجًا اجتماعي

يــه هــذه المجتمعــي، ويعــد فــي ذات الوقــت دعمــًا نفســًا، واجتماعيــًا مــن المجتمــع لهــذه األســر، وهــذا مــا ســعت ال
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أطفـــال التوحــــد ،يتضـــمن عـــدة بــــرامج  الدراســـة مـــن خــــالل وضـــع تصـــور مقتــــرح لرعايـــة نهاريـــة أســــرية ألســـر
 اجتماعية، ونفسية، وصحية، وترويحيه .

 تانيًا: أهمية الدراسة:ة

مــن منطلــق االهتمــام العــالمي بحقــوق طفــل التوحــد، وأســرته ،وحــق هــذه الفئــات فــي العــيش ضــمن ســبل  1-
 ة، وضمن خدمات تساهم في اشباع احتياجاتها المختلفة .الرعاية المتكامل

الفهم الصـحيح لطيـف التوحـد سـيزودنا بمعلومـات عـن ماهيـة التوحـد، وكيفيـة التعامـل مـع الطفـل ،وأسـرته،  2-
 خصوصا وإن طيف التوحد أصبح محل بحث وجدل.

وإيجـاد سـبل وطـرق التخفيـف  ـ الوقوف على الصعوبات التي تواجه أسـرة طفـل التوحـد فـي محاولـة لتـدليلها، 3
 منها، أو عالجها .

 ثالثًا:ة أهداف الدراسة:ة 

 ـ وضع تصور مقترح لقسم الرعاية النهارية ألسر أطفال التوحد.1

 رابعًا:ـ تساؤالت الدراسة:

 ما هو التصور المقترح لقسم الرعاية النهارية ألسر أطفال التوحد؟      1-

 خامسًا:ة مصطلحات الدراسة :ة

عرف الطفل التوحدي:ــ "بأنـه طفـل منسـحب بشـكل متطـرف، ويجلـس هـؤالء األطفـال ليلعبـوا بالسـاعات فـي ـ ي1
ـــيهم االنصـــراف عـــن هـــذا العـــالم، وكونـــوا عالمـــًا خاصـــًا بهـــم فـــي  أصـــابعهم، وقصاصـــات الـــورق، وقـــد بـــدأ عل

 (.1978،81خياالتهم")الحنفي،

قدرة علي االتصال بأي شكل من األشكال بـاألخرين، ـ ويعرف ايضًا بأنه:ـ "ذلك الطفل الذي يعاني من عدم ال
كما يتسم بالسلوك النمطي  ، والتردد،بالمصادفةوكذلك ضعف، أو انعدام اللغة لديه، وإن وجدت فأنها تتصف 

 (.2005،138ومقاومة أي تغيير في البيئة من حوله")عمارة،
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،والخـدمات التــي تهــدف إلــى مســاعدة ــ الرعايــة االجتماعيــة: "نظــام مجتمعـي يتضــمن مجموعــة مــن األنشــطة 2
والصــحية التــي ُتعبــر عــن حاجــات  والتعليميــة، والنفســية، واالقتصــادية، ومقابلــة حاجــاتهم االجتماعيــة، النــاس،

 (.2000،245أساسية للحفاظ على المجتمع".)  طاشي، نيازى،

ـــاس، ـــة الن ـــة االجتماعية:ــــ حـــق لكاف ـــ كـــذلك يقصـــد بالرعاي ـــرامج، ويتحـــتم علـــى المجتمـــع  االل ـ ـــوفير الب ـــزام  بت ت
واألســـــــــاليب التـــــــــي تقلـــــــــل مـــــــــن المشـــــــــكالت االجتماعيـــــــــة، وتمـــــــــد مـــــــــن أثارهـــــــــا للوصـــــــــول إلـــــــــى مســـــــــتوى 

 (.1991،168الرفاهية.)رمضان،

ـــ الرعايــة النهاريـــة :ـــ يشـــير المصــطلح إلـــى مجموعــة مــن بـــرامج الرعايــة الصـــحية، والجســمية، واالجتماعيـــة 3
أو خاصة  لجميع الناس الذين يعودون إلى منازلهم في المساء،  مة،أو مؤسسة عا والنفسية التي تقدمها جهة،

ــــة والتعليميــــة، واالجتماعيــــة، للمشــــاركة فــــي ممارســــة بعــــض األنشــــطة الترويجيــــة، )طاشــــي،   والبــــرامج التنموي
 (.2000،18نيازى،

ر فيهــا الجهــود ــــ الرعايــة النهاريــة األســرية ألســر أطفــال التوحــد المقصــودة فــي هــذه الدراسة:ـــ هــي رعايــة تتضــاف
وفــى ذات الوقــت هــي بمثابــة رعايــة مشــتركة بــين المراكــز، واألســر تتضــمن مجموعــة مــن  الحكوميــة واألهليــة،

 و والصحية، األنشطة، والخدمات  التي تقدم ألسر اطفال التوحد، والتي تقابل حاجاتهم االجتماعية ،والنفسية،
ت الحياتية المحيطة بهم، نتيجة وجود طفل يعاني والترويحية، وتهدف إلى تخفيف العبء عنهم من الضغوطا

 من طيف التوحد، و مساعدتهم  لتحقيق االندماج االجتماعي ضمن مجتمعها مرة أخري . 

 سادسًا:ة الدراسات السابقة:ة

 أة الدراسات العربية :ة

ـــ دراســـة1 ـــة التـــي تعـــاني منهـــا أســـرة2010آمـــال محمـــد عمـــر الســـايس) ـ الطفـــل  (بعنوان:ــــ)المشاكل االجتماعي
التوّحدي(هدفت الدراسة إلى الكشف عن التجربة المعاشة لألسر التـي لـديها طفـل يعـاني مـن اضـطراب التوّحـد 

وعادة ما تكون األم ، وكذلك معرفة الكيفية التـي تسـتطيع مـن خاللهـا األسـرة التكيـف  ، وخاصة مقدم الرعاية،
والكشــف عــن العوامــل االجتماعيــة،  شــاكل،مــع متطلبــات مراحــل النمــو المختلفــة للطفــل، ومــا تصــاحبه مــن م

واالسـتراتيجيات التـي تتبعهـا األسـرة حتـى تعيـد التـوازن إلـى النظـام  واالقتصادية التي تؤدي إلى تماسك األسرة،
طبيعة عمل األم ،  ومستوى التعليم، من سن األبوان، الديموغرافيةوأخيرًا التعرف على أثر المتغيرات  األسري،

وعـدد األطفـال التوّحيـدين فـي األسـرة، وطبقـت الدراسـة فـي مدينـة جـدة ، وكـان عـدد مفـردات  ،عدد أفراد األسرة
أسرة لديها طفل على األقل يعاني من طيـف التوّحـد، ويقطـن فـي منـزل األسـرة ، أي لـم يـتم  20مجتمع العينة 
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الدراسة ، وتحديد حجمها إيداعه في مؤسسة إيوائية داخلية، واستخدمت الباحثة العينة العمدية الختيار حاالت 
،وكــذلك اســتخدمت المــنهج االثنــوجرافي ، وذلــك مــن خــالل أدواتــه مثــل المقابلــة المتعمقــة ، المالحظــة ، دراســة 
ـــة، وذلـــك بهـــدف الحصـــول علـــى تفاصـــيل أكثـــر عـــن موضـــوع  الحالـــة، واســـتعانت الباحثـــة بـــدليل دراســـة الحال

أن وجـود طفــل مصـاب باضــطراب التوحـد يــؤدي إلــى  أهمهــا وتوصــلت الدراسـة إلــى عـدد مــن النتـائج، الدراسـة،
وتختلـــــف حــــدتها ومــــداها بــــاختالف الخصـــــائص  حــــدوث أزمــــة داخــــل األســــرة، وتتعـــــدد ســــمات هــــذه األزمــــة،

 ،والمستويات االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتعليمية لألسرة.

)الخـدمات المقدمـة ألطفـال التوحـد (بعنوان:ــ 2010ـ دراسة زيدان احمد السرطاوي ، صـفاء رفيـق قـراطيش ) 2
وأسرهم في ضوء حاجاتهم، والرضا عنهم( هدفت  الدراسة الى التعـرف علـى الخـدمات التـي يحتاجهـا األطفـال 

ومراكــز التربيــة الخاصــة التــي يلحقــون بهــا ســواء كانــت  والخــدمات المقدمــة لهــم مــن خــالل معاهــد، التوحــديون،
والخــدمات  اولئــك األطفــال، والتعــرف علــى احتياجــات أســر ن جهــة،ودرجــة الرضــا عنهــا مــ ،أم أهليــة، حكوميــة

المقدمة لها من قبل العاملين في تلك المعاهد، والمراكـز، ودرجـة رضـاهم عـن الخـدمات التـي تتلقاهـا مـن جهـة 
( مــن أوليــاء أمــور األطفــال التوحــديين، المســجلين بمعاهــد التربيــة 72أخــرى، وقــد اشــتملت عينــة الدراســة علــى)

لوزارة التربية والتعليم، باإلضافة إلى المراكز الخاصة بالتربية األهلية التي تعني بأطفال التوحد الواقعـة  الفكرية
في مدينة الريـاض، وكانـت مـن اهـم النتـائج التـي توصـلت اليهـا الدراسـة، عـدم رضـاء أوليـاء األمـور عـن كثيـر 

ومات حول اماكن الحصول على الخدمـة من الخدمات، مثل مجموعات الدعم االجتماعي، والمجتمعي ،والمعل
 للطفل ولألسرة، والمعلومات حول حقوق األسرة القانونية.

(بعنوان:ـــ )دور مراكــز الرعايــة االجتماعيــة فــي تنميــة 2016ـــ دراســة مواهــب حســن محمــد المهــدي وأخــرون )3
اعيــة فـــي الســـودان قــدرات االطفـــال ذوي التوحد(هــدفت الدراســـة إلــى الوقـــوف علــى واقـــع مراكــز الرعايـــة االجتم

ـــــث الكفـــــاءة والفعاليـــــة، ـــــة الســـــعودية )الريـــــاض(،من حي ـــــى المشـــــاكل  )الخرطوم(،والمملكـــــة العربي والوقـــــوف عل
ــدين، وأثــر التــدخل المبكــر فــي اكتشــاف اضــطراب  والمعوقــات التــي تواجــه مراكــز الرعايــة االجتماعيــة فــي البل

هــــداف اســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج الوصــــفي ولتحقيــــق هـــذه األ وتنميــــة قــــدرات االطفــــال ذوي التوحــــد، التوحـــد،
والتفسـير لـدور مراكـز الرعايـة االجتماعيـة، وجـاءت  و التحليـل، التحليلـي، ألن جـوهر الدراسـة يّتسـم بالوصـف،

تســاؤالت الدراســة عــن ماهيــة المشــاكل التــي تواجــه مراكــز الرعايــة االجتماعيــة فــي الســودان، والمملكــة العربيــة 
عايـــة االجتماعيـــة، والتـــدخل المبكـــر، أثـــر فـــي تنميـــة قـــدرات االطفـــال ذوي التوحـــد، الســـعودية، وهـــل لمراكـــز الر 

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج، أهمهـــا مســـاهمة التـــدخل المبكـــر فـــي تحســـين ســـلوك، وتنميـــة قـــدرات 
 كــذلك إن امكانيــات المملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم المراكــز، تفــوق امكانيــات ومهــارات الطفــل التوحــدي،
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والدعم الحكومي من أبرز المشاكل التي تواجه مراكز رعاية ذوي التوحد في  السودان، قلة اإلمكانيات المادية،
 السودان، حيث أن المراكز في السودان تعتمد على دعم المنظمات الخيرية. 

اجــات ( بعنوان:ــ )المشــكالت االحتي2017ـ  دراســة فتحيـة محمــد محفـوظ باحشــوان ، ســلوي عمـر بارشــيد ) 4
التــي تواجــه أســر اطفــال التوحــد ودور المؤسســات فــي مواجهتهــا( هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى المشــكالت 
واالحتياجـــات التـــي تواجـــه أســـر األطفـــال التوحـــديين، والتعـــرف علـــى دور المؤسســـات، والجهـــات الداعمـــة لهـــذه 

خدمت الدراســة مــنهج المســح بالعينــة األســر، ســواء كــان مــن الناحيــة التأهيليــة، أو الماديــة فــي مواجهتهــا، واســت
( أســرة مــن أســر األطفــال التوحــديين فــي مدينــة المكــال، وضــواحيها 80لدراســة المجتمــع حيــث اشــتملت علــى )

حيــث اســتخدمت أداة االســتبانة للتعــرف علــى المشــكالت، واالحتياجــات التــي تواجــه أســر األطفــال التوحــديين، 
د جهــات داعمــة لهــم، وقــد توصــلت الدراســة الــى مجموعــة مــن ودور المؤسســات التــي تتعامــل معهــم ،وهــل توجــ

النتائج ،من  أهمها افتقار المجتمع للتوعية عن طيف التوحد، كذلك مواجهة األسر للعديد من الصـعوبات فـي 
التعامل مع طفل التوحد، اضافة إلـي عـدم وجـود مصـادر تمويـل ألسـر أطفـال التوحـد، وعـدم تـوفر اإلمكانيـات 

عدات الالزمة لخدمة أطفـال التوحـد فـي المراكـز المختصـة بتشـخيص، ومعالجـة طيـف التوحـد، والتجهيزات والم
 وصواًل الي القصور في السياسات، والتشريعات الخاصة بكفالة، ورعاية أطفال التوحد.

بعنوان:ـــ )مســتوي الضــغوط النفســية لــدى أمهــات األطفــال التوحــديين (2020)ـــ دراســة  نظيمــة فخــري حجــازي 5
طــولكرم وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات الديمغرافية(هــدفت الدراســة الــي التعــرف علــى مســتوي الضــغوط بمحافظــة 

النفسية لدى أمهات األطفـال التوحـديين، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي، وكانـت اداة الدراسـة االسـتبيان، 
ائج أن الدرجة الكلية للضـغوط ،تم اختيارها بالطريقة الغرضية، وكان من اهم النت (أم25وبلغت عينة الدراسة )

 النفسية لدى أمهات األطفال التوحديين كانت مرتفعة .

 ب ة الدراسات المحلية :ة

(بعنوان:ــ )مسـتوي الضـغوط النفسـية لـدى أمهـات أطفــال (2015ــ دراسـة عيـاد امطيـر، نجـاة احمـد الزليطنــي 1
طفال التوحد، واستخدم الباحثان المنهج التوحد(هدفت الدراسة إلى قياس مستوي الضغوط النفسية لدى أمهات أ

وثـم اسـتخدام مقيـاس الضـغوط النفسـية، وأشـارت النتـائج إلـى  أمهـات،10الوصفي، وتكونت عينة الدراسـة مـن 
وترتبط بمستوى حدة أعراض التوحـد، والشـعور بـالعجز،  ان الضغوط النفسية عند أمهات أطفال التوحد عالية،

ية بــين عمــل األم، وحجــم األســرة، ومســتوى دخــل األســرة، وكــان مقيــاس كــذلك وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ
 الضغوط النفسية لدى أمهات أطفال التوحد لصالح األمهات اللواتي يعملن.
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ــــ دراســــة الفيتــــوري صــــالح قــــرزة)2 ــــال 2017ـ ــــة المقدمــــة لألطف ــــة االجتماعي ــــة خــــدمات الرعاي ـــــ )فاعلي (بعنوان:
الدراســـة الــى التعـــرف علـــى مســتوي خـــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة  التوحــدين، وأســـرهم بـــالمجتمع الليبــي( هـــدفت

المقدمة ألطفال التوحد، وأسرهم بالمجتمع الليبي، وهي دراسة وصفية، اعتمدت علي منهج المسج االجتمـاعي 
(% مــن العينــة المســتهدفة، وقــد تحــدد المجــال المكــاني فــي المركــز الليبــي 30بأســلوب العينــة العشــوائية بنســبة)

ومركــز طــرابلس لــذوي االحتياجــات الخاصــة بمدينــة طــرابلس، وتكــون المجــال البشــري مــن أربــاب أســر للتوحــد ،
أطفـــال التوحـــد بـــالمركز الليبـــي للتوحـــد، ومركـــز طـــرابلس لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة بمدينـــة طـــرابلس، والبـــالغ 

د هـــي فقـــط مـــا (،وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى ان الخـــدمات النفســـية التـــي كانـــت تقـــدم لطفـــل التوحـــ350عـــددهم)
تتصــف بدرجــة عاليــة، فــي حــين أن الخــدمات الترفيهيــة، واالجتماعيــة التــي يقــدمها  المركــز للطفــل التوحـــدي 

والنفســـية ،والتعليميـــة التـــي يقـــدمها المركـــز ألســـر األطفـــال  كانـــت بدرجـــة قليلـــة، كـــذلك الخـــدمات االجتماعيـــة،
 التوحدين كانت بدريجة قليلة .

(بعنوان:ـ )مستوى الضغوط النفسية التي تعاني منها أمهات األطفال  2019) ـ دراسة سالمة رمضان فرحات3
طيــف التوحد(هــدفت الدراســة الــي التعــرف علــى مســتوى الضــغوط النفســية التــي تعــاني منهــا أمهــات األطفــال 

وعمـره، وعمـل األم ،ومسـتوى دخلهـا، وقـد  طيف التوحد، وهل لها عالقة ببعض المتغيـرات حسـب نـوع الطفـل،
( أم ممن لديهن طفل توحد في مركز التوحد بمدينة الزاويـة، وتـم 54الدراسة على عينة مسحية قوامها )طبقت 

اســتخدم مقيــاس الضــغوط النفســية، وقــد أثبتــت الدراســة إن جميــع األمهــات الالتــي لــديهن أطفــال طيــف التوحــد 
ــديهن ضــغوطات نفســية، وإن أعلــى نســبة تمثلــت فــي الشــعور باإلحبــاط ،وعــدم الرغبــة بالحيــاة ،كــذلك أثبــت  ل

الدراسـة ارتفــاع مسـتوى الضــغوط االجتماعيـة علــى عـاتق األم لدرجــة تصـل بهــا إلـى اليقــين بـأن أســرتها مهــددة 
 باالنهيار، بسبب وجود طفل توحدي في األسرة .

 ة تعقيب عن الدراسات  السابقة:ة

ية التوحد، والتعرف على مراكز إن أغلب الدراسات  التي تناولت طيف التوحد بالبحث ،تمركزت حول ماه    
الرعاية االجتماعية، ودورها في تنمية قدرات أطفـال التوحـد، كدراسـة )مواهـب حسـن محمـد المهـدي (،والوقـوف 
علــي  مســتوي  الخــدمات التــي تقــدم لألطفــال التوحــدين، وأســرهم بــالمجتمع الليبــي،  كدراســة )صــالح ا بــوبكر 

اة اغلــب األســر مــن ضــغوطات نفســية، واجتماعيــة، كدراسة)ســالمة قرزة(،وقــد اكــدت اغلــب هــذه الدراســات معانــ
رمضـان فرحـات(،و دراسـة )عيـاد أمطير(،فـي حـين اتجهـت بعـض الدراسـات األخـرى إلـي تسـليط الضـوء علــى 
المشكالت االحتياجات التي تواجه أسر اطفال التوحد، ودور المؤسسات فـي مواجهتهـا، كدراسـة )فتحيـة محمـد 

اسة)أمال محمد عمر السايس(،أضافة إلى عدم  رضا هذه األسر علي اغلب الخـدمات محفوظ باحشوان(، ودر 
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والنفســـية المقدمـــة لهـــم فـــي المراكـــز المختصـــة بأطفـــال التوحـــد، كدراســـة)زيدان احمـــد الســـرطاوي  االجتماعيـــة،
ن ،صفاء رفيق قراطيش( كون اغلب هذه الخدمات وان وجدت بالكيفية الصحيحة تكون موجه لطفل التوحد دو 

أســرته، وتتمركــز علــى الجوانــب النفســية دون الجوانــب األخــرى ، وبالتــالي فــإن الدراســة  الحاليــة أصــبحت مــن 
األهمية بمكان، ألنها تتناول تصور مقترح لرعايـة نهاريـة ألسـر اطفـال التوحـد، تتضـمن تقـديم خـدمات وبـرامج 

إلحـــداث تغيـــر إيجـــابي فـــي تحقيـــق  وصـــحية، وتثقيفيـــة  لتصـــبح هـــذه الدراســـة ذات فائـــدة ونفســـية، اجتماعيـــة،
االنــدماج االجتمــاعي لهــذه األســر ضــمن مجتمعهــا مــرة أخــري، وفــق تصــور مقتــرح يكــون مســانًدا لألســرة مــن 
خــالل تخفيــف العــبء عليهــا، ومســاندتها فــي تحقيــق الرعايــة المناســبة ألطفالهــا ،ولهــم فــي المرتبــة األولــي فــي 

 بيئتهم الطبيعية.

 ـ في هذه الدراسة: سابعًا:ة المنهج المستخدم

ثـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي لمناســبته لموضـوع الدراسـة، حيـث يسـاعد المــنهج الوصـفي فـي تحديـد ماهيــة     
وتحليل بعض الضغوطات، والمشاكل التي تواجهها أسر أطفال التوحد، باإلضافة إلى ذلك فإنه يمكن  التوحد،

المقتــرح لرعايــة نهاريــة  تــي ينطلــق مــن خاللهــا التصــوروالمســلمات، واالعتبــارات ال مــن خاللــه تحليــل  األســس،
ألســـر اطفـــال التوحـــد ،كـــذلك وصـــفًا، وتحلـــياًل، ألهـــم الخـــدمات ،والبـــرامج التـــي يمكـــن تقـــدميها مـــن خـــالل هـــذا 

 التصور المقترح .

 :هارية األسرية ألسر أطفال التوحدثامنا:ة تصور مقترح لقسم الرعاية الن

تعـد مـن أهـم  جتماعيـة، أكـدت علـي أن مشـاركة الوالـدين فـي العمليـة العالجيـة،إن العديد مـن الدراسـات اال    
الركائز لتشكل شـبكة دعـم ألطفـال التوحـد ،وجسـرًا للتواصـل بينـه بـين أسـرته، وبـاقي مؤسسـات المجتمـع، ومـن 

لعائليـة لتحقيـق الرعايـة النهاريـة ا هنا كانت فكرة، تقديم هذا التصور المقترح لقسم الرعايـة النهاريـة األسـرية، أو
االجتمــاعي ألســر أطفــال التوحــد ، ليكــون التصــور بمثابــة تخفيــف العــبء عــن األســرة فــي تقــديمها  االنــدماج

 بعض أوجه الرعاية التي يحتاجها طفل التوحد.

 وسيتم عرض هذا التصور طبًقا للمحاور التالية:

هارية: حيث سـيتم عـرض بعـض المسـلمات أوال: المسلمات التي ينطلق منها التصور المقترح لقسم الرعاية الن•
 التي من خاللها برزت فكرة التصور المقترح.

 ثانًيا: األسس والركائز العلمية التي ارتكزت عليها الدراسة في وضع التصور المقترح. •
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 ثالًثا: أهداف التصور المقترح: حيث سيتم عرض األهداف التي من أجلها تم وضع التصور المقترح.•

 راءات تنفيذ التصور المقترح: حيث سيتم عرض أهم الخطوات الضرورية لتنفيذ  التصور المقترح.رابًعا: إج•

خامًســا: محتويــات البــرامج داخــل التصــور المقتــرح: حيــث ســيتم عــرض أهــم البــرامج التــي يمكــن تطبيقهــا فــي •
 التصور المقترح، وما فائدة كل منها ألسرة طفل التوحد.

جب مراعاتها في التصور المقترح: حيث سيتم وضع بعـض المحـددات  التـى يجـب سادسًا: االعتبارات التي ي•
 مراعاتها لتحقيق الهدف من التصور المقترح. 

سابعًا:ــــ الخطـــوات المســـتقبلية للبـــرامج داخـــل التصـــور المقتـــرح: حيـــث ســـيتم عـــرض أهـــم البـــرامج التـــى مـــن •: 
 الممكن إضافتها كخطوة مستقبلية لتطوير التصور المقترح.

ثامًنا: معوقات تنفيذ التصور المقترح: حيـث سـيتم عـرض أهـم المعوقـات التـي قـد تحـول دون نجـاح التصـور  •
 المقترح وتحقيق ألهدافه.

تاســـًعا: عوامـــل نجـــاح التصـــور المقتـــرح: حيـــث ســـيتم عـــرض أهـــم العوامـــل الضـــرورية إلنجـــاح هـــذا التصـــور •
 المقترح.

 ترح:ةالمسلمات التي ينطلق منها التصور المق -أوال

احترام حقه في أن  أيمن منطلق فلسفة الخدمة االجتماعية التي تنطلق من اإليمان بكرامة الفرد، وقيمته  -1
 والتمتع بحريته الشخصية، والمدنية. يرضاها لنفسه، يعيش الحياة التي تالئمه، و

أفــراده عــن طريــق اإلطــار الفلســفي المتمثــل فــي أن الوظيفــة األساســية ألى مجتمــع هــي إشــباع احتياجــات -2
التنظيمــات االجتماعيــة الموجــودة بــه، وفــي حالــة قصــور التنظيمــات االجتماعيــة فــي أداء وظائفهــا علــى الوجــه 
األكمل، نتيجة التغيرات المجتمعية، وظهور احتياجـات جديـدة، البـد إجـراء تعـديالت علـى هـذه التنظيمـات، أو 

اة فعالـــه لمســـاعدة المجتمعـــات علـــى ســـد القصـــور، إيجـــاد تنظيمـــات جديـــدة، وتعـــد طريقـــة تنظـــيم المجتمـــع كـــأد
 والثغرات الموجودة في تنظيماتها االجتماعية.

من منطلق نظام الحماية االجتماعية والتي تمثل إحـدى القضـايا المهمـة، والضـرورية لكـل أفـراد المجتمـع،  -3
عيـة مـن خـالل مـا يحـدده فمن خاللها يعـيش اإلنسـان فـي أمـن، واسـتقرار، وطمأنينـة، وتنطلـق الحمايـة االجتما
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المجتمــــع مــــن قواعــــد، ومعــــايير أخالقيــــة بالدرجــــة األولــــى، وتقــــوم علــــى أســــس وضــــوابط متمثلــــة فــــي القــــوانين 
 والتشريعات من جهة، وعلى الضبط االجتماعي من جهة أخرى. 

جتمــاعي أهميــة المراكــز ســواء أكانــت "حكوميــة أو أهليــة "،والتــي تلعــب دوًرا كبيــًرا فــي تحقيــق االنــدماج اال -4
لطفـل التوحــد داخـل أســرته، والمجتمــع مـن حولــه، وبوصـفها شــريًكا أساســًيا فـي عمليــة التنميـة ال يمكــن إغفالــه، 
وذلك على اعتبار أن مسؤولية هذه المنظمات تتمحور في تنظـيم العديـد مـن الوظـائف االجتماعيـة، والتعليميـة 

 المجتمع.واالقتصادية، والتي تسعى لتحقيقها من أجل صالح الفرد، و 

أهميــة رعايــة اســرة طفــل التوحــد ومــا تمثلــه هــذه الفئــة مــن ثــروة بشــرية يجــب التركيــز عليهــا، والنهــوض بهــا، -5
خاصة أنها تعيش في ظروف صعبة، وأصبحت مسـاعدتها ضـرورة تقضـيها ظـروفهم فـي ظـل التغييـرات التـي 

 يمر بها المجتمع.

 التصور المقترح:ةاألسس والركائز العلمية التي يعتمد عليها  -ثانًيا

المعطيات النظرية التي تتناول مجال طيف التوحد، وما أسفرت عنه من نتائج، تؤكد على أهمية المشاركة -1
 األسرية في تحقيق تكيف، واندماج طفل التوحد مع المجتمع.

عـة مـن نتائج الدراسات، والبحوث السابقة التي أجريت على اطفال التوحد، والتي أشـارت إلـى وجـود مجمو  -2
تواجـــه أســـر أطفـــال التوحـــد، وســـاهمت فـــي عـــدم انـــدماجهم رفقـــة  التـــيالمشـــكالت، والضـــغوطات االجتماعيـــة 

 أطفالهم مع مجتمعهم .

تجــــارب الــــدول األخــــرى فــــي تعاملهــــا مــــع قضــــايا، واحتياجــــات، ومشــــكالت اطفــــال التوحــــد، والصــــعوبات  -3
مــع هــذه القضــايا؛ خصوًصــا تجــاربهم فــي وجــود واجهــت هــذه التجــارب، لتفاديهــا عنــد تعاملنــا  التــيوالمعوقــات 

اقسام  للرعاية النهارية، وخاصة في المجتمعـات العربيـة، لكونهـا تتفـق إلـى حـد كبيـر مـع الخصوصـية الثقافيـة 
ممـــا يعطـــى دافًعـــا  والعـــادات، والتقاليـــد فـــي المجتمـــع الليبـــي، ونجـــاح هـــذه الـــدور، أو المراكـــز فـــي تلـــك الـــدول،

يبي، كحل يساهم في المشاركة األسرية الصحيحة، لتحقيق االندماج االجتماعي لطفل لنجاحها في المجتمع الل
 التوحد.

التغيرات األسرية نتيجة وجود طفل توحدي أدي إلى أحداث بعض المشكالت االجتماعية، كمحاولة بعض -5
تيجـة لتلـك المتغيـرات األسر التخلي عن الدور الوظيفي في رعاية طفل التوحد، نتيجة لزيـادة أعبائهـا الحياتيـة ن

 األسرية.
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 أهداف التصور المقترح:ـ -ثالًثا

الهدف الرئيسي: "وضع تصور مقترح لقسم الرعاية النهارية االسرية ألسر أطفال التوحد " لتحقيق اندماج أسر 
وتحقيـــق انـــدماج اطفـــال التوحـــد ضـــمن نطـــاقهم األســـري، والنطـــاق  أطفـــال التوحـــد ضـــمن نطـــاقهم المجتمعـــي،

 فى ضوء واقع المجتمع الليبي. المجتمعي،

يـتم  فالتصور المقترح عبـارة عـن قسـم رعايـة نهاريـة، ضـمن مراكـز التوحـد، لعـدد مـن سـاعات النهـار فقـط،    
خاللها تقديم الخدمات المختلفة ألسر اطفال التوحد، بهدف امتصاص الضغوطات االجتماعية، والنفسية التي 

ي، باإلضـافة الـى تقـديم التوعيـة لهـم فـي كيفيـة التعامـل مـع اطفـال تواجه هذه األسر، نتيجـة وجـود طفـل توحـد
 التوحد ،وتوفير دعم اجتماعي، نفسي، صحي لهذه األسر لتحقيق التكيف مع مؤسسات المجتمع ككل.

 ة األهداف العامة للتصور:ة 

م، واحتياجـاتهم التخطيط العلمي للبرامج الموجودة فـي قسـم الرعايـة النهاريـة األسـرية علـى أسـاس مشـكالته -1
 لتحقيق الرعاية االجتماعية، والصحية، والنفسية، والترفيهية، لألسر على أكمل وجه. 

إتاحــة الفرصــة ألســر أطفــال التوحــد، لممارســة مجموعــة مــن األنشــطة المتنوعــة التــي تســاهم فــي تخفــيض  -2
 حدة التوترات، والضغوطات النفسية، واالجتماعية بصورة إيجابية.

 وابط االجتماعية، وتدعيم القيم اإلنسانية بين طفل التوحد، وأسرته، والمجتمع ككل.توثيق الر  -3

ـــك مـــن خـــالل  -4 مســـاعدة األســـرة علـــى رفـــع مســـتوى األداء االجتمـــاعي، وأداء وظائفهـــا بشـــكل أفضـــل، وذل
 تخفيف العبء عنها بالمشاركة في رعاية طفل التوحد. 

يــد علـــى أهميــة التضــامن، والتكامــل بــين األســرة، ومؤسســـات تعظــيم مكانــة األســرة داخــل المجتمــع ،والتأك -5
 المجتمع األخرى من خالل وجود قسم الرعاية النهارية األسرية.

تأمين حياة أفضل بوجود طفل التوحد، وتمكين أسر اطفال التوحد من حياة نشيطة من خالل وجود برامج  -6
 الخدمات الصحية، وصوال إلى الترفيهية. متنوعة داخل اقسام الرعاية النهارية األسرية ،بداية من 

تمكين األسر من المشاركة في الحياة العامة، ومسيرة بعض البرامج التنموية من خالل جملـة مـن البـرامج  -7
 المختلفة داخل اقسام الرعاية النهارية األسرية .
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هـذه المراكـز  فـيفـة تسهيل حصول أسـر أطفـال التوحـد علـى الـدعم االجتمـاعي، مـن خـالل البـرامج المختل -8
ظل التغيرات المصاحبة لوجـود  فيتساهم في تلبية احتياجاتهم، وتساعد في اندماجهم ضمن مجتمعهم،  والتي

 طفل التوحد داخل األسرة.

تنشيط وتوجيه دافعية أسر اطفال التوحـد، لمواجهـة التغييـرات المصـاحبة لمرحلـة العـالج بطريقـة أفضـل ،  -9
وذلــك مــن خــالل بــرامج تقلــل القلــق، والمخــاوف، وتــوفر الــدعم، والتشــجيع، وتــدعم  لتحقيــق الرضــا، والتوافــق؛

 إحساسهم باالستقرار داخل اقسام الرعاية النهارية األسرية .

 إجراءات تنفيذ التصور المقترح:ة -رابًعا 

ديــد فتــرة التنفيــذ تحديــد الميزانيــة الخاصــة بتنفيــذ التصــور المقتــرح" اقســام الرعايــة النهاريــة األســرية"، بعــد تح -1
 ،وأنواع األنشطة، واإلمكانات.

 توفر اإلمكانات المادية )مالعب، أدوات، أجهزة، برامج، أنشطة(. -2

ونفســـيين، طبيـــب ، إداريـــين ، عمـــال( بعـــد  اخصـــائيين اجتمـــاعيين، تـــوفير اإلمكانـــات البشـــرية )مشـــرفين، -3
عملهـــم وطبيــــب متطـــوع لديـــه خبـــرة كافيــــة  حصـــولهم علـــى دورات تدريبيـــة قبـــل االلتحــــاق بالمشـــروع أو بدايـــة

 باإلسعافات األولية والتعامل مع طيف التوحد.

 يحويها. التيتحديد جدول زمنى لتنفيذ اقسام الرعاية النهارية األسرية، والبرامج  – 4

يــتم اإلعــالن عــن وجــود اقســام للرعايــة النهاريــة األســرية، ضــمن مراكــز التوحــد مــن خــالل وســائل اإلعــالم  -5
ختلفة، وذلك للتعريف بمفهوم الرعاية النهارية، وأهميتها فى تخفيف العبء على األسرة، ومدى اسـتفادة فئـة الم

 اطفال التوحد منها، والتشجيع على انضمام أكبر عدد من األسر إليها.

ـــى مـــدى نجاحـــه  -6 يـــتم اجتمـــاع دوري للمســـئولين، والمنفـــذين لمتابعـــة خطـــوات تنفيـــذ االقســـام، والوقـــوف عل
 تعديل حسب الحاجة.وال

 يخصص سجل لكل أسرة تدون فيه حالتها من جميع الجوانب، ومدى تقدمها، وما يطرأ عليها. -7

يقوم بالعمل في قسم الرعاية النهارية األسرية خريج خدمة اجتماعية لديه خبرة في مجال العمل مع طيف  -8
 أو خريج علم النفس. التوحد، ويساعده نائب من خريجي كلية الخدمة االجتماعية أيضا،
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عمل البحوث والدراسات على األسر الملتحقين بقسم الرعاية النهارية األسرية، للوقـوف علـى مـدى تحقيـق  -9
 القسم  لألهداف التي وضع من أجلها.

تـدعيم الخــدمات المقدمـة ضــمن قســم الرعايـة النهاريــة األسـرية، والمتاحــة لألســر، وتيسـير اســتفادتهم مــن  -10
 والعمل على تعديل التشريعات التي من شأنها تسـهيل حصـول أسـر اطفـال التوحـد علـى الخـدمات، هذا القسم،

مــع ضــرورة اســتحداث أســاليب جديــدة تعمــل علــى تطــوير قســم الرعايــة النهاريــة، تعمــل علــى ربــط طفــل التوحــد 
 واندماجه أكثر ضمن أسرته، ومجتمعه ككل.

بطفـل التوحـد، واحتياجـاتهم، ومشـكالتهم ،وأهميـة نمــاذج  العمـل علـى عقـد المـؤتمرات، والنـدوات الخاصـة -11
 تقدمها لتذليل تلك المشكالت، وإشباع تلك االحتياجات.  التياقسام الرعاية النهارية، والخدمات 

 إنشاء قاعدة معلومات لألسر المنظمين لقسم الرعاية النهارية األسرية .-12

 ارية األسرية :ةمحتويات البرامج داخل قسم الرعاية النه -خامًسا

ـ أنشطة رياضية )ألعاب جماعية، ألعاب ثنائية، ألعاب فردية( يترك للقسم اختيار األنشطة المناسـبة لميـولهم 1
ورغبــاتهم، وقــدراتهم مــع التبســيط فــي القــوانين، ومراعــاة المســاحات بمــا يتناســب مــع ممارســة األنشــطة، وهــذه 

 كفاءة األجهزة الحيوية عند أولياء األمور. البرامج تساهم في تنمية القدرات البدنية، ورفع

أنشطة ثقافية )قراءة كتاب ـ ندوات ـ حفالت ـ مسـابقات ـ عـرض أفـالم سـينمائية ـ مشـاهدة تلفزيـون ـ سـماع  -2
ــــولهم( تكســــب أوليــــاء األمــــور ــــالخبرات الثقافيــــة  موســــيقي تناســــب مي ــــزود ب ــــى التفكيــــر المــــنظم، والت ــــدرة عل الق

 والمعلومات، والمعارف.

بأعياد الميالد والمناسـبات  االحتفالأنشطة اجتماعية نفسية )حفالت سمر ـ حفالت شاى ـ تبادل زيارات ـ  -3
الخاصـة( وذلـك لتحقيــق التـوازن النفسـي والشــعور باألمـان، وإقبــالهم علـى الحيـاة، وإشــباع الحاجـات، واســتغالل 

 .االنتماءانية، وإشباع الحاجة إلى وقت الفراغ، وتحقيق التوافق االجتماعي، وتنمية العالقات اإلنس

ـــ زيــارة المتــاحف  -4 أنشــطة خلويــة تــتم بــدون اشــتراك أو باشــتراك زهيــد )إقامــة معســكرات تــرويح ـ رحــالت ـ
 واألماكن الدينية( عن طريق التنسيق بين قسم الرعاية النهارية، والجهات المعنية.

ية، رسم وتلوين، تصوير، أعمال النجارة( وهـذه أنشطة فنية )عزف موسيقي ـ زخرفة وتصميم، وأشغال يدو  -5
 واالجتماعي. جميعها تعمل على إشباع هواياتهم، وتحقيق التنفس الوجداني لهم، والدعم النفسي،
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 ـ كذلك من ضمن الخدمات المقدمة :ـ

 ، أو شــهرية "فــي كيفيــةأســبوعيةـــ دورات تدريبــة منتظمــة ألوليــاء األمــور، مــن ضــمنها إعطــاء دورة مجانيــة 1
 التعامل مع أطفال التوحد .

ـ استقبال أشقاء أطفال التوحد في المركز ضمن  بعـض البـرامج، لتخفـف العـبء عـن األسـرة، وإعطـاء حـافز 2
 معنوي لألشقاء .

ــ إقامـة حفــل شـاي ضـمن برنــامج االنـدماج االجتمـاعي التــدريجي ألطفـال التوحـد "تكــون عبـارة عـن مجموعــة 3
منهـا، وأقـل مـن المجتمـع  م "للخـروج مـن النطـاق الصـغير لألسـرة، لنطـاق أكبـرمن اطفـال التوحـد، رفقـة أشـقائه

 ككل .

ــة تحقيــق التــنفس الوجــداني 4 ــ اقامــة لقــاءات بــين مجموعــة مــن األســر كــل فتــرة، وأخصــائي نفســي فــي محاول ـ
واالســترخاء النفســي لألمهــات" ويكــون تنســيق هــذه الجلســات وفــق " ظــروف األســر االجتماعيــة، واالقتصــادية 

 تتواجد معها ضمن هذه اللقاءات . التيوالمستوي التعليمي" لتكون كل مجموعة متناسقة مع المجموعة 

ـ إعداد دورات تدريبية ألولياء أمور طفل التوحد، تكون مصحوبة بوجود عدد من األخصائيين " جليس لطفل 5
مـن األطفـال، ومتـابع لحـالتهم التوحد " ،ويتم توزيع هؤالء االخصائيين ليكون كل مـنهم مسـئول  عـن مجموعـة 

،" العالج داخل المنزل" من خالل الوقوف على مراحل العالج مع األسرة، والزيارات المنزلية كل فتـرة وأخـري، 
 أي حالة طارئة لهم باستخدام الخط الساخن الخاص بهذه الحاالت . فيو للتدخل 

قـدم هـذه الخـدمات لألسـر خـارج نطـاق مدينـة ـ يتم التنسـيق مـع القـائمين علـى" برنـامج الخـط السـاخن "حتـي ت6
 طرابلس .

ــ وجــود مكتبــة مجانيــة،7 تحــت شــعار ضــع كتابــًا وخــذ كتــاب، و" القــراءة متاحــة للجميــع " تكــون فــي مواقــف  ـ
 السيارات  التابعة لمراكز تشخيص وعالج أطفال التوحد، لتكون متاحة للجميع .
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 تصوير المقترح:ةاالعتبارات التي يجب مراعاتها في ال -سادساً 

التأكيد بصفة دوريـة علـى أن محتويـات بـرامج القسـم تنبـع مـن رغبـات، واحتياجـات آسـر أطفـال التوحـد مـن -1
 خالل دراسات علمية، حيث إن الحاجات بطبيعتها متجددة، ومتغيرة.

عمريـة التـي مع خصائص المرحلة ال األسريةمراعاة أن تتناسب محتويات البرامج في قسم الرعاية النهارية  -2
،وكــذلك تتناســـب مـــع والجســـمية، والعقلية يمــر بهـــا أســر أطفـــال التوحــد،  كالخصـــائص النفســـية، واالجتماعيــة،

 واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية مستوياتهم

توفير إمكانية التغييـر فـي البـرامج التـي تمارسـها جماعـات أسـر أطفـال التوحـد، مـع احتياجـاتهم، ورغبـاتهم  -3
حفاظ على مرونة البرامج حتى تتالءم باستمرار مـع المواقـف الطارئـة، والحاجـات المتغيـرة، والظـروف بمعنى ال

 تمر بها البالد. التي

تعود عليهم باالنضـمام إليهـا،  التي واالستفادة توعية األسر بأهمية اقسام الرعاية النهارية، وتنوع برامجها، -4
وجهـات  و ها، وتقويمها بصفة دورية مـن خـالل اإلدالء بـآرائهم،والتأكيد على أهمية مشاركتهم في وضع برامج
 نظرهم حول سلبيات، وإيجابيات البرامج والقسم.

 الخطوات المستقبلية للبرامج داخل اقسام الرعاية النهارية األسرية: -سابًعا

بل الراحــة بهــا، زيــادة عــدد اقســام الرعايــة النهاريــة األســرية داخــل مراكــز التوحــد، إضــافة إلــى تــوفير كــل ســ -1
 وإدخال أنواع جديدة من البرامج، بما يتالءم وحاجات اطفال التوحد، وأسرهم.

إقامة أنشطة للخدمة العامة مثل قيام األسر بحمالت التبرع بالدم بالتنسيق بين المركز والجهات الطبيـة،  - 2
أوليـاء األمـور مـن ذوى الخبـرة  أو قيامهم باإلشراف على عمليات التشجير بالمجتمع المحلى المحـيط، أو تبـرع

كالنجــارة، وأعمــال الكهربــاء، وخالفــه؛ بتقــديم كافــة الخــدمات المتنوعــة  والمهــارة فــي األعمــال الحرفيــة المختلفــة،
المرتبطة بخبراتهم ألبناء المجتمع، وذلك لتنمية شعورهم إلثبـات وجـودهم، وتحقيـق مكانـة اجتماعيـة عاليـة فـي 

ر برامج إرشادية أسرية، لمساعدة الوالدين على تجاوز صدمة وجود طفل التوحد، المجتمع، باإلضافة إلي توفي
 وتبني اتجاهات إيجابية نحو طفلهم المتوحد.

إضافة برنامج بعنوان "خبرات وتجارب التعامل مع طفل التوحد"، ويتضمن هذا البرنامج أن يقوم كل ولـي  -3
لبقيـة أعضـاء الجماعـة، ويهـدف هـذا البرنـامج إلـى تعزيـز امر داخل الجماعة بطرح تجاربه، وخبراتـه المتنوعـة 
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التعامــل مــع  فــيالــدعم النفســي، واالجتمــاعي مــن خــالل مشــاركة، وتبــادل األخــرين الخبــرات الحياتيــة، واليوميــة 
 أطفالهم ذوي طيف التوحد، وكل ذلك تحت إشراف اخصائي متخصص.

ث يقـــوم فيـــه أحـــد األفـــراد بقـــراءة أحـــد الكتـــب إضـــافة برنـــامج ثقـــافي بعنـــوان "كتـــاب ودروس مســـتفادة "،حيـــ -4
وعرضـها علـى بـاقي المجموعـة مـن األسـر، ويقـوم نفـس الشـخص بـإدارة  الثقافية، وتلخيص المادة العلمية بها،

مناقشة مبسـطة داخـل الجماعـة، حـول محتـوى هـذا الكتـاب، واسـتخالص الـدروس المسـتفادة منهـا، ومـن خـالل 
لثقافية من خالل تزويـدهم بمعـارف، ومعلومـات ثقافيـة جديـدة، ومتنوعـة، إضـافة هذا البرنامج يتم إثراء الحياة ا

وذلـك يعطـى لهـم الفرصـة للمشــاركة،  إلـى إدخـالهم فـي مناقشـات موضـوعية حـول هــذه المعـارف، والمعلومـات،
 اآلخر. الرأي، وكذلك احترام الرأي،وتعودهم على حرية التعبير عن  الرأيوإبداء 

يــات " وهــذا البرنــامج يقــوم علــى اكتشـاف، واســتثارة قــدرات االفــراد مثــل القــدرات األدبيــة إضـافة برنــامج "هوا -5
والثقافيــة كالشــعر، والزجــل ..الــخ، وإعطــاء الفرصــة لكــل فــرد بــأن يعــرض إنتاجــه الثقــافي علــى بــاقي المجموعــة 

أن ينمـى هوايـاتهم والسماح لهم بـأن يناقشـوه فيـه، وأن يعرضـوا عليـه وجهـات نظـرهم، وهـذا البرنـامج مـن شـأنه 
ومواهبهم الثقافية، إضافة إلى أنه من جانب آخر يساعد في شغل أوقات الفراغ بطريقـة إيجابيـة، ويبعـدهم عـن 

 شعور االحباط لعدم الدراية الكافية في طرق التعامل مع طفل التوحد .

ة المهـارات فيمـا يخـص إضافة برنامج بعنوان "مهارات يدوية "، ويهدف هذا البرنـامج إلـى اكتشـاف، وتنميـ -6
األعمال واألشغال اليدوية، وإكسابهم المهارات من خالل تعليم األفـراد لبعضـهم الـبعض المهـارات، إضـافة إلـى 

 إدخال روح المناقشة اإليجابية فيما بينهم. 

ــ مكاتــب أســر اطفــال التوحــد )داخــل دور الرعايــة النهاريــة ،ومكاتــب  لألخصــائي االجتمــاعي فــي صــندوق 7 ـ
ن  االجتماعي، والهيئـة العامـة للتضـامن االجتمـاعي(، وهـي خدمـة مسـتحدثة، تهـدف إلـى خدمـة أطفـال الضما

التوحــد بمنــازلهم، ســواء مــن أعضــاء المركــز، أومــن خارجــه، وذلــك عــن طريــق تــوفير احتياجــات أطفــال التوحــد 
وجبــات غذائيــة جــاهزة،  المقــيم داخــل منزلــه بــدون عائــل، أو داخــل أســرة طبيعيــة، مثــل ــــ ســبيل المثــال ــــ تــوفير

يحتاجهـا الطفـل، باإلضـافة إلـى معاونـة أسـرة  التـيورعاية صحية من خالل توفير بعض التخصصات الطبيـة 
الطفل في تـوفير بعـض  االحتياجـات المنزليـة مثـل ـ سباكةــ كهربـاء ـ ونجـدة الطفـل عنـد الضـرورة ..الـخ، وأهـم 

 وحد. نقطة استكمال ومتابعة البرنامج الضمانى لطفل الت
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العمــل علــى إعــداد جلــيس طفــل التوحــد "ويــتم ذلــك مــن خــالل تــدريب جلــيس وجليســة طفــل التوحــد" تحــت  -9
إشــراف المركــز الــوطني للتوحــد، وأمانــة الصــحة، لتقــديم الــدعم المــادي، والفنــى لهــذا التــدريب، كمــا تتــيح فــرص 

 ي توفير الرعاية المنزلية له.عمل للشباب الخريجين، لتوفير هذه الخدمة لألسر التي لديها طفل ترغب ف

 معوقات تنفيذ التصور المقترح:ة   -ثامناً 

النظــرة الســلبية ألقســام الرعايــة النهاريــة فــي هــذا التصــور المقتــرح، وكأنــه مركــز وضــَع للــتخلص مــن التــزام -1
ضــيها النهــار يق فــياألســرة بواجباتهــا تجــاه الطفــل، ولــيس مركــًزا لتخفيــف العــبء عــن األســرة لســاعات محــدودة 

 الطفل، وأسرته ضمن برامج، وصحبة تضمن اندماجه االجتماعي.

عدم الجدية في األخذ بالتحليل العلمي، للوقوف على احتياجـات المجتمـع ،ومـوارده الماديـة، والبشـرية، ممـا -2
 يؤثر على اختيار البرامج الهادفة، والتي تساهم في تنمية المجتمع.

مية التي تكشف عن نـواحي القـوة، والضـعف، فيمـا تحققـه بـرامج الرعايـة عدم االهتمام الكافي بالبحوث العل-3
النهاريــة مــن نتــائج، وأيًضــا عــدم االهتمــام الكــافي بقيــاس اتجاهــات أفــراد المجتمــع ،"األســرة" نحــو هــذه المراكــز، 

فـق وقياس مدى ما تحققه من اندماج للطفل ضـمن نطـاق أسـرته، ومجتمعـه، وتلبـى احتياجاتـه القابلـة للتغيـر و 
مراحل العالج المختلفة، ووفق التغيرات المصاحبة للنواحي السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية في 

 المجتمع. 

عــدم التقــدير الكــافي لطفــل التوحــد مــن قبــل األســرة، والمجتمــع ككــل، متمثــل فــي مؤسســاته المختلفــة ســواء -4
 الحكومية، أو األهلية. 

مثــل الســلبية، والتواكــل ،وعــدم الرغبــة فــي التغييــر، ســواء مــن قبــل ٍاســر اطفــال  وجــود بعــض القــيم الســلبية-5
 التوحد أو من قبل المحيطين بهم.

 عوامل نجاح التصور المقترح :ة -تاسعاً 

انتقاء األخصائيين االجتمـاعيين ممـن لـديهم اسـتعداد للتعامـل مـع اطفـال التوحـد، واحتياجـاتهم، ومشـكالتهم -1
 تساهم في تقديم الخدمات لهذه الفئة. والتيعيتهم بالمؤسسات الموجودة في المجتمع، في هذه األقسام، وتو 

تهــدف إلــى كيفيــة التعــرف علــى  التــيرفــع كفــاءة األخصــائيين االجتمــاعيين مــن خــالل الــدورات التدريبيــة  -2
ـــة وكي احتياجـــات، ومشـــكالت أطفـــال وأســـر طيـــف التوحـــد، لمواجهـــة التغيـــرات المصـــاحبة لمراحـــل العـــالج، في
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تحدث في المجتمع بين فترة وأخرى، وتؤدى إلـى عـدم انـدماج هـذه الفئـات مـع  التيالتعامل مع مظاهر التغير 
 أسرتهم ومجتمعهم.

إذكــاء وعــى المجتمــع وذلــك مــن خــالل العمــل علــى طــرح فكــرة اقســام الرعايــة النهاريــة األســرية فــي وســائل  -3
لميــة التــي تنــاقش احتياجــات، ومشــكالت ٍاســر اطفــال التوحــد اإلعــالم المختلفــة، وعقــد المــؤتمرات، والنــدوات الع

ومعوقات االندماج االجتماعي لطفل التوحد في نطاق أسرته، والمجتمع كأحد الحلول التي تساهم فـي تخفيـف 
 العبء عن األسرة، وتساعد المجتمع في تلبية احتياجات هذه الفئة.

وفق مظاهر التغير العمرية، والمجتمعية، وذلك على  العمل على تحقيق االندماج االجتماعي لطفل التوحد-4
مســتوى كافــة األنســاق، ســواء أكــان ذلــك علــى مســتوى فــردى، مثــل نســق الطفــل، أو نســق جمــاعي، مثــل نســق 

وتضــامن وغيرهــا مــن مؤسســات  مثــل مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة مــن ضــمان، نســق مجتمعــي، أو األســرة،
 المجتمع.

 ـ يمتاز المركز باآلتي :ـ 5

مكـــان يلتقــــي فيـــه أســــر اطفـــال التوحــــد، ويشـــاركون فــــي نشـــاطات تعــــزز مـــن كــــرامتهم، وتســـاند إحساســــهم  -أ
 باالستقالل وتشجيع اندماجهم في المجتمع. 

وجود خط هاتف مجانى للوصول إلى خدمات المشـورة، والمعلومـات، وكـذلك وضـع خطـة لسـنوات قادمـة -ب 
 يفية، والحضرية.لتلبية احتياجات فئة التوحد في المناطق الر 

 يمكن أن يخدم أعداًدا كبيرة من اطفال التوحد القادرين على خدمة أنفسهم.-ج

 أهمية هذه المراكز على أنساق الطفل/ األسرة/ المجتمع:-ه 

مشاركة الوالدين قد تخفض من حدة المشكالت الشخصية، واألسرية المتعلقة بصعوبات تربيـة الطفـل ذي  -ـ1
  .االحتياجات خاصة

ــ2 والضــعف عبــر المشــاركة مــع  ينشــأ لــدى الوالــدين تقــديرا أفضــل لطفلهــم ومــا يتصــف بــه مــن جوانــب القــوة، ـ
 المختصين، ومع عائالت أخرى لديهم نفس المشكلة.

 . ـ مشاركة الوالدين تؤدي إلى زيادة اعتبارات، واهتمامات المركز بالطفل ذي الحاجات الخاصة3

 ر مفيدة إلعداد، وتحسين برامج العالج الخاصة بالطفل .يستطيع الوالدين المساهمة بأفكا ـ 4
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ــــ  التعـــرف علـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع الطفـــل التوحـــدي، وطـــرق إنشـــاء تواصـــل بـــين الطفـــل التوحـــدي، وأســـرته 5
 والمجتمع، وتنمية مهارات الطفل.

طيـف التوحـد لـدى  ـ توعية الوالدين صحيًا، وثقافيًا، وإعالميًا بأهميـة الكشـف، والتعـرف المبكـر علـى اعـراض6
 ..طفلهم، وتنمية مشاركتها في برامج التدخل المبكر

 .ـ تعريف الوالدين بالخدمات المتاحة لطفل التوحد في البيئة المحلية، وكيف االستفادة منها7

 .ـ إدماج الوالدين في البرنامج التعليمي، والتأهيلي للطفل8

ـــة األساســـية فـــي التركيـــب االجتمـــاع9 ـــ األســـرة هـــي الخلي ـــك ـ ـــة تمكينهـــا مـــن أداء رســـالتها، وذل ـــى الدول ي، وعل
 بمساعدتها في رعاية اطفالها.

 ـ إن الرعاية االجتماعية هي الوسيلة األساسية في تحقيق التكافل، والتضامن االجتماعي في المجتمع.10

 رابعًا:ة توصيات الدراسة :ة

والعمــل  الطبيعيــة، وبــين أفــراد المجتمــع ككــل،ـــ العمــل علــى تقــديم الرعايــة المتكاملــة ألفــراد األســرة فــي بيئــتهم 1
على توسيع الخدمات، وتعميمها كإنشاء نواٍد أو دور نهارية، لتشجيعهم على توسيع إطار عالقاتهم، وإخراجهم 

 من عزلتهم، واندماجهم ضمن مجتمعهم.

 علـى مهنـيال ـ على اعتبار ان أسر اطفال التوحد  يعانون من نقص في بعض الخدمات، لذا وجب التـدخل2
 مظلـة دفاعية، وذلك لمد أو ة،تخطيطي أو تنموية، بأساليب سواء رعاية األسرة مؤسسات أشكال كافة مستوى 

 لهم، وتوفير الخدمات المتعلقة بهم. الرعاية االجتماعية

ـ لما كان الجانب النفسي ألسر اطفال التوحد يتمركز في الدرجة األولي في تكيفهم مع االعراض المصـاحبة 3
يف التوحد، وعدم الشعور بوصمة العار، او الشعور بالدونية لوجود هذا الطفل ضمن ابنائها  أهمية بالغة، لط

لذا وجب تفعيل دور المؤسسات الحكومية، واألهلية بالتوعية من أجل نشر ثقافة التعامل مع فئة التوحد نفسـًيا 
رات ،والمــؤتمرات، والبــرامج اإلعالميــة وصــحًيا، واجتماعًيــا فــي وســط المجتمــع عــن طريــق النــدوات، والمحاضــ

 لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية المناسبة لهذه الفئة سواء من قبل األسرة، أو المجتمع.
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 :ـالمراجع 

النةدد  المجلةة الجامنةة، (،عياد،نجةاة أحمةد، مسةتوي الضةغوط النفسةية لةدت أمهةات أطفةال التوحةد،(2015ـ امطير،الزليطني 1

 جلد البالث ،سبتمبر .السابع عشر، الم

 موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، مكتبة مدبولي، القاهرة. (، عبد المننم،1978ـ  الحنفي )2

 .ي النام  والبحوث االجتماعية ،عدن امركز الدراسات الر ،سرة والتغير االجتماعيأل ،افضل عبدهللا(2006)الربيني ـ3

ةدي الطفةل أسةرة منهةا تنةاني التةي االجتماعية لالمشاك محمد عمر، ( آمال2016ـ السايس )4   علةى ابنوجرافيةة )دراسةة التوحِّ

ةديين األطفال أسر كليةة ادداب والنلةوم االنسةانية، قسةم علةم  جدة(،رسةالة دكتةوراه، جامنةة الملة  عبةد النزيةز، بمحافظةة التوحِّ

 http://hdl.handle.net/123456789/331 االجتماع،

 .بيروت لبنان ،دار الفكر لنشر والتوزيع  ،بن البكر الوجه المميز ألا، (،خليل أحمد(1997 ـ الهاشمي5

تواجه أسةر اطفةال التوحةد ودور  التيالمشكالت االحتياجات  ( فتحية محمد محفوظ ، سلوي عمر بارشيد،2017ـ  باحشوان)6

على عينة من األسر في مدينة المكال(، مجلةة جامنةة األنةدلس للنلةوم االنسةانية واالجتماعيةة،  الملسسات فى مواجهتها )دراسة

 ،يوليوـ سبتمبر.16، المجلد 15تصدر عن جامنة األندلس للنلوم التقنية، الندد 

الحةديث  الجةامني،المكتةب  ،الرعايةة االجتماعيةة والخدمةة االجتماعيةة فيمدخل  خرون،وآالسيد رمضان  (1991ـ رمضان)7

 .االسكندرية،

دار الفكةر قبةاء  ،"ترجمة عالء الدين "كفافي االرشاد لألطفال ذوي االحتياجةات الخاصةة (2001)روزماري لمبي واخرونـ 8

 .لطباعة ، القاهرة 

الخةةدمات المقدمةةة ألطفةةال التوحةةد وأسةةرهم فةةى ضةةوء حاجةةاتهم  صةةفاء رفيةةق قةةراطي ، ( أحمةةد السةةرطاوي،2010ـةة زيةةدان)9

 نهم، مجلة كلية التربية، جامنة عين شمس، الندد الرابع والبالبون ،الجزء الباني.والرضا ع

مكتبة  ،الرياض مصطلحات ومفاهيم إنجليزية فى الخدمة االجتماعية،ازت، يعبد المجيد بن طاشى محمد ن(2000طاشي) ـ 10

 .النبيكان

 مكتبة زهراء الشرد، القاهرة. فارد،(ماجد السيد ،إعاقة التوحديين التشخيص والتشخيص ال2005ـ عمارة)11

دليل االبةاء والمتخصصةين فةي النةالس السةلوكي المكتةف والمبكةر للطفةل التوحةد دار ،محمد وحسن (،2004ـ عبد الرحمن)12

 .الفكر النربي ،القاهرة 

http://hdl.handle.net/123456789/331
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رسةةالة ، المتغيةةرات بةةبنض وعالقتهةةا التوحةةد أطفةةال أمهةةات لةةدت النفسةةية (،سةةالمة رمضةةان ،الضةةغوط 2019ـةة فرحةةات)13

 ماجستير، جامنة الزاوية، قسم علم النفس.

(،الفيتوري صالح أبوبكر فاعلية خدمات الرعاية االجتماعية المقدمةة لألطفةال التوحةدين وأسةرهم بةالمجتمع  2017ـ قرزة )14

نةة بحةري ، مجلةة جام سدراسة مطبقة على المركز الليبي للتوحد، ومركز طرابلس لذوي االحتياجات الخاصة بطةرابل الليبي،

 ،يونيو.11لآلداب والنلوم اإلنسانية، جامنة بحري، السنة السادسة ،الندد 

(، حسةن محمةد المهةدي وأخةرون، مراكةز الرعايةة االجتماعيةة ودورهةا فةى تنميةة قةدرات أطفةال التوحةةد 2016ـة مواهةب )15

 ماجسةتير، رسةالة ة السةنودية )الريةاض()دراسة مقارنة بين مراكز الرعاية االجتماعية في السودان)الخرطوم والمملكة النربي

 http://hdl.handle.net/123456789/6342 السودان. النليا، الدراسات كلية لنيلين،ا جامنة

طةولكرم وعالقتهةا  مسةتوي الضةغوط النفسةية لةدت أمهةات األطفةال التوحةديين بمحافظةة ،نظيمة فخةري،(2020)ـ  حجازي16

ببنض المتغيرات الديمغرافية، مجلة النلوم االجتماعية، دورية دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي النربي للدراسات 

 جوان ، الندد الرابع عشر. االستراتيجية والسياسية واالقتصادية، ألمانيا، برلين،
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 اللسانيات  بمنظور األنثروبولوجيا.

 راءة في كتاب أليساندرو دورانتيق

 د. هاجر محمد الجويلي.                                                   

 أستاذ مساعد في علم اللغة.                                                  

 .داب /جامعة طرابلسقسم اللغة العربية/كلية اآل                                                   

 :المدخل

يتناول هذا البحث قراءة موجزة لما يعرف باألنثروبولوجيا األلسنية من خالل كتاب األنثروبولوجيا         
األلسنية لمؤلفه أليساندرو دورانتي ، وهو باحث أنثروبولوجيا تحدث في مؤلفه عن األنثروبولوجيا األلسنية 

م بدراسة اللغة كمصدر ثقافي ،و الكالم ممارسة ثقافية للغة، وتحدث وعرفها باعتبارها حقل معرفي يهت
ودور  دورانتي في مؤلفه عن مناهج ونظريات األنثروبولوجيا األلسنية ، والتنوع اللغوي، والنحو في االستعمال،

الحواري، ونظرا  الكالم في التفاعل ، والمشاركة باعتبارها وحدة تحليلية ، وتنظيم التركيبات التحادثية، والتبادل
لضخامة المؤلف وتشعب موضوعاته ،كانت قراءتي له موجزة حيث اقتصرت  على موضوعات فيها من 
الوضوح ما يسهل فهمه لعالقتها المباشرة باللسانيات الحديثة،والذي قادني للحديث في موضوع األنثروبولوجيا 

درس اللغة من منظور التفاعل بين المشاركين األلسنية هو قلة المصادر التي تتناول هذا الموضوع ، والذي ي
وفق منهج إثنوغرافي، وكذلك لتجاهل الباحثين العرب لهذا الموضوع فلم أجد  حسب بحثي المتواضع مؤلفات 
تدرس هذا المجال المعرفي بطريقة موسعة كما عند دورانتي، خال بعض أبحاث منشورة لم تتناول هذا الحقل 

هجه في دراسة اللغة ، وألن البحث محصور في  كم معين من األوراق فقد بإسهاب لتوضح مصطلحاته ومن
اخترت موضوعات قراءتي من كتاب األنثروبولوجيا األلسنية  لتكون على النحو اآلتي : نطاق األنثروبولوجيا 

يقدم  ولعل من أهم األسباب التي جعلت دورانتي األلسنية، التعددية اللغوية، المعاني في األشكال اللغوية،
الواضح في هذا المجال هو التحوالت التي حصلت في نطاق  على تأليف هذا الكتاب ليكون المصدر

األنثروبولوجيا األلسنية ، متخذا من انتقاء ما يهم الدرس األنثروبولوجي األلسني اليوم طريقا ومسلكا متجنبا 
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وصفي التقني ،موضحا تبنيه رؤية معينة ما يقال حول األنثروبولوجيين اللسانيين في أنهم يعتمدون النهج ال
لألبحاث الحالية في نطاق اللغة والثقافة بما يتناغم مع أعمال الكثير من الباحثين في مجاالت مختلفة، 
ويصف دورانتي كتابه بغير المعتاد ذلك أنه ـ وحسب وجهة نظره ـ ركز على تاريخ ومنطق وأخالقيات 

 األبحاث.

 بولوجيا األلسنية.المطلب األول: نطاق األنثرو 

ويقصد هنا حدود دراسة األنثروبولوجيا األلسنية ، فالفرضية التي طرحها دورانتي تقتضي أن       
األنثروبولوجيا األلسنية علم مستقل من المعرفة اإلنسانية يستحق االلتفات إليه ودراسته ومعرفة موضوعاته 

 ممارسة ثقافية، إضافة إلى  التي بنيت على أساس أن اللغة أداة اجتماعية والكالم

الدعوة للتفكير بطريقة مختلفة وجديدة في العالقة التي تربط اللغة بالثقافة ، ونجده أحيانا يستعمل مصطلح 38     
دورانتي هذا العلم )األنثروبولوجيا( مجال  األنثروبولوجيا اللغوية مرادفا لمصطلح األنثروبولوجيا األلسنية ويعتبر

ى متداخلة خاصة علمي اللغة واألنثروبولوجيا ، والمطلع على مؤلفه سيلحظ أنه اعتمد على حقول معرفية أخر 
نظرته لألنثروبولوجيا األلسنية، ودرسها على أنها فرع وعلم مستقل بسبب تمكن هذا األخير من إنشاء هوية 

هذا الحقل المعرفي الجديد مستقلة، ولعل هذا ما جعل دورانتي يحدد هدف تأليفه الكتاب وهو تقديم تفاصيل هوية 
يقتصر على كونها أداة للفكر فحسب بل يتعداه لتكون نشاطا  ،وتفسير كيف بإمكانه دراسة اللغة وبيان أن ال

وهذا سيجعل من األنثروبولوجيا اللغوية ذات تأثير مبدع على حقول المعرفة التي ُتستمد منها وتسهم في  ثقافيا،
 فهمها لمعنى اإلنسان.

 يف األنثروبولوجيا األلسنية.أوال: تعر 

في صياغة تعريف لألنثروبولوجيا األلسنية نجد دورانتي يقف موقف المتردد في ذلك ، والسبب               
هو تعدد المعاني لهذا المصطلح ، فهو يرى أن تعريف هذا المصطلح في بداية الكتاب أمر صعب ، فكل 

                                                           
1 ،وانظر إبنولوجيا 19ء،صم، الدار البيضا1،1947ـ أنظر مدخل إلى اإلبنولوجيا ،جا  لومبار، ترجمة حسن قبيسي، المركز البقافي النربي،ط

.10ـ9م،بيروت،ص1،2004أنبروبولوجية،فيليب البورن وآخرون،ترجمة مصباح النمد،ملسسة مجد الجامنية،ط  

.18م، القاهرة، ص2007ـ مقدمة في دراسة األنبروبولوجيا،محمد الجوهري وآخرون،2  

.21م،بيروت،ص1،2013ظمة النربية للترجمة، طـ األنبروبولوجيا األلسنية، أليسانرو دورانتي،ترجمة فران  دروي ، المن3  

.22ـ المصدر نفسه، ص4  
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ولذا سيكون التعريف هنا عبارة عن إعطاء فكرة مبسطة عن  الكتاب كما يقول موضوع للتعريف بهذا العلم
العمل الذي تقوم به األنثروبولوجيا األلسنية، وفي حديثه عن األنثروبولوجيا األلسنية ومحاولة صياغة تعريف 
لها أشار إلى مصطلح أخر اتسمت به األنثروبولوجيا األلسنية وهو األلسنية اإلثنية ويقصد بها اإلثنولوجيا ، 

يرتبط هذا المصطلح بالدراسة التاريخية للحضارات ودراسة عناصر الثقافة دراسة تفصيلية ، وهي تعني و 
دراسة اإلنسان ككائن ثقافي ، وتعد اإلثنولوجيا أقرب العلوم إلى طبيعة األنثروبولوجيا من حيث دراسة 

جيا مكونة من مقطعين األول وكلمة أنثروبولو (1)الشعوب وتصنيفها على أساس خصائصها ومميزاتها الثقافية
anthropo   وهي تعني اإلنسان والثانيlogy  وهي تعني علم أو دراسة ، ويعرف هذا العلم بأنه "دراسة

وهذا فيما يخص  ( 2)اإلنسان وأعماله،أي كل منجزاته المادية والفكرية، أي الدراسة الشاملة لإلنسان "
يهمنا في هذا الجانب هو األنثربولوجيا  يه علوم أخرى ، ومااألنثروبولوجيا باعتبارها حقل معرفي تتداخل ف

اللغوية أو األلسنية ، ولكن قبل الحديث عنها علينا معرفة الفرق بين علم اللغة االجتماعي وبين 
األلسنية ، ورغم ان الفرق قد يبدو غير واضح للوهلة األولى ، إال أن الباحث سيجد أن  األنثروبولوجيا

درس العالقات القائمة بين اللغة واألفراد من جهة وبين المعطيات االجتماعية من جهة ثانية النموذج األول ي
، أما النموذج الثاني فهو يدرس توثيق اللغات المهددة باالنقراض من خالل البحث الميداني والمشاركين 

نثروبولوجيا اللغوية وعلل الفاعلين فيه، وبالعودة إلى تعريف األنثروبولوجيا األلسنية في كتاب دورانتي األ
سبب اختياره أنه محاولة  لتحديد دراسة اللغة والثقافة باعتبارهما فرعا أساسيا من األنثروبولوجيا، ليذكر لنا 

، ثم يعرض بعد  (3)"دراسة الكالم واللغة في سياق األنثروبولوجيا" تعريف هايمز لهذا المصطلح في قوله:
، ( 4)ولوجيا اللغوية هي دراسة اللغة كثروة ثقافية والكالم كممارسة ثقافية"األنثروب ذلك تعريفه لها بقوله:"

والسبب الذي قاده إلى هذا التعريف أن األنثروبولوجيا في حد ذاتها تكون حقل معرفة تتداخل مع حقول 
، معرفية أخرى األمر الذي يجعلها تعتمد في منهجها على المناهج الموجودة والمستعملة في تلك الحقول

ويهدف هذا إلى إعطاء مفهوم لتعدد أوجه اللغة باعتبارها أوال مجموعة ممارسات ثقافية ، وثانيا نظام  تواصل 
يحدد لنا تصورات بسيكولوجية معينة تساعد الناس على استعمال هذه التصورات للقيام بأعمال ثقافية 

أللسنية وهو متكلمي اللغة داخل المجتمع تأسيسية، ويحدد لنا دورانتي في مؤلفه موضوع درس األنثروبولوجيا ا
باعتبارهم أعضاء في جالية محددة ذات تركيبة معقدة، وال تعد عملية إعطاء تقرير خطي عن لغة  يتكلمها 

ذلك أن األنثروبولوجي اللغوي يتميز عن  أفراد ال يجيدون الكتابة عمال يجعل من الباحث أنثروبولوجيا لغويا،
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اف والمنهج الذي يتبعه ، فاللغوي يكون جل تركيزه على اللغة باعتبارها مجموعة األنثروبولوجي في األهد
وسائل رمزية تدخل في مكونات المجتمع وفي تصورات أفراده وال يهتم بكيفية االستعمال اللغوي ، هذا األمر 

يا مثل يؤهله ليكون موضوعيا في دراسته للقضايا والمواضيع التي هي من صميم موضوعات األنثروبولوج
قضايا التمثيل ، وتشريع القوانين ،و النزاع العرقي، واإلنشاء الثقافي للشخص وغيرها من الموضوعات التي 
تخص األنثروبولوجيا، وتعد األنثروبولوجيا األلسنية إحدى الفروع  التي شكلت األنثروبولوجيا ، ويحدد دورانتي 

لمساهمة في اإلضافة إلى نظريات ومناهج األنثروبولوجيا في مؤلفه نطاق األنثروبولوجيا األلسنية بشرط وهو ا
األلسنية فليس كل انثروبولوجي يعمل في مجال اللغة يمكن أن نطلق عليه أنثروبولوجي ألسني ، والسبب هو 
أن األنثروبولوجيا األلسنية تعاين اللغة من خالل األنثروبولوجيا، ومن هنا يرى دورانتي وجوب اعتبار األلسنية 

مستقال له مالمحه الخاصة به رغم أن معظم األنثروبولوجيون مازالوا ينظرون للغة على أنها نظام  فرعا
تصنيف وتصور تستخدمها األلسنية على أشكالها في الدراسات اإلثنوغرافية والتي تعتمد على دراسة اإلنسان 

ان من تغيرات مادية أو وكل ما يحيط به من ظروف ودرجة تفاعله مع هذه الظروف وما يحدثه هذا اإلنس
زاد التركيز من 39معنوية ،إضافة إلى دراستها البيئة الجغرافية ووسائل العيش والتكنولوجيا ، ومع تطورها 

، لكننا في ( 1)خالل اإلثنوغرافيا على الجوانب غير المادية للثقافة مثل األعراف والتقاليد والبعد السياسي
سنيين يشددون على مفهوم يرى في اللغة مجموعة من الممارسات التي المقابل نجد أن األنثروبولوجيين األل

 تساهم بشكل كبير في إيصال الجوانب التصورية والمادية لحياة اإلنسان.

نخلــص ممــا ســبق أن دورانتــي ســعى فــي تعريفــه لألنثروبولوجيــا األلســنية إلــى تحديــد نطاقهــا وفصــلها عمــا     
نها ، والسبب في ذلك أن لهذا الفرع المسمى انثروبولوجيا ألسنية مناهجه يعرف باألنثروبولوجيا رغم أنها فرع م

وتصــوراته الخاصــة ، باإلضــافة إلــى تحديــده  ممارســات األلســنية والتــي تبــدأ مجــال أبحاثهــا مــن خــالل فرضــية 
معـه نظرية لتنتهي بنتائج تجريبية ، فمثال اإلشارات اللغوية هـي فـي حقيقتهـا تصـورات للعـالم وطـرق للتواصـل 

وبذلك ال تكون محايدة ألنها تستعمل للتخاطب واالتصال وما فيـه مـن تجـاذب وتمـايز اجتمـاعي، ويرنـدورانتي 
فـــي البنيويـــة الـــداعم األكبـــر لحقـــول اللســـانيات واألنثروبولوجيـــا والعلـــوم االجتماعيـــة ، حيـــث ســـاعدت البنيويـــة 

                                                           
ـ أنظر األجساد البقافية اإلبنوغرافية والنظرية،هيلين توماس وآخرون، ترجمة أسامة الغزولي،الهيئة النامة لشئون  المطابع 1

.13م،القاهرة،ص1،2010األميرية،ط  
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فــي مجمــوع القواعــد الرمزيــة فحســب بــل فــي األنثروبولــوجي اللســاني علــى إدراك أن االختالفــات ال توجــد فقــط 
 ت بالعمل وإبدال العمل بالكلمات.عملية الكالم الفعلية أيضا وذلك عند مزج الكلما

هو معـروف لـدينا أن المـنهج البنيـوي ظهـر علـى يـد دي سوسـير فـي علـم اللغـة ثـم انتقـل بعـد 40كما           
جيـــا ، األمـــر الـــذي كـــان ســـببا فـــي ربـــط علـــم اللغـــة تروبتســـكوي إلـــى شـــتروس ليســـتعمله فـــي الدراســـات اإلثنولو 

، ويـرى دورانتـي أن البنيويـة سـاعدت فـي مقارنـة مـا قيـل بمـا لـم يقـل ، وهـذا األمـر  (1)باألنثروبولوجيا فيما بعد
من شأنه المساهمة في تأسيس خلفية محدودة تستعمل لتقييم مـا يقـال، وألنـه ال يمكننـا التفكيـر بـأثر العـالم فـي 

هــا اختصــرت األنثروبولوجيــا األلســنية هــذا األمــر بدراســة كيفيــة تمكــن الكلمــة المســتعملة فــي وضــع اللحظــة ذات
معـــين مـــن إعطـــاء المشـــاركين والبـــاحثين طريقـــة خاصـــة فـــي التفكيـــر بالعـــالم وطبيعـــة وجـــود اإلنســـان، فـــالوعي 

غـة مجـرد أداة للتفكيـر أو اإلنساني كما هو معروف يرتبط بالتصور الرمزي والقـدرة اللغويـة ، ولهـذا ال تكـون الل
، ل التبادل الذي وضع لنا لنستعملهالتعبير عن أفكارنا فحسب بل هي أيضا عامل يضمن لنا الدخول في مجا

، وقــد  (2)بإمكاننـا أن نقـيم مجتمعـات بفضـل اللغـة ؤيـة جـان جـاك روســو والـذي يـرى وهـذه النظـرة تتوافـق مـع ر 
التحيات والتي تتخذ طابع االسـتفهام عـن الحـال مثـل عبـارة حدد دورانتي مقصده من خالل بعض األمثلة مثل 

كيــف حالــك؟ وأحيانــا تتخــذ طــابع الســؤال عــن المكــان كمــا فــي لغــة أهــل بولينزيــا أيــن تــذهب؟ ومــن خــالل هــذه 
األمثلة ندرك االختالف أو التشابهات في أنماط التحايا في اللغات المختلفة وفي جاليات لغوية متنوعة ، ويعد 

تمامـــات األنثروبولوجيـــا األلســـنية  وذلـــك ألن المـــتكلم هـــو محـــور دراســـتها إضـــافة إلـــى كونـــه فـــاعال هـــذا مـــن اه
اجتماعيا ولغته مـوردا منتجـا للتبـادل االجتمـاعي، وعلـى الـرغم مـن تأسـس األنثروبولوجيـا األلسـنية جزئيـا علـى 

ن موضـــوعها مـــا تحـــدث عنـــه مبـــادئ األلســـنية البنيويـــة إال أنهـــا تعطـــي منظـــورا مختلفـــا فـــي دراســـة اللغـــة ليكـــو 
، لكـــن األنثروبولوجيـــا األلســـنية ( 3)النحويـــون الشـــكليون الـــذين شـــددوا علـــى األســـس البيولوجيـــة للمقـــدرة اللغويـــة

تميـــــزت عـــــن النحـــــو الشـــــكلي بمجموعـــــة مـــــن االهتمامـــــات األخـــــرى والتـــــي أنتجـــــت توقعـــــات مغـــــايرة ألبحـــــاث 
كلي بني علـى أسـس وقواعـد شـكلية تجعلـه أكثـر تجريـدا األنثروبولوجيا األلسنية فكما هو معروف أن النحو الش

                                                           
.152ـ151م،الكويت ،ص1972، 1،عدد3بنولوجية، محمود فهمي حجازي، مجلة عالم الفكر،مجـ أنظر أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات اإل1  

لدار ـ أنظر محاولة في أصل اللغات ، جان جا  روسو، تنريب محمد محجوب، تقديم عبد السالم المسدي، دار الشئون البقافية النامة، بغداد مع ا2

.30التونسية للنشر، ص  

، 1، وانظر نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترجمة حلمي خليل، دار المنرفة الجامنية،ط27لسنية،صـ أنظر األنبروبولوجيا األ3
.32م،االسكندرية،ص1985  

.29ـ أنظر األنبربولوجيا األلسنية،ص4  

.29ـ أنظر المصدر نفسه، ص5  
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،ويتضح ذلك من خالل اعتماده أثناء العملية االشتقاقية للجملة على رموز وعالقات رياضية تجريدية تبدو لنا 
وكأنهـــا عمليـــة حســـابية فيهـــا مـــا فيهـــا مـــن رمـــوز الرياضـــيات كاللوغـــاريتم والتقـــاطع وغيرهـــا ،ويـــرى دورانتـــي أن 

ليين ينظـــرون للغـــة علـــى أنهـــا نظـــام قواعـــد شـــكلي حيـــث تســـتعمل هـــذه القواعـــد لمـــزج عناصـــر النحـــويين الشـــك
الفونيمــات الخاليــة مــن المعــاني لتأخــذ معنــى المــورفيم ثــم تمــزج هــذه المورفيمــات لتكــون بــدورها وحــدات لغويــة 

تباره نظام فعلـي كالعبارات ، وبحسب دورانتي أدى الفصل الضمني بين اللغة باعتبارها نظام نظري واللغة باع
إلى حصر نظـريتهم اللغويـة فـي مجـال ظـواهر معينـة تهـدف إلـى فهـم دور مكـان األشـكال والمحتويـات اللغويـة 
بمــا فــي ذلــك القواعــد ، ووجهــة النظــر هــذه يعــد المــتكلم فيهــا ممــثال لإلنســانية المجــردة ذلــك أنــه يخضــع لقواعــد 

فـي حـين تركـز األنثروبولوجيـا األلسـنية  (4)يـد والمجـردلغوية شكلية مجردة ومن هنا جـاءت دراسـة اإلنسـان البع
علــى األداء اللغــوي ،وموقــع الحــديث ،ودراســة القــدرة اللغويــة بغيــة إيجــاد تمــايز بــين المجموعــات واألشــخاص 
،خاصة وانها تعتبر اللغة أداة فكرية مرنة لها قدرة على التفكير بالعالم كله، وهـذا األمـر يسـتنتجه دورانتـي بعـد 

 ( 5) ااألنثروبولوجيوجهات نظر مؤسسي سرده ل

والــذين يــرون فــي اللغــة أداة تفســر األحــداث اليوميــة التــي يراقبهــا الباحــث اإلثنــوغرافي، لكــن األمــر اختلــف     
عندما اقترح األنثروبولوجيـون ضـرورة التفكيـر بالثقافـة باعتبارهـا نصـا مكتوبـا ، والسـبب هـو اعتمـاد 41فيما بعد 

المكتوبـة مـن قصـص وقـوائم بأسـماء األشـياء وبعـض الرسـوم ومعلومـات  عـن النـاس دراستهم علـى النصـوص 
والعالقة بينهم واألمـاكن واألحـداث ، وهـذا المـنهج الـذي يتسـم بالبحـث الميـداني يـرى فيـه دورانتـي الشـرط الـذي 

باحـث ويشـترط دورانتـي فـي ال( 1)يجب توافره في الباحـث اإلثنـوغرافي لكـي يصـبح مختصـا فـي تحليـل الخطـاب
 اإلثنوغرافي األلسني عدة شروط من بينها:

 ـ أن تكون لديه اآللية التي تسمح له أن يسمع ويستمع بعناية لكل ما يقوله الناس عند اجتماعهم وتحاورهم.1

 ـ تعلمه تقنية كيفية فهم الناس الذين يتحاورون مع بعضهم مثل فهمه لألولويات المهمة لديهم.2

 والكاميرات. ـ استعماله آالت التسجيل3

                                                           
.30ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية، ص1  

.30ـ أنظر المصدر نفسه، ص 2  

.32ر نفسه،صـ أنظر المصد3  
.69ـ68م،القاهرة،ص5،1998ـ أنظر علم الداللة ، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط4  
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ـ استعماله آليات تحليل متطورة ،وقدرته على استعمال ما يعرف بوحدات التحليل والتي هي عبارة عـن تقيـيم 4
 (.2)له على أنه قطع تسهل دراستها بعد عزلها تجربة حياة متواصلة تميز نظرة الشخص للعالم حيث ينظر

غير الممكن أالَّ يـوازي التقيـيم المـراد دراسـته مـا يعتقـده وعند دراسة الممارسة اللسانية يرى دورانتي أنه من     
المشاركين في التجربة ، والسبب في ذلك هو عـدم إمكانيـة سـؤالنا للمشـاركين بلغـة المحللـين واسـتعمال مفـاهيم 
مثــل المــورفيم ،واألزواج المتجــاورة ، وإطــارات المشــاركين، لــذلك علينــا إيجــاد مفــاهيم تحليليــة تتنــاغم مــع رؤيــة 

ؤالء المشاركين دون تحويلهم إلى أنثروبولوجيين يشاركون الباحث نظرته التحليليـة ، ومـن هـذا المنطلـق يـرى ه
األنثروبولوجيون األلسنيون أن هناك الكثير من العمـل التجريبـي فـي هـذا الحقـل مـن المعرفـة موضـوع لتأسـيس 

وات المسجلة والنصـوص المكتوبـة طرق تسمح باتصال الظواهر الصغرى والتي يمكن تحليلها من خالل األص
وخلفية العالقات بين النـاس والتـي تكـون فـي معظـم األحيـان غيـر مرئيـة  وإنمـا تصـلهم مـن تـاريخ مجـتمعهم ، 
وقــــد عــــد دورانتــــي أن إيجــــاد مثــــل هــــذا النــــوع مــــن الصــــالت أمــــر غايــــة فــــي الصــــعوبة ولعــــل هــــذا مــــا جعــــل 

فجوة نظرية ،لكنه في حقيقته كما عبر عنه دورانتي ما هو األنثربولوجيين الثقافيين ينظرون إلى ذلك على أنه 
، ويبـدأ األنثربولـوجي األلنـي عنـد دراسـته (3)إال رفض الستعمال نظريات وتصنيفات مشتقة من عمـل تجريبـي 

ألفعــال الكــالم مــن فرضــية مفادهــا أن للكــالم أبعــاد ال يمكنهــا الظهــور إال بدراســة مــا يفعلــه النــاس باللغــة عنــد 
م للكلمات ،والصمت ،وحركة الجسم بشكل ينسجم مع سياق الكالم ، وهذا المفهوم يتطابق مع نظرية استعماله

الســياق حيــث يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن معنــى الكلمــة هــو اســتعمالها فــي اللغــة والــذي ال ينكشــف إال مــن 
ت والمواقـف التـي تـرد خالل وضع هذه الوحدة اللغوية فـي السـياق ،فمعـن هـذه الوحـدات يتطلـب تحلـيال للسـياقا

 . (4)فيها
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 ثالثا :األنثروبولوجيااأللسنية وعالقتها بالعلوم األخرى.

والتفاعـل  توسع حقل األنثروبولوجيا األلسنية حتـى أنـه اسـتقطب حقـوال أخـرى مثـل علـم االجتمـاع، 42         
ل ميخائيل كـول وبـرتيتش، حيـث كما تأثر بعض  من األنثروبولوجيين األلسنيين بعلماء النفس مث االجتماعي،

فــي اســتعارة مفــاهيم مثــل  (1)اســتفاد هــؤالء مــن أعمــال المدرســة النفســية الثقافيــة التاريخيــة ورائــدها فيغوتســكي
النمـــاذج العصـــرية الســـتخدام  الكــالم المنقـــول ،والصـــوت ،اللغـــة فـــي االســـتعمال أو الهيتيروجلوســيا ودورهـــا فـــي

أنــه عنــد  (2)لهم المــنهج اإلثنــي فــي دراســة الكــالم اليــومي، ويــرى دورانتــي، باإلضــافة إلــى تــأثرهم واســتعمااللغــة
استخدام األنثروبولوجي األلسني طريقة العمل هذه والمتأثرة بفلسفة الظاهريات سـيتمكن مـن التعـرف علـى عـدة 

األلسني بديهيات تخص بنية الثقافة والمجتمع من خالل اللقاءات التبادلية ، وعندها سوف يدرك األنثربولوجي 
ســهولة العالقــة بينــه وبــين مبــدأ المــنهج اإلثنــي الــذي يــرى أن التركيبــة االجتماعيــة ليســت متغيــرا مســتقال يوجــد 
خـارج الممارسـات االجتماعيـة ، والسـبب هـو أن التركيبـة االجتماعيـة هـي عبـارة عـن منـتج جديـد مـن منتجـات 

هم واإليصال لكل ما يهمهم ، وألن المعرفة ضمنية فـال التبادالت القائمة التي ينتج فيها أفراد المجتمع ثقافة للف
يمكننا في هذه الحال االقتراب من الناس وسؤالهم مباشرة عما يفكرون به بل يجب مراقبة التفاعل الذي يحدث 
بينهم في الحياة اليومية،  وطريقتهم في إيجاد الحلول لمشاكلهم ،وكيفية انسـجام أشـخاص مـع آخـرين، وكيفيـة 

وامر، أو السؤال عن طريق ، وكيفية إمالء وثيقة، ولذلك يرى دورانتي أنه يجب على المتفاعلين في إعطاء األ
المجتمــع أن يضــعوا أنفســهم موضــع اإلدراك لىخــرين حتــى تكــون المراقبــة لهــذه التفــاعالت معروفــة مــن قبــل 

ات دالليـــة ، وهنـــا الباحـــث األنثروبولـــوجي األلســـني ، خاصـــة وأنهـــا تحصـــل بواســـطة الكـــالم وعـــن طريـــق إشـــار 
يتضح لنا أن عمل الباحث هو عمل ميـداني بعيـد عـن البحـث فـي البنـاء الشـكلي للغـة فـي مسـتوياتها ، ولـذلك 

نلحظـه هنـا  ومـا( 3)يشترط عليه في بحثه االستعانة ببعض المعلومات الثقافية عن الجماعة التـي يـدرس لغتهـا
تــه لتكــون مجــال دراســة عنــد علمــاء االجتمــاع الــذين أن دراســة اللغــة لــم تقتصــر علــى األلســني فقــط بــل تجاوز 

ينتهجون المنهج اإلثني، ولعل هذا ما جعل األنثربولوجيا األلسنية تستفيد من أعمال علم االجتماع والذي ركـز 
                                                           

.34ـ أنظر األنبربولوجيا األلسنية،ص 1  

.35ـ34ـ أنظر المصدر نفسه، ص2  

.90م،ص2009ـ أنظر األنبربولوجيا اللغوية، مها مناذ، دار المنرفة الجامنية، 3  

وكو، ترجمة محمد سبيال، تحدث في كتابه عن الخطاب  مسترسال حتى أخر الكتاب.ـ أنظر نظام الخطاب ، ميشيل ف4  
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 الألنثروبولوجيــفــي دراســته علــى تركيبــة المجتمــع وثقافتــه فــي الحيــاة اليوميــة، وقــد بــين دورانتــي فــي شــرحه أن 
قة بعلوم خرى مثل علم االجتماع وعلم النفس مع ذكره لرواد استطاعوا التـأثير فـي األنثروبولوجيـا األلسنية عال

والــذي اســتعمل كلمــة خطــاب وعــدها مجــاال أوســع مــن مجــال الــنص أو سلســلة  (4)األلســنية مثــل  ميشــال فوكــو
اب وتوســيع معنــاه أفعــال الكــالم ، ويعلــق دورانتــي مســتطردا ليوضــح الســبب الــذي جعــل فوكــو يــتكلم عــن الخطــ

،حيث قال أن هذا التوسع في المعنى للخطاب له تأثير فـي  الباحـث المهـتم بالعالقـة بـين اللغـة والسـياق ،ممـا 
 فعال الكالمية ونطاق المشاركين.يدفعه لالنتباه الستعماالت معينة للغة ولأل

 .رابعا:الفرق بين األنثروبولوجيا األلسنية واأللسنية االجتماعية

يعتبـــــر دورانتـــــي األلســـــنية االجتماعيـــــة أو مـــــا يعـــــرف بعلـــــم اللغـــــة االجتمـــــاعي األقـــــرب إلـــــى  43             
األنثروبولوجيا األلسنية ، وينصب اهتمام علم اللغة االجتماعي على دراسة اللغة في  عالقتها بالمجتمع ،وهذا 

لخــروج إلــى الميــدان لجمــع المــادة العلــو ينقســم إلــى قســمين الــول الجــزء النظــري ،والثانيــة  الجــزء العملــي وهــو ا
العلميــة ، ويعمــل المــنهج المتبــع فــي دراســة اللغــة فــي هــذا الجــزء وبيــان عالقتهــا بــالمجتمع علــى تكــوين بــدايات 

 ظـن والمتحـدث والمتلقـي، إطار تحليلي يشمل مجموعة من المصطلحات مثل اللغة والكالم ،والعبـارات الفعليـة
، ويعــد هــذا األمــر مــن  (1)الباحــث فــي هــذا فهــي خبراتــه الشخصــية وموضــوع الخطــاب، أمــا مصــدر معلوماتــه

أوجـه االتفـاق بينهـا وبـين األنثروبولوجيـا األلسـنية، وهـذا مـا جعـل دورانتـي يعتقـد بعـدم إمكانيـة الفصـل والتمييـز 
عمـل بين العلمين رغم اختالف المنهجية بينهما، فاأللسنية االجتماعية اختارت طريقة اإلحصـاء واألرقـام فـي ال

الميــداني فــي حـــين اختــارت األنثروبولوجيـــا األلســنية الطـــرق النوعيــة التـــي تســتبعد اإلحصـــاء واألرقــام ، ولكـــن 
أعمالهمـــا فـــي المجمـــل تبـــدو حصـــيلتها متشـــابهة، ويـــرى دورانتـــي أن جوانـــب بعـــض االختالفـــات بينهمـــا تتعلـــق 

جاالت األنثروبولوجيا األربعة عندما عرفها بتاريخهما، فاألنثروبولوجيا األلسنية اعتبرت في فترة ما واحدة من م
بينهمـا  بواس وزمالءه ، وعندما اهتدى األلسنيون االجتماعيون إلى علم اللهجات  المدنية صارت صـلة القرابـة
وذلـك  (2)أقوى من ذي قبل ، األمر الذي جعل بعض العلماء يسعون إلـى دمجهمـا كمـا هـو الحـال عنـد هـايمز

                                                           
.13ـ12م،القاهرة،ص1990، 2ـ أنظر علم اللغة االجتماعي ،هدسون، ترجمة محمود عياد، عالم الكتب،ط1  

.39ـأنظر األنبروبولوجيا األلسنية، ص 2  

.216ـ أنظر علم اللغة االجتماعي،ص 3  

،وانظر المدارس اللسانية 45ـ44م،ص1،2004ي المدارس اللسانية المناصرة، شفيقة النلوي، أبحاث للترجمة والنشر،طـ أنظر محاضرات ف4

.142ـ139م،الجزائر،ص 2003المناصرة ، ننمان بوقرة،مكتبة ادداب ،  
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ــ ف لحقــل متــداخل يعتمــد علــى دراســة اســتعمال حــدود التغــاير اللغــوي الفــردي  ، عنــدما عمــل علــى إعــداد تعري
 (3)ومحــاولتهم فـــي الوقــت ذاتـــه االتصــال بـــالنحويين الشــكليين الـــذين اهتمــوا هـــم أيضــا بالدراســـة الكميــة للكـــالم

ويعتقـد دورانتـي وكيفية تمثيل القدرات اللغوية ،لكنهم اختلفوا معهم فـي طريقـة التقيـيم لهـذه القـدرات وتحديـدها ، 
ـــا األلســـنية فـــي مجـــاالت دراســـية كالســـجل اللغـــوي ،واللغـــة والجـــنس، وفعـــل الكـــالم،  أن مشـــاركة األنثروبولوجي

إضـافة إلــى أهميــة مفهــوم الثقافـة والــذي ميــز منــاهج  والخطـاب، كانــت ســببا فــي تـأثر العلمــين أحــدهما بــاألخر،
 الجتماعية.عن أبحاث  األلسنية ا وأهداف األنثروبولوجيا األلسنية

 خامسا: األفكار التحليلية في األنثروبولوجيا األلسنية.

ُطورت ثالثة مجاالت نظرية في البحث األنثروبولوجي فـي العقـود الماضـية، حيـث اخـتص كـل مجـال         
 منها بفهم واحدة من األفكار التحليلية وهي:

 (4)من تشومسكي الذي ميز بين القدرة واألداء ـ األداء:  فسر  دورانتي مفهوم األداء من عدة اتجاهات بدأها1
، ويــرى دورانتــي أن ملهــم تشومســكي بهــذه الفكــرة هــو دي سوســير مــن خــالل فكــرة التمييــز بــين اللفــة والكــالم، 
وانطالقـا مـن هـذا المفهـوم تـم التمييـز بـين القــدرة والتـي تمثـل الكفايـة اللغويـة أو اإلمكانيـة اللغويـة وبــين األداء، 

غوية تكون في  معظمها ضمنية عند اإلنسان ،وهي التي تسمح لمستعملها بتفسيرها واستخدامها، أما فالقدرة الل
القـدرة اللغويـة فحسـب ن األداء الكالمـي لـيس مبنيـا علـى األداء فهو االسـتعمال الفعلـي للغـة، ويـرى تشوسـكي أ

انـت فكـرة هـايمز والتـي تنتقـد هـذا ، ويطـرح دور (1)واإلدراك الحسي والـذاكرة44مثل االنتباه ي بل على مبادئ أخر
الرأي لتشومسكي وتتلخص هذه الفكرة في اقتراح هايمز قـدرة التواصـل بـدال مـن القـدرة اللغويـة واألداء الكالمـي 

، وتعــرف قــدرة التواصــل عنــده بالقــدرة التــي يحتاجهــا المــتكلم لكــي يســتطيع العمــل باعتبــاره فــردا (2)لتشومســكي
دورانتـي أن هـايمز فـي محاولتـه إيجـاد حـل لـبعض المشـاكل التـي أنتجتهـا فكـرة  ينتمي  لوحدة اجتماعية، ويرى 

تشومسكي اتبع فرضيات وضعها تشومسكي نفسه، وبـالعودة لوحـدة األداء نجـد أنهـا عبـارة عـن تطبيـق لمعرفـة 
تـي يسـتعملها الفرد المثالية للغة داخل األعمال الكالمية ، ونجد دورانتي هنا يوازن بين فكرة األداء وبين تلك ال

                                                           
.154ـ153ـ أنظر المدارس اللسانية المناصرة، ص1  

.42ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنبة،هام  ص2  

.74م،بيروت،ص1993، 1نظر اانظرية األلسنية عند جاكبسون، فاطمة الطبال، الملسسة الجامنية للنشر، طـ أ3  

.44ـ أنظر األنبربولوجيا األلسنية،ص4  

.44ـ أنظر المصدر نفسه، ص5  
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أوسـتن والتــي تعــرف بأفعـال الكــالم ، وفكــرة أفعـال الكــالم عنــد أوسـتن مهمتهــا إيضــاح نـوع العمــل الــذي يحــاول 
فــالمتكلم هنــا لــه  كــالم معــين تأديتــه وضــرب لــذلك مثــاال فــي جملــة قــول شــخص ألخــر آمــرك أن تتــرك الغرفــة،

يكـون األداء هنـا محاولـة تـأثير فـي الواقـع  وفـي هـذه الحـال سلطان علـى المتلقـي الـذي ينفـذ األمـر دون نقـاش،
لكي يتناسب مع ما يريده المتكلم وما يتوقعه وليس عملية وصف لفعل أمر يعتقد المتكلم أنـه صـحيح باعتبـاره 
واقعا موجودا ومستقال ، ومن هنا يكون الكالم بوجه عام عند أوستن ما يؤدي عمـال مـا حتـى وإن كـان فحـوى 

طة، ويفسر لنا دورانتي هنا أن األداء عند األنثروبولوجيا األلسنية هو اهتمامها بما هذا الكالم يصف حالة بسي
يود المتكلم عمله  باللغة ، حيث يمكن النظر لهذا العمل على أنه نـوع مـن األداء الـذي يسـمى اسـتعمال نظـام 

انتـــي ـ فـــي اللغـــة عنـــد تشومســـكي، ويســـميه أوســـتن عمـــل أشـــياء بالكلمـــات ، أمـــا مفهـــوم األداء بحســـب دور 
األنثروبولوجيا األلسنيةـ والذي استنبطه من دراسـات الفلكلـور والشـعر والفنـون بشـكل عـام ، حيـث يعتبـر األداء 
هنا حقال من عمل اإلنسـان ذلـك أننـا ننتبـه بشـكل خـاص إلـى أعمالنـا التواصـلية ، وهـذا االنتبـاه هـو مـا يسـميه 

أن دورانتـي سـمى  األداء والـذي يسـتمد مـن دراسـة الشـعر ، ونالحـظ هنـا (3)جاكبسون بالوظيفة الشعرية للكـالم
والفنــون بشــكل عــام بالشــيء الخــالق والمنجــز والمــدرك خاصــة فــي الموســيقى والمســرح ورا دف ذلــك بالوظيفــة 
الشعرية عند جاكبسون ، كما نجد أنه يعطي مفهوم األداء وُيجوز اسـتخدامه فـي وصـف اللقـاءات العاديـة كمـا 

 (4)هنــا أن وباإلضــافة إلــى المعنــى الســابق يســوق لنــا دورانتــي معنــى أخــر عــن األداء  فــي الشــعر ، ونســتنتج
يتمثل في أن المتكلم الذي يكون أكثـر قـدرة فـي اسـتعمال اللغـة مـن الممكـن أن يقـول شـيئا فـي غيـر محلـه كمـا 

بــرا عنــدما هــو الحــال عنــد الممثلــين المتميــزين عنــدما يصــمتون فــي وقــت وجــب علــيهم فيــه الكــالم ،أو مغنــي أو 
يفشل في استخدام نبرة صوته، وهذا البعد الدراماتيكي حسب وصف دورانتي نجده في عدة مناهج فكريـة كعلـم 

 غنــى عنــه فــي اســتعمال اللغــة، االجتمــاع ، وفــي هــذه الحــال عنــدما يأخــذ األداء هــذا المعنــى يصــبح بعــدا ال
ه دورانتـي هنـا أن البعـد الـدراماتيكي لـألداء ولسائل أن يسأل  ما معنى ذلك؟ واإلجابة هي: المعنى الذي يقصد

الكالمــي يتمثــل أحيانــا فــي عــدم القــدرة علــى األداء كمــا فــي صــمت أفضــل الممثلــين عنــدما يكــون عليــه تأديــة 
بولوجيـا التــي تــدرس و الكـالم، هــذا البعــد مـن األداء أتــاح مجــاال لظهـور نقــٍد للنمــاذج المطبقـة فــي منهجيــة األنثر 

المنطقية متناسية في الوقت نفسه ما يقع عند األداء من حيرة وتوتر فـي مراحـل التبـادل تحليل أعمال اإلنسان 
وينتهي دورانتي بعد ذلك إلى آخر مفهوم لألداء وهو اإلبداع ،ويرى دورانتـي أن هـذا المفهـوم يوجـد ( 5)المختلفة

، ويفســر مفهـوم اإلبــداع فـي كـل أنــواع العمـل الكالمــي واألحـداث الكالميـة ســواء أكانـت رســمية أو غيـر رسـمية 
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بأنه القـدرة علـى دخـول الحـديث بطريقـة مناسـبة وأداء قـوي كمـا هـو الحـال عنـد الخطيـب الـذي يتنـاول الحـديث 
بكــل إبــداع ،ويتمثــل ذلــك فــي قدرتــه علــى الوصــل بــين االســتعارات واألمثــال المعروفــة مــع مراعــاة الســياق الــذي 

 يلقى فيه الخطاب.

الفالســـفة عرفـــوا عـــدة أنـــواع مـــن اإلشـــارات مثـــل إيمانويـــل كنـــت والـــذي ميـــز بـــين  ــــ الداللـــة: يـــرى دورانتـــي أن2
اإلشارات االعتباطية الكيفية واإلشارات الطبيعية ،حيـث اعتبـر األحـرف التـي تعـد أصـوات لغويـة هـي أصـوات 

والذي  أما اإلشارة الطبيعية فقد مثل لها بالدخان 45اعتباطية ال يوجد صلة ضرورية بينها وبين شكل الحرف ،
، ويرى دورانتـي أن الحريـق  عنـدما يسـتعمل فـي قصـة تـروى ال ُيَمثـل  (1)هو إشارة للداللة على ظاهرة الحريق

بالطريقــة ذاتهــا عنــدما يكــون ظــاهرة ، والســبب أن الحريــق يحصــل علــى معنــاه مــن العالقــة الفعليــة فــي الزمــان 
بالزمان والمكان وحدوثه في الماضي، ومن هنا والمكان فالدخان والحريق يتعلق كل منهما في القصة المروية 

إلــى هــذه الظــاهرة فســمى الــدخان دلــيال وفــرق بينــه وبــين اإلشــارة االعتباطيــة )الرمــوز( ، ويــورد  (2)تنبــه بيــرس
ــه: "الــدالالت كمــا يفضــل تســميتها معظــم البــاحثين هــي إشــارات ذات عالقــة  دورانتــي تعريفــا للــدالالت فــي قول

، ويــرى دورانتــي أنــه يمكننــا توســيع معنــى الداللــة وتطبيقهــا علــى تعــابير أخــرى مثــل  (3)وجوديــة مــع مــدلوالتها"
أســماء اإلشــارة والضــمائر ، وتعــابير متعلقــة بالزمــان والمكــان ، فاللغــة كمــا يراهــا مليئــة بالتعــابير التــي تتعلــق 

فـي تسـمية يطلــق  (4)ةبـالواقع االجتمـاعي والثقـافي، إال أنــه يـذهب فـي تعريــف الداللـة فـي صـورتها الطوبولوجيــ
عليها المفهوم المشع والذي يكون له تكافؤ قطبيـا للعالقـة الدالليـة ليكـون عبـارة عـن إشـارات متمثلـة فـي أدوات 

من مكان أولي يتأسس منذ حصولها في زمان ومكان حاليين، وتشـكل  ابتداءنقل دالالتية تقوم بدورها الداللي 
لنجد على رأس السهم اإلشاري ما يشكل هدف الداللة مهما كانت  هذه اإلشارات مركز ومؤخرة السهم اإلشاري 

األبعاد والمميزات اإلدراكية والفكرية للمدلول عليه ، ويعتبر المجال المحيط بأداة النقل الداللية غيـر محـدد مـن 
لة)هــذه وجهــة نظــر اإلشــارات الدالليــة البحتــة ســواء أكــان هــذا المجــال صــغيرا أو كبيــرا، ويمثــل لنــا دورانتــي بجم

الطاولة( حيث يتضمن هذا التعبير سهما خياليا موجه لإلشارة به نحو شـيء معـروف متـوافر فـي مجـال إدراك 
المتكلم والسامع وليس بالضرورة توافره في الوقت الحالي ـأي وقت كالم  المتكلم وسـماع المتلقـي ـ ألنـه يمكننـا 
                                                           

.46ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية ،ص1  

.148ـ144،ص1،1992،م4د المل  مرتاض، عالمات مكتبة عين الجامنة،سـ أنظر األصول السيمائية في فكر شارل بيرس،دافيد سافان، ترجمة عب2  

.46ـ األنبروبولوجيا األلسنية،ص 3  

ـ الطوبولوجية من النظريات التركيبية الحديبة في الرياضيات تستنمل في التحليل الرياضي والبنى الهندسية والتكافل.4  

.50ـ أنظر األنبربولوجيا األلسنية،ص5  



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           130 

أو مسـتقبلية، ويـرى دورانتـي أنـه يجـب أن نميـز بـين  باللغة استعمال عبارة أو كلمة للداللة على تجربة ماضـية
أنـواع ودرجـات الداللـة وقـد اسـتعان هنـا بتصـور سـيلفر شــتاين حـول داللـة اسـم اإلشـارة )هـذا( والـذي يـدل علــى 
مــدلول معــروف ، أمــا الضــمير أنــت فهــو ال يــدل فقــط علــى وجــود مخاطــب بــل يشــير إلــى الدرجــة االجتماعيــة 

، وتسـتخدم اللغـات الـي تتضـمن ضـمائرها اختالفـا لـه بعـد اجتمـاعي كمحـددات  للمخاطب التي يجب أن تحـدد
فـــي حـــاالت اجتماعيـــة معينـــة حيـــث تتوجـــه اإلشـــارة إلـــى المســـاواة وعـــدمها ، ولـــذلك تســـمى أدوات الداللـــة عنـــد 

بــاألدوات الخالقــة ذلــك أن الوســائل التــي نتعــرف بهــا علــى هــذا العــالم تتضــمن جــزءا مــن تركيبتــه ،  (5)شــتاين
عنـدما نقــول أن هنــاك عالقـة دالليــة بــين الكلمـات واألشــياء الموجــودة فـي الواقــع الخــارجي فـإن ذلــك يعنــي أننــا ف

أعطينــا تلــك الكلمــات ســلطة تــذهب أبعــد مــن وصــف أو تمييــز األشــخاص واألشــياء واألحــداث ،وذلــك األمــر 
التقيـيم ، ويــورد دورانتـي فـي هــذا يقودنـا إلـى دراسـة الكيفيــة التـي نحـول بهــا اللغـة إلـى اداة نســتخدمها للوصـف و 

الســياق رأي غــامبرز الــذي يــرى أن العمــل التفــاعلي ال يتحقــق إال بواســطة وســائل ســياقية وهــي فئــة فرعيــة مــن 
فئات اإلشارات الداللية، والتي تسمح للناس بعرفة ما يجري في كل سياق وكيـف يكـون التفاعـل فيـه، ويوضـح 

اد المجتمع تكون غير متكافئة ولذا تشكل الداللة جانبا مهما من جوانـب دورانتي هنا أن وسائل السياق بين أفر 
ب فــي ذلــك هــو تـداخل العالقــات مــع المؤسسـات حيــث نجــد األقليـات أمــام مجموعــة جديـدة مــن الــدالالت والسـب

التـــي تنتشـــر بحســـب تركيبـــة شـــبكة العالقـــات الموجـــودة فـــي المؤسســـات المجتمعيـــة علـــى الممارســـات الســـياقية 
 لوجية.و والتي بدورها تخضع لتأثير قوى اقتصادية وسياسية وأيد اختالفها

ـ االشتراك: في هذا المفهوم تبرز لنا العالقة بين الداللة واألداء والسـبب فـي هـذا الظهـور هـو االهتمـام الـذي 3
فهـوم القـدرة أولته األنثروبولوجيـا األلسـنية للمـتكلم باعتبـاره عـامال اجتماعيـا، ويـرى دورانتـي فـي انتقـاد هـايمز لم

اللغويــة عنــد تشومســكي خيــر مــا يصــف معنــى أن الكــالم عمــل اجتمــاعي والمــتكلم عامــل اجتمــاعي ، فالطفــل 
بمعنــــى أن الطفــــل يســــتطيع  وأيــــن؟ مــــثال يســــتطيع أو ال يســــتطيع الكــــالم ، ومــــا يجــــب أن يــــتكلم عنــــه ومتــــى؟

القـدرة بـالطبع نتجـت عـن مواقـف الحصول علـى مجموعـة مـن األفعـال الكالميـة وتقيـيم أفعـال اآلخـرين ، وهـذه 
وحــوافز وقــيم للغــة وميزاتهــا واســتعماالتها والمواقــف التــي تخــص التواصــل بــين اللغــة وغيرهــا مــن القــوانين التــي 
تتعلق بالتبادل التواصـلي ، فالشـخص المـتكلم  الـذي يجيـد اسـتعمال اللغـة هـو عضـو فـي جاليـة كالميـة، وهـذه 

موعــة مــن النشــاطات واالســتعماالت اللغويــة، وبهــذا يكــون الشــخص الجاليــة هــي التــي تعطيــه مــدخال إلــى مج
القادر على الكالم في لغة ما هو شخص قادر على القيام بأشياء بواسطة اللغة كجزء مـن أعمالـه االجتماعيـة 
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، وأوضح دورانتي في حديثه عن االشتراك باستعمال العديد من المصـطلحات 46(1)والتي تنظمها ثقافة مجتمعه
عليـــه مثـــل: الحـــدث الكالمــي، والعمـــل الكالمـــي، والحـــدث التواصــلي، وهـــذا المفهـــوم )االشـــتراك( ينظـــر للداللــة 

للكــالم علــى أنــه واحــد مــن مجموعــة نشــاطات يقــوم بهــا الفــرد فــي مجتمعــه ، ومــن هنــا يســتطيع كــل مــتكلم أن 
سـع مـن كـل مـا نـراه يستعمل مجموعة الفونيمات التي تسمح له بالتفاعل مع اآلخرين ليستحضر بذلك عالما أو 

أو نلمسه في لحظـة معينـة، ويـأتي جـزء مـن هـذه الصـلة التـي يوفرهـا هـذا العـالم مـن قـدرة الكلمـات علـى القيـام 
بوظائفهـا وهـو مـا يسـمى القـدرة علـى األداء ، ليعتمـد جـزء مـن هـذه القـدرة علـى قـدرة المـتكلم لإلشـارة وذلـك مــن 

 (.2)خالل قدرة الكلمات على الداللة

 مشاركة كما أوضحها دورانتي على:وتعتمد ال

 ـ معرفة الفرد بكيفية الحصول على المعلومات.

 ـ توقع لألعمال التي تصدر التي تصدر من اآلخرين وعليهم القيام بها لحل مشاكلهم.

 يتفاعل مع البيئة حسيا ومعنويا. ـ وجود جسد حي

 حوله في زمان ومكان معينين.ـ أن يكون الشخص إنسانا يقوم دائما بعملية تفسير صلته بالعالم 

يكون متساويا دائما، خاصة عندما يتعلق األمر بتقاسم معرفة الموارد والسيطرة عليها، األمر الذي يجعل فكـرة 
االشـــتراك ومـــا يتعلـــق بالممارســـات الثقافيـــة مهمـــا بســـبب وجـــود اختالفـــات داخـــل كـــل جاليـــة لغويـــة، ولـــذا يـــرى 

                                                           
.52ـ51ولوجيا األلسنية،صـ أنظر األنبروب1  

.52ـ أنظر المصدر نفسه، ص2   
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ات القديمــة كــالمتكلم المرســل والمرســل إليــه بمفهــوم واحــد وهــو االشــتراك ، دورانتــي أن باإلمكــان اســتبدال الثنائيــ
ومــن وجهــة نظــري المتواضــعة أرى أن مصــطلح االشــتراك مصــطلح فضــفاض يفســر علــى أوجــه عــدة ،ولــذا ال 
يمكننــا اســتبدال الثنائيــات المتعارضــة فلكــل منهــا اتجاهــه وشــكله الــذي يميــزه ويحــدده أمــا االشــتراك فمــا هــو إال 

 ركت في رسالة وقناة تواصل.نتجت عن تفاعل هذه الثنائيات التي اشتصفة 

 المطلب الثاني: التعددية اللغوية.

يشـــير دورانتـــي فـــي موضـــوعه هنـــا إلـــى اهتمـــام علمـــاء اللغـــة بالتعدديـــة اللغويـــة ، مـــع اخـــتالف فـــي المنـــاهج   
ـــة فمـــثال تشومســـكي كـــرس حياتـــه ليفســـر اال ـــد النظـــر إلـــى هـــذه التعددي ختالفـــات المونوفولوجيـــة واألهـــداف عن

ونـاقش تشومسـكي األصـول العامـة التـي 47والمورفولوجية والنحويـة بـين اللغـات بواسـطة بعـض المبـادئ العامـة،
ــــع اللغــــات  ــــي جمي ــــة، وهــــذه األصــــول تتشــــابه ف ــــة والصــــينية والتركي ــــل اإلنجليزي ــــي لغــــات مث ــــة ف تحــــدد الطريق

لوصــــف وتفســــير االختالفــــات بــــين اللغــــات جعلهــــم  ، ويــــرى دورانتــــي أن ســــعي اللغــــويين الــــدائم (1)اإلنســــانية
يتجــاهلون االختالفــات داخــل اللغــة الواحــدة ألنهــم وحســب قولــه عــدوا أصــحاب اللغــة الواحــدة متجانســين كالميــا  
أي ال يوجـــد بيـــنهم اخـــتالف ولهـــذا الســـبب انتقـــد األلســـنيون االجتمـــاعيون عمـــل علمـــاء اللغـــة واختـــاروا اتجاهـــا 

ليكتشفوا أن هنـاك تعدديـة لغويـة  رانتي اعتمدوا فيه على منهجية المالحظة التجريبيةمعاكسا على حد تعبير دو 
داخل صور اللغة كما في كيفية لفظ الكلمات ،وكيفية تشكيل وتفسير ما يقال أو  (2)في كل الجاليات الكالمية

ى ابتكـار منـاهج إنتاج خطاب معقد يتجاوز السياق االجتماعي ، وعلـى هـذا عمـل األلسـنيون االجتمـاعيون علـ
لدراســـة التغيـــرات اللغويـــة وعالقتهـــا بالعوامـــل الســـياقية والتـــي تتضـــمن الطبقـــات االجتماعيـــة والجـــنس والمكـــان 
واألسلوب ، ليتضح جانبا مختلفا في دراستهم للكالم عما درسـه النحويـون الشـكليون مثـل صـعوبة إيجـاد حـدود 

د عضــوا فــي تلــك الجاليــة، ويــرى دورانتــي أن التعدديــة فــي كــالم الجاليــات ونــوع المعرفــة الالزمــة ليصــبح الفــر 
 لذلك اعتمد في تعريفه لها على نظريات مختلفة منها: اولوجيياأليداللغوية اعتبرت مؤخرا بعدا من أبعاد 

ـــ اللغـــة فـــي الثقافـــة: ويشـــترط دورانتـــي  لفهـــم مســـألة التعدديـــة اللغويـــة العـــودة إلـــى الفتـــرة التـــي ظهـــرت فيهـــا 1 ـ
بولوجيــا وممارســتها و بولوجيــا، حيــث تــم تــأطير األنثر و ا األلســنية باعتبارهــا فرعــا مــن فــروع  األنثر األنثروبولوجيــ

                                                           
.31ـ30ـ أنظر نظرية تشومسكي اللغوية، ص1  

.99ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية، ص2  
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بإطــار الحقــل المعرفــي الشــمولي والــذي يــدرس ســجالت اإلنســان اللغويــة والثقافيــة واألثريــة، ومــن أكثــر العلمــاء 
 في النظرية والتطبيق فرانز بواس.الذي مثل هذه الرؤية الشمولية 

 بواس واستعمال اللغة القومية. اـ فرانز

يقول دورانتي أن الذي جعل بواس يتجه لدراسة اللغة هو تجربته مع األسكيمو والهنود والكواكيوتلين ،         
والســبب أنــه كــان يــؤمن بفكــرة مفادهــا أن فهــم الثقافــة يــتم عــن طريــق المــدخل المباشــر للغتهــا ،وبســبب العالقــة 

يتجـزأ مـن الدراسـة المتكاملـة  كانت األبحاث اللغوية مـن جهـة نظـر بـواس جـزء ال 48العميقة بين اللغة والثقافة 
، وتتلخص رؤية بواس بضرورة وجود اللغة لكي يستطيع اإلنسان التفكيـر ومـن خـالل  (1)لتفكير شعوب العالم

بولوجيــا فرضــية مــن الفرضــيات األساســية فــي علــوم األنثرو  ذلــك تولــد الثقافــة ، وأصــبحت هــذه الرؤيــة فيمــا بعــد
الثقافية في أمريكا، وتتمثل هذه الفرضية التي شرحها أحـد تالمـذة بـواس فـي أن الثقافـة ال تـؤدي دورهـا إال مـن 

هذه الوسيلة هي الكالم، واعتمد بواس على النقل الكتابي ة والتي تحتاج إلى وسيلة لنقلها خالل األفكار المجرد
ه من االختفاء السريع للغات وثقافات الهنود الحمر األمـريكيين، ألوجه الثقافة التقليدية والسبب في ذلك هو قلق

لــذلك أراد حفظهــا عــن طريــق جمعهــا مــن مســتعملي اللغــة بوســيلة الكــالم المنطــوق ثــم كتابتهــا، ويعــد دورانتــي 
منهج بواس من األسس الرئيسة التي ساهمت في بناء ما سمي فيما بعد األنثروبولوجيا األلسنية ذلك أن بواس 

 (.2)على ضرورة النقل الحرفي لروايات الهنود الحمر ومازال هذا المنهج يستعمل حتى اليومشدد 

 ب ـ سابير وفكرة البحث عن منطق اللغة الداخلي.

يقـول دورانتـي أن سـابير أكمــل عمـل بـواس بتركيــزه علـى التركيبـات اللغويـة وتشــديده عـل فهـم نظــام            
أساسي لتطور الثقافات ، لكنه رفض تصنيف أي لغـة بالبدائيـة أو المحـدودة اللغة الداخلي ذلك أن اللغة شرط 

ألنــه يــرى اللغــة فــي جوهرهــا وســيلة متكاملــة للتعبيــر والتواصــل عنــد كــل الشــعوب، ويمكننــا رؤيــة شــغف ســابير 
عـود بالمنطق الداخلي للغة واضحا من خالل استخدامه لمفهوم المورفيم باإلضافة لفرضية نسبية اللغـة والتـي ت

ألهميـة الفــرد  تأييــدهإلـى وجهـة نظــره عـن قــدرة اللغـات البشــرية علـى إدخــال األفـراد فــي المجتمـع وتوحيــدهم مـع 
داخل المجتمع ،ويبدو أن سابير اهتم بكيفية تشكيل األنماط الثقافية من خالل الشخصيات الفردية التي تشكل 

                                                           
.101ـ انظر األنبربولوجيا األلسنية، ص1  

.104ـ أنظر المصدر نفسه، ص2  
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مزيفـة ،فهـو يـرى أن الثقافـة الحقيقيـة تحقـق االنسـجام المجتمع، وقد ميز سابير بـين الثقافـة الحقيقيـة والثقافـة ال
بين حاجات الفرد وحاجات مجتمعه في حين تجبر الثقافة الزائفـة الفـرد علـى القيـام بأعمـال ال معنـى لهـا باسـم 
الكفـــاءة العليـــا ، وفـــي هـــذا المنحـــى اهـــتم ســـابير بالشـــعر ودور اللغـــة الفنـــي لكـــي يستوضـــح كفـــاح األفـــراد ضـــد 

يـود التـي يفرضـها نظـام الرمـوز كاللغـة ، ويـرى دورانتـي أنـه علينـا عـدم التسـرع بـالقول أن لسـابير االسـتبداد والق
 ،أو وصف اللغة بأنها نظام مغلق. موقفا حتميا عن عالقة اللغة بالفكر

ـ النسبية اللغوية: يناقش دورانتي في هذا الموضوع نسبية اللغة والتي يورد فيها كالم سابير حـول تـأثر طـرق 2
كيرنا باللغة التي نستعملها للكـالم، ويـرى سـابير أن اللغـة التـي يتكلمهـا البشـر تـتحكم بهـم، فـالفرد ال يسـتطيع تف

التأقلم مع الواقع دون لغة ألنها ليست وسيلة رضية كما يقال عنها، وقد ظهر مبدأ النسبية اللغوية عنـد دورف 
ون اللغة هي عبارة عن قواعد لغوية مختلفة تتجه بهم تلميذ سابير حيث بين أن قواعد لغة األفراد الذين يستعمل

نحو أنواع مختلفة من المراقبة وتقييم األعمال ولـذلك ال تتسـاوى اسـتنتاجاتهم، وقـد أدت مجموعـة األفكـار التـي 
ظهــرت بســببب فرضــية النســبية اللغويــة إلــى نقاشــات حــادة فــي مجــالي األنثروبولوجيــا وعلــم الــنفس ، وفــي هــذ 

بعــض الدراســات دحــض فرضــية النســبية اللغويــة ،ومــن أهــم األفكــار التــي طرحهــا دورانتــي فــي  االتجــاه حاولــت
 ابه تحت عنوان النسبية اللغوية .كت

 :أـ اللغة كتشيئ للعالم

عـــن الرؤيـــة القائلـــة أن اللغـــة تـــؤثر فـــي الفكـــر ،فقـــد كتـــب قـــبلهم  لـــم يكـــن ســـابير ودورف أول مـــن عبـــر       
نظـرت للغـة علـى  (1)لغوي وتطـور الفكـر حيـث تعـد هـذه األطروحـة أول دراسـةهمبولت أطروحة عن التغاير ال

أنهــا رؤيــة كونيــة، ويــرى دورانتــي أن هــذا الكتــاب غيــر متنــاغم فــي كــل مــا يطرحــه لكنــه يحــوي بدايــة تعريــف 
وتـتلخص فـي أن كـل  (2)النسبية اللغوية ، وقد اقتـبس دورانتـي عبـارات مـن هـذه األطروحـة توضـح هـذه الرؤيـة

رسم حول الشعب الذي يتكلمها دائرة  ال يمكنه الخروج منها إال بدخول دائرة شعب أخر عن طريـق تعلـم لغة ت
لغته عندها يكتسب المتكلم وجهة نظر جديدة تضاف إلى مواقفـه المكتسـبة تجـاه الكـون، والسـبب فـي ذلـك هـو 

أداة قوية تسمح لألفراد بفهم أن كل لغة تحوي مفاهيم وتصورات قسم معين من البشر، ومن هنا نعي أن اللغة 
العـالم ألنهـا تعطـيهم تصـنيفا فكريـا لكنهـا فـي الوقــت نفسـه تقيـد إمكانـاتهم وتحـدد اتسـاع وضـيق رؤيـتهم ، وفــي 

عـن طبيعـة اللغـة وعالقتهـا بالعـالم ،وهـذا االعتبـار يشـكل مـا يعـرف  هذه الموضـوعات نجـد عـدة اعتبـارات مثل



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           135 

تتحول المادة غيـر المنظمـة التـي تغيـب عنهـا األشـكال والصـور والتـي  بمفهوم اللغة كتشيئ للطبيعة، ومن هنا
تعد أساس االفتراضات الفلسـفية التـي استرشـد بهـا دي سوسـير وكاسـيرر، وتترسـخ جـذور هـذه الفرضـيات عنـد 
كنت ورؤيته لعقل اإلنسان حيث اعتبره ـ أي عقل اإلنسان ـ أداة تسمح للناس بفهم الكون الذي يبقـى دون ذلـك 

منظم أو مفهوم، ويرى دورانتي أن همبولت قد استبدل فئات كنت اإلدراكيـة )المعرفـة المثاليـة( وهـي التـي  غير
فاللغة ال تنسخ األشياء فقط ـ وهـي تشـبه اإلدراك بهذاــ بـل  تسمح لإلنسان بإعطاء معنى لتجاربه بفئات لغوية،

ســان لمــا هــو شــيئي ،فالفئــات اإلدراكيــة تتعــداها إلــى تجســيد موقــف روحــي يشــكل قســما فــي اإلدراك الحســي لإلن
بحسب دورانتي يمكن تصورها على أنها فئات نتقاسمها جميعـا ، لكـن الحـال يختلـف مـع الفئـات اللغويـة وذلـك 
ألنهــا فئــات تخــص الــبعض وال تخــص غيــرهم، ومثــال علــى ذلــك الصــعوبة التــي نجــدها عنــد ترجمــة لغــة إلــى 

أنماط لغوية تكون هـي ذاتهـا فـي اللغـة المتـرجم إليهـا، فمـثال ال أخرى، حيث يعاني المترجم من صعوبة إيجاد 
  (3)نجد ما يشبه حـروف الزيـادة أو األسـماء كمـا نجـدها فـي الالتينيـة عنـد ترجمتهـا إلـى لغـة اخـرى كاإلنجليزيـة

ال تغيــر فــي الظــاهر مــن شــكل أســمائها وكــذلك الحــال فــي األجنــاس الموجــودة فــي اللغــات األوربيــة كالمــذكر 
نــث فهــذه بحســب دورانتــي تعــد بدائيــة مقارنــة بلغــات البــانتو التــي لــديها اكثــر مــن أثنــي عشــرة صــنفا مــن والمؤ 

األسماء ، ويرى دورانتـي أن اللغـة إذا كانـت تعطـي مـن يتكلمهـا نموذجـا للتفكيـر بالعـالم فهـل يمكنهـا أن تحـرر 
يرى أن هذه المسألة يستطيع البشر المتكلم من هذا النموذج؟ ويجيب دورانتي على ذلك بما رآه كاسيرر والذي 

حلهــا عــن طريــق الفــن ، فــالفن وحــده مــن لديــه القــدرة علــى كســر قيــود التقاليــد بمــا فــي ذلــك اللغويــة ، فالفنــان 
بحسب كنت ال يمكن تعليمه ألن له طريقته الخاصة في تصور العالم وهذا األمـر يمثـل لـدى كاسـيرر أسـلوب 

  .من سجن اللغةللتحرر 

 :اتب ـ االستعار 

تعطينا االستعارات حسب التحليل الحالي مخططات تصورية لفهم العالم حيث يرى كل من الكـوف  49       
أن اللغة اليوم غنية باالستعارات والتي تسـمح برؤيـة نـوع مـن التجـارب ويـورد دورانتـي العديـد مـن  (1)وجونسون 

                                                           
.119ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية،ص 1  

.119مصدر نفسه، صـ أنظر ال2  

.122ـ 121ـأنظر المصدر نفسه،ص3  

.122ـ أنظر المصدر نفسه،ص4  
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كلم عــن النظريــات كقولنــا :النظريــات عنــد الــت ك األلفــاظ التــي نســتعملهااأللفــاظ التــي تــتم فيهــا االســتعارة مثــل تلــ
،أو إلقـاء الضـوء علـى مـا قلـت فكـل هـذه المفـاهيم ( 2)او الفهم رؤية، أو األفكار منيرة ،أو الحجة المعة مبنية،

االستعارية تسمح بإقامة صالت بين حقول تجاربنا مثل عبارة األفكار طعـام  ، لنجـد تشـابها بـين حقلـي الفكـر 
وجود صلة بينهما في تجارب الفرد وهي مبنيـة علـى اسـتعارات بسـيطة ، ومنهـا أيضـا القـول  والطعام رغم عدم

 وتشكل معها وحدة لغوية متجانسة. العقل وعاء فيمكن قبول هذه االستعارة ألنها تتناسب مع استعارات أخرى 

 :بية األلسنية في مصطلحات األلوانجـ ـ النس

وجهـت للنسـبية األلسـنية كانـت حـول مصـطلحات األلـوان مـن كـل مـن من أحد أقوى االنتقـادات التـي          
برلين وكاي حيث توصال إلى نتائج من دراسـتهم التجريبيـة لمصـطلحات األلـوان فـي عشـرين لغـة ، مفادهـا أن 
هناك قيود ا عالمية تخص تحويل وترتيـب األلـوان األساسـية فـي اللغـات المختلفـة ،وكـذلك كيفيـة تغيـر اللغـات 

بإضافتها مصطلحات ألوان جديدة إلى معاجمها ليصال فيما بعد إلى حقيقة توضح أن مصـطلحات مع الوقت 
األلـوان األساســية حــول العــالم ال صــلة بينهــا ، ومــن هنـا يثبــت هــذا األمــر أنــه ال صــحة لفرضــية ســابير وورف 

بـرلين وكـاي مخطئـين  حول النسبية األلسنية ، وفي المقابل لم يسلم هذا الـرأي أيضـا مـن النقـد واعتبـر كـل مـن
حيـث أكـدا أن اللغـة تلعـب  (3)في قراءتهما لتحلـيالت وورف ومـن بـين الـذين انتقـدوا هـذا العمـل لوسـي وشـويدر

دورا في الذاكرة العرفية وأن وورف لم يقل باإلدراك الحسي للعالم في دفق متلون من االنطباعـات ، ألن العـالم 
ترتــب هــذا الــدفق، وأشــار دورانتــي فــي هــذا الصــدد ألعمــال بــرلين يقــدم نفســه علــى هــذا النحــو واللغــة هــي التــي 

وكـــاي والـــذي تلخـــص فـــي عـــدد مـــن الفرضـــيات وجـــداول األبحـــاث باإلضـــافة إلـــى األلـــوان األساســـية ،وعنـــدما 
اكتشفوا ميوال طبيعية في تمييز بعض األلوان فإنهم بذلك أضعفوا فكرة دي سوسير القائلة إن اإلشارات اللغوية 

ويـرى دورانتـي ( 4)وذلك عندما نجد أن هناك أنظمة تصنيف متماثلة في لغات غيـر مرتبطـة ببعضـهاتقليدية ، 
أن هذه الفكرة ساهمت الحقا في تعاون كل من فيلمور وأوكونور البتكار نحو بناء يتصل فيه الترتيب النحوي 

 بالتفسير الداللي والعملي.
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 :د ـ اللغة والعلوم

ضـوع اللغـة والعلـوم بطرحـه مجموعـة أسـئلة وافتـرض أن اإلجابـة عنهـا لـن تكـون ناقش دورانتي مو  50         
اقتراحاتــه  (1)مقنعــة تمامــا ،لكنهــا مــع ذلــك تشــكل أدوات مســاعدة للقيــام بأبحــاث انثروبولوجيــا ، ويبــدأ دورانتــي

العلميـة برؤية كاسيرر وهي التصرف كمخلوقات مبدعة تعتمد على الفن وتصوراته ذلك أن العديد من األفكار 
تولـد مــن اإللهـام المفــاجئ ، فالعلمــاء البـاحثون يعيشــون حسـب وجهــة نظــر كاسـيرر كالفنــانين فـي ســوق أفكــار 
ُتتبع فيه األعمال الثقافية ويتم  تقييم قوانين النجاح بشكل دائم ، أما المقتـرح الثـاني الـذي يقترحـه كاسـيرر هـو 

ف عـن حقــائق للجاليــة الكالميـة ال يعيهــا حتــى أعضــاؤها ، دراسـته المنتجــات الثقافيــة والتـي بــدورها تقــوم بالكشــ
فمثال قـد ال تسـتطيع مجموعـة مـن النـاس التعبيـر عـن مشـاعرها أو مـا يهمهـا أو تفسـير تصـرفاتها ولكـن يمكـن 
لحكاياتهــا وعباراتهــا اليوميــة الكشــف عمــا بــداخلها، ويــرى كاســيرر فــي المقتــرح الثالــث ضــرورة دراســة الشــروط 

والمتكلمين بتخطـي حـدود رؤيـتهم الكونيـة الخاصـة وهـذا مـا يقترحـه أيضـا سـيلفر شـتاين الـذي التي تسمح للغة 
يــرى أن اســتعمالنا اللغــة لدراســة الظــواهر الثقافيــة يجعلنــا نبحــث إلــى أي درجــة يمكــن للغــة ومســتعملها التعــرف 

هــة النظــر هــذه ليصــبح ســجن اللغــة مــن وج علــى الميــزات الــي تعطينــا إشــارات واضــحة إليجــاد قــوانين عامــة،
فرضــية يجــب تــدقيقها ومقارنــة مــا يقولــه المتكلمــون المحليــون عــن اســتعمالهم للغــتهم بالفرضــيات القائمــة علــى 

والـذي يقضـي بإعـادة التفكيـر  (2)ومـا يثيـر االنتبـاه هـو الحـل األخيـر الـذي أورده دورانتـي االستعمال الفعلي لها
حويــة ومـا تــؤدي إليــه مـع فهمنــا للتواصـل اللغــوي باعتبــاره بمفهـوم اللغــة نفسـه ودمــج مـا يكتشــف عــن الفئـات الن

ممارسة تدعو للتعاون ومقارنة عدة أنظمة رمزية وأساليب تواصل ومشاركين، ليصبح باإلمكـان عنـدها تخطـي 
الحدود التي توجد في أحد مكونات الحدث الكالمي والتسليم بأن نوعا من النسبية األلسنية يـؤثر بشـكل مبـدئي 

علمي يحتاج كل عمل نظري في مجال إعطاء الفرضيات وعـزل الظـواهر وهـذا بطبيعتـه يـؤدي على كل عمل 
باللغة ويعتمد على رؤيـة ووجهـة نظـر ومـع ذلـك ال يجـب اعتبـار هـذا الشـيء هـدفا للعلـوم حتـى وإن كـان هـدفا 

في خضـم ذلـك ، و  (3)للعلوم المبسطة ، ولهذا السبب ظلت العلوم في حالة مد وجزر بين الذاتية والموضوعية
يحــاول األنثروبولوجيــون األلســنيون إيجــاد طــرق تســمح بإبقــاء صــلة بــين األشــكال الكالميــة ومنتجيهــا ، فمفهــوم 

ومفهـوم الفعـل الـذي يسـتعمله النحـاة واألزواج المتجـاورة الـذي  الـذي يسـتعمله إثنوغرافيـو الكـالم الحدث اللغـوي 
                                                           

.124ـ123ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية،ص1  

.125ـ أنظر المصدر نفسه،ص 2  

.125ــأنظر المصدر نفسه،ص3  
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ـــاهيم ـــو الحـــديث مـــا هـــي إال مصـــطلحات ومف نظريـــة ألن العـــالم الخـــارجي ال يوجـــد فيـــه أفعـــال  يســـتعمله محلل
وأحداث لغوية وأزواج متجاورة بل جزيئات مادية تتحرك بشكل متكرر لتشكل تجارب تفسر عن طريـق الرمـوز 

التــي تســمح  بمــا فــي ذلــك العبــارات اللغويــة ،وتســعى الدراســة األنثروبولوجيــة للغــة إلــى توضــيح وبيــان العوامــل
 بإنتاج هذه التصورات.

 :ـ اللغة والتنوعات اللغوية3

حديثه هنا بالتمييز بين مفهومي اللغة العـام واللغـة المعينـة ، حيـث تشـير األولـى  (1)يبدأ دورانتي   51        
إلـى قــدرة اإلنســان علــى التواصــل مســتعمال نوعــا معينــا مـن الرمــوز المرتبــة علــى نحــو معــين فــي وحــدات ، أمــا 

عي تــاريخي يمكــن التعــرف عليــه بواســطة العالمــة كاإلنجليزيــة والصــينية ، الثانيــة فهــي تشــير إلــى إنتــاج اجتمــا
ويســتعمل األنثروبولوجيــون األلســنيون مصــطلح اللغــة العــام ،ورغــم ذلــك فقــد برهنــت الكثيــر مــن األبحــاث أنــه 
يصعب التعريف بلغة ما عل أنها نظام لغـوي تسـتعمله مجموعـة مـن النـاس والسـبب فـي ذلـك االختالفـات بـين 

لمــين وبــين الحــاالت المتعــددة ،فــال يمكننــا تطبيــق مــا نقولــه فــي وصــفنا لــبعض المتكلمــين علــى المجتمــع المتك
بأكملــه، كمــا هــو الحــال مــثال أعضــاء لمهنــة معينــة يمتلكــون معجمــا خاصــا بهــم وافتراضــات خاصــة بهــم فــي 

انتــي أن نكــون علــى وصــف المســائل وتحديــد الحلــول يختلفــون فيهــا عــن بــاقي أفــراد المجتمــع ، ولــذا يقتــرح دور 
درايـة بـالتغيرات والتنـوع الــذي يحـدث فـي اللغــة، ونسـتعد البتكـار أســاليب تسـمح لنـا بفهــم العالقـة بـين مجموعــة 
النـــاس التــــي ندرســــها والشــــبكات الواســـعة التــــي يعملــــون بــــداخلها ، ومصـــطلح التنــــوع اللغــــوي مفهــــوم اســــتعمله 

أنزلـــت منزلـــة اللغـــة ، ويـــرى دورانتـــي أن هـــذا المصـــطلح  األنثربولوجيـــون األلســـنيون للداللـــة علـــى اللهجـــة التـــي
أفضل ـ ويقصد هنا التنوع اللغوي ـ وذلك ألنه يطبق على حاالت مختلفة بما في ذلك لغات الشـخص والجاليـة 

 (.2)التي تجيد التكلم بعدة لغات

 

                                                           
.127ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية،ص1  
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 :ـ الذخيرة اللغوية4

للغويــة هــو غــامبرز وذلــك لإلشــارة إلــى كــل يشــير دورانتــي إلــى أن أول مــن اســتخدم مفهــوم الــذخيرة ا          
األشكال اللغوية التي تستعمل بانتظام في التواصل االجتمـاعي المفيـد ، وتشـكل الـذخيرة اللغويـة مفهومـا يمكـن 
تطبيقه على المجموعات وعلى األفراد ، ليضعنا دورانتي أمام سؤال وهو هل تساوي ذخيرة الفرد اللغوية ذخيرة 

لــك بأنــه يمكننــا أن نتأكــد مــن خــالل التحقيــق المفصــل لكــالم الفــرد وموازنتــه مــع كــالم جاليتــه؟ ليجيــب علــى ذ
جاليته التي يتواصل معهـا مـع عـدم إغفالنـا وحـدات التحليـل وحـدود الجاليـة اللغويـة ،فـإذا مـا كـان التركيـز مـثال 

ذاتهـا التـي تسـتعملها  على تنوع صوتي وجالية صغيرة فإنه بهذه الحـال سـنجد أفـرادا يسـتعملون الـذخيرة اللغويـة
أما إذا كانت الدراسة على نطاق أوسع كالخيارات المعجمية وأنواع الكـالم مـع توسـيع حـدود الجاليـة ( 3)جاليتهم

فمن المحتمل عندها استنتاج أن ذخيرة األفراد اللغوية ليست هي ذاتها ذخيرة جاليتهم ، ويرى دورانتي أن فكـرة 
التنــوع اللغــوي، والمعنــى، وبــين دورانتــي فــي هــذا الموضــوع أن  لمســائل منهــا:الــذخيرة اللغويــة تثيــر العديــد مــن ا

فكــرة الــذخيرة اللغويــة تجبــر الباحــث علــى التفكيــر بعــدد المســائل لــدور اللغــة فــي الحيــاة االجتماعيــة ، ويفــرق 
متشـابهة عـن هنـا بـين مفهـومي الـذخيرة اللغويـة والقواعـد اللغويـة فالـذخيرة اللغويـة تعطـي افتراضـات  (4)دورانتي

انـت المعايير والتوقعات وهي ال تعتمد على مسلمات ،وفي هذه الحال يملك المتكلمون الـذخيرة اللغويـة مهمـا ك
يملك المتكلمون الذخيرة اللغوية مهما كانت مدرستهم والوقت الذي أمضوه فيها مدرستهم والوقت الذي أمضوه ف

كيل ذخيرتــه اللغويــة ،أمــا بالنســبة للبــاحثين فــالتركيز فــي وهــم يتعلمــون ، فتجربــة الفــرد الحياتيــة تســاهم فــي تشــ
 مجموعة من الحاالت وجالية لغوية.أبحاثهم على الذخيرة اللغوية تعني اختيار سلسلة من الميزات اللغوية و 

 :ـ الجالية متعددة اللغات5

نـاس لهـم قواسـم مشـتركة تعني الجالية الكالمية عند األنثروبولوجيا األلسنية  مجموعة حقيقيـة مـن ال   52     
تخص استعمال اللغة، ويرى دورانتي أن االنصهار الذي يتم بين الجاليـات متعـددة اللغـات ال يـؤثر علـى اللغـة 
األم،  وهـــذا األمـــر نجـــده عنـــدنا فـــي ليبيـــا مـــثال بـــين العـــرب واألمـــازيغ فعلـــى الـــرغم مـــن التعـــايش واالنصـــهار 

زيغ األم، وساق لنا دورانتي مثال جالية تيواأريزونا حيث لم تنجح والتشارك لم تؤثر تلك العوامل على لغة األما
بجيرانهم الهوبي في إزالة لغتهم األم  رغم وجود بعض المؤشرات على اختفائها عند  ثالثة قرون من االحتكاك

                                                           
.144ـأنظر األنبربولوجيا األلسنية،ص1  
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كـرة شباب الجالية ولكنهم مع ذلـك الزالـوا يحـافظون علـى هـويتهم الخاصـة، ويعـد دراسـة كـالم الجاليـة اللغويـة ف
مهمـــة لدراســـة األنثروبولوجيـــا للظـــواهر اللغويـــة ، ويعتبـــر البـــوف الجاليـــة الكالميـــة هـــي إشـــراك مجموعـــة مـــن 
المعايير ومعرفة المشاركة في كالم الجالية على أساس األنماط المشتركة في تغاير أو تقييم التصرف اللغوي، 

ســتعمال اللغــة لكــنهم يقيمــون هــذه األنمــاط ويوضــح دورانتــي أنــه إذا كــان المتكلمــون لهــم أنماطــا مختلفــة فــي ا
اللغويـــة المختلفـــة بالطريقـــة ذاتهـــا فـــإنهم فـــي هـــذه الحـــال ينتمـــون إلـــى جاليـــة لغويـــة واحـــدة، أمـــا تغـــاير التقيـــيم 

 (1)ينتمي هؤالء المتكلمون للجالية اللغوية ذاتها واختالف طريقته فإنه في هذه الحال ال

    :لغويةالمطلب الثالث: المعاني في األشكال ال

تنــاول دورانتــي تحــت هــذا العنــوان مــا أســماه بوحــدات التحليــل والتــي يســتعملها النحويــون الشــكليون فــي   53    
دراســتهم الشــكلية لتركيبــة اللغــة الطبيعيــة وهــي )الفــونيم والمــورفيم ( ثــم أوضــح خطــة دراســته فــي هــذا الفصــل 

حدث عــن مبــادئ األلســنية البنيويــة أألساســية  والموســوم بالمعــاني فــي األشــكال اللغويــة حيــث أوضــح أنــه ســيت
وكيــف يــتم تحديــد أدوار المشــاركين بواســطة األشــكال االســمية والفعليــة ، وارتبــاط الصــيغ المختلفــة التــي يشــار 

وعوامــل التركيبــات والخيــارات النحويــة والتــي منهــا نــوع الفعــل  إليهــا فــي اللغــات بســمات ســياقية وميــزات واقــع،
 غة والجنس بواسطة مفهوم الداللة.مات ، باإلضافة إلى موضوع العالقة بين الل،ودرجة إظهار المعلو 

ـ األسلوب الشكلي في التحليل اللغوي: يرى دورانتي أن معظم التحليالت اللغوية والتي يعتبرهـا أشـكاال لغويـة 1
ث الزائد لما يتناسـق تعتمد على األسلوب الشكلي في البحث ، والمقصود هنا دراسة العبارة اللغوية دون االكترا

معها خارج اللغة، والسبب في ذلك هو أن اللغوي يركز على شكل العبـارة اللغويـة دون االهتمـام باتصـالها مـع 
الحوادث أو األشياء التي تصفها ، فعلماء األصوات وعلماء التشكيل والنحاة ينصب جـل اهتمـامهم عـادة علـى 

ت وأجـزاء الكلمـات والجمـل( أكثــر مـن اهتمـامهم بالعالقـة بــين العالقـة بـين عناصـر النظـام اللغــوي مثل)األصـوا
هــذه العناصــر والعــالم الخــارجي الــواقعي الــذي يمثلــه هــذا النظــام ، حيــث يــتم تفريــغ هــذه اإلشــارات اللغويــة فــي 
األســلوب الشــكلي مــن الســياق الطبيعــي لهــا ويتمثــل هــذا الشــكل فــي كونهــا أفعــال اجتماعيــة ، أو عملهــا كــأداة 

تماعيـــة، ثـــم دراســـتها باعتبارهـــا جـــزء مـــن نظـــام شـــكلي مجـــرد تعتمـــد فيـــه هـــذه الدراســـة علـــى عـــدة تواصـــل اج
                                                           

.272ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية، ص1  

.273ـ أنظر المصدر نفسه،ص2   

.345ـ339ـ أنظر نظرية جوتلوب فريجه المنطقية،ياسين خليل، ص3  
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افتراضات من ضمنها أن األشكال اللغوية مشتركة بين مجموعة معينة من المتكلمين دون االهتمام بالعمليات 
ســــانيات البنيويــــة أن أصــــحاب الل( 1)الثقافيــــة والسياســــية التــــي تســــمح بوجــــود هــــذه المشــــاركة ، ويــــرى دورانتــــي

والتوليدية في تحليلهم لهذه األشكال اللغوية يتصرفون وكأن العالقة بين الشكل والمحتـوى ال تتغيـر فـي الزمـان 
هــذا  (2)المكــان ، وأنــه ال توجــد عالقــة المــنهج تشومســكي الــذي نــادى باســتقاللية النحــو، وينــاقش دورانتــي أو

البنيــوي ينظــرون إلــى الكلمــات والجمــل علــى أنهــا عناصــر  األمــر بتوســع حيــث يوضــح لنــا أن النحــاة التحليــل
رمزيــة يمكــن التعامــل معهــا بســهولة ،أي بمعنــى أننــا نســتطيع تغييرهــا ودمجهــا مــع عناصــر أخــرى فــي النظــام 

قواعــد تحـدد فهــم واسـتعمال المــتكلم لهـا، وبطبيعــة الحـال فهــذا العمـل يفتــرض مسـبقا رؤيــة  تأسـيسنفسـه بهــدف 
ى أنها أداة تحدد وتصنف الواقع الخارجي، فالنـاة مـثال يركـزون رغـم اهتمـامهم بالمعـاني اللغة قبل كل شيء عل

علـــى مـــا يســـميه علمـــاء دالالت األلفـــاظ بالمعـــاني المرجعيـــة أو اإلشـــارية ، والســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن وظيفـــة 
اء نجـد النـاة فـي هـذه التعابير اللغوية هي التعريف بأشياء معينة في العالم الخـارجي فمـثال جملـة القيثـارة الحمـر 

ـــــة ال ـــــي حـــــين نجـــــدها مـــــن اهتمامـــــات   الجمل ـــــة ، ف ـــــالنواحي العاطفيـــــة أو االجتماعي ـــــد تحليلهـــــا ب يهتمـــــون عن
األنثروبولوجيــــا األلســــنية ، ويســــتخلص دورانتــــي بعــــد هــــذا الطــــرح أن األســــلوب الشــــكلي يعتمــــد علــــى فرضــــية 

 عنى عناصرها.والتي ترى أن معنى الجملة يعود إلى م (3)فريجه

ن ـ المعنى باعتباره عالقة بين اإلشارات: تعد الفكـرة التـي تعتبـر أن أسـاس المعـاني  يعـود إلـى العالقـة بـي54 2
ت الجســـدية، واإلشـــارات كالضـــوء األحمـــر فـــي الشـــارع ، هـــي أهـــم إســـهامات اإلشــارات مثـــل الكلمـــات ،والحركـــا

أفكــار دي سوســير حــول هــذا (1)بطرحــه المختلفــة ، ويتنــاول دورانتــي هــذه الفكــرة  ةاألنظمــالتحليــل اللغــوي فــي 
الموضوع فأوضح أن سوسير اعتقد أن بعض األشياء مثل العالمات على الورق واألمواج الصوتية في الهـواء 
تتطلــب معنــى ، ألنهــا تتحــول إلــى إشــارات بطــريقتين أ( تعلقهــا بالزمــان والمكــان وبعناصــر أخــرى مشــابهة ب( 

اصــر المشــابهة والتــي كــان مــن الجــائز أخــذ مكانها)العالقــات الرأســية( فهمهــا باعتبارهــا نظيــرا لغيرهــا مــن العن
وأطلـق دي سوســير علــى النــوع األول عبــارات وعلــى النـوع الثــاني عالقــات نموذجيــة ، وتعــد عالقــات العبــارات 
                                                           

54
.10ـ   4، الملتقى الوطني الرابع للسيمياء والنص األدبي،ص ـ أنظر الرمز والنالمة واإلشارة،المفاهيم والمجاالت، محمد كنوان1  

،31ـ 30م، بيروت،ص 2004، 1ـ أنظر مدخل إلى اللسانيات، محمد يونس، دار الكتاب الجديد، ط 2    

.275ـ أنظر األنبروبولوجيا األلسنية،ص 3    

.153ـ 36ـ أنظر النظرية األلسنية عند جاكبسون، ص4    

.285ـ 284وجيا األلسنية، ص ـ أنظر األنبروبول5    

 

 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           142 

 (2)عند دي سوسير عالقات تجاور حيث تحصل الكلمات على معناها في الجمل من خالل العالقـة الترابطيـة
فـي عـدة جمـل ليحصـل فـي كـل مـرة علـى معنـى مختلـف  بحسـب عالقتهـا بمـا    lineورانتي كلمـة ، ووضع د

، وتعــد العالقــات النموذجيــة عنــد دورانتــي عالقــات متناقضــة حيــث يــتم فيهــا ( 3)يجاورهــا مــن العناصــر اللغويــة
ي فكــرة المعنــى اســتعمال مجموعــة مــن اإلشــارات البديلــة فــي النظــام اللغــوي ، وتســمى هــذه الفكــرة حســب دورانتــ

القائم على المناظرة والتغاير والتي طبقها ستراوس في األنثروبولوجيا الثقافية، خاصة في األنظمـة التـي تتميـز 
بوجود الثنائيات المتضادة كالذكر واألنثى، ويرى دورانتي أنه تم استعمال مفهوم المعنى باعتبـاره عالقـات بـين 

ائية، ويســتعين بــرأي لجاكبســون حــول هــذا األمــر والــذي يــرى فيــه اإلشــارات التواصــلية  خاصــة فــي حقــل الســيم
أن عالقــات العبــارة والعالقــات النموذجيــة تعــدان أساســا لفهــم مجموعــة مــن الظــواهر منهــا فقــدان ( 4)جاكبســون 

 والفن الكالمي،و القصص الطويلة. القدرة على الكالم ،

ة الفــونيم تــم اعتمادهــا فــي اللغــة لتفســير نظريــة أن ـــ فكــرة الفــونيم فــي منظــور دورانتــي:  يــرى دورانتــي أن فكــر 3
فـي اإلنجليزيـة    b  ـ        pالتغيـر فـي الصـوت أو الفـونيم يـؤدي إلـى تغيـر فـي المعنـى فمـثال صـوتي :  
 وتعني دبوس   ،      ـ      pinيقود نطقهما في كلمة مع الحروف ذاتها إلى تغير معنى الكلمة كما في:  

  bin ، فعلــى الــرغم مــن أنهمــا ينطقــان مــن مكــان واحــد إال أن العامــل المميــز وهــو الجهــر أدى وتعنــي ســطل
الخــتالف المعنــى بينهمــا ، ومــن هنــا كــان كــل منهمــا فونيمــا مســتقال عــن األخــر، وقــد حــاول األنثروبولوجيــون 

كــن يصــعب األلســنيون فــي هــذا الصــدد إثبــات المبــدأ العــام القائــل أن هنــاك أنماطــا وأشــكاال مجــردة موجــودة ول
أحيانا رؤيتها أو سماعها ، وهذا المنحى نجده عند سابير الـذي يـرى أن اللغـة غيـر المكتوبـة تـؤدي إلـى وجـود 
فئــات مجـــردة وهــذه الفئـــات  تســمح بـــاحتواء قضــايا واقعيـــة نجــد فيهـــا أصــوات المتكلمـــين األصــليين، واســـتعان 

طلـب منـه كتابـة عبـارة مـن لغتـه صـوتيا لـيالحظ  في ذلك بمثال تعليم سابير لمخبره البايوتي عندما (5)دورانتي
سابير أن مخبـره طـوني قسـم الكلمـة إلـى مقـاطع لفظيـة وعنـدما اعتمـد سـابير علـى االسـتماع الـدقيق لألصـوات 
وكتابة طوني لها تعجب من تناقض المقاطع اللفظيـة ، ذلـك أن التوقـف القصـير بعـد جـذر الكلمـة حـول انتبـاه 

 ح صوتيا إلى شكل نظري طوني عن شكل الالحقة الصحي
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حقيقي غير موجود في هـذا الشـكل اللغـوي، ويعـد هـذا الشـكل النظـري عنـد سـابير الفـونيم زمـن هنـا أكـد سـابير 
 55حقيقة الفونيم البسيكولوجية. 

ـ من الفونيم إلى المورفيم: تحت هـذا العنـوان تحـدث دورانتـي عـن الفـونيم والمـورفيم، حيـث يـرى أن اإلشـارات 4
األصــوات اللغويــة تــدخل فــي عالقــات تمــاس مــع إشــارات أخــرى ، ويــتم دمــج الفونيمــات معــا فــي  بمــا فــي ذلــك

سلسلة تكون مورفيمات ، ألن الفونيمات كما هو معـروف التحمـل معنـى فـي نفسـها إال إذا دمجـت فـي سلسـلة 
د وصــفهم لنحصــل علــى كلمــة، ويقــول دورانتــي أن المورفولــوجيين يتجــاهلون عــادة المشــاكل التــي يجــدونها عنــ

فــي كلمتــي  unمعنــى مــا ليكتفــوا بمعرفــة المتكلمــين األصــليين لشــكل معــين فــي عــدة كلمــات مختلفــة مثــل :  
unusual  و،unorthodox  وحســــب قــــول دورانتــــي فــــإن المــــتكلم األصــــلي يمكنــــه أحيانــــا إنقــــاذ الســــجالت ،

يوجد بينها وبين مشابهتها أي عالقة  التاريخية باإلضافة إلى إشارته للتشابه الموجود بين أجزاء الكلمة التي ال
، ويــرى دورانتــي أن النظريـات اللغويــة تختلــف مــن حيــث أخــذها بهــذه  dustـــ fustـــ rustفــي كلمــات  ustمثـل:

البـديهيات أثنـاء التحليــل المورفولـوجي ، حيــث يسـتعمل المورفولوجيــون الحجـج ذاتهــا التـي تســتعمل عنـد الكــالم 
عـن األلــومرف ـ وهـو عبـارة  عــن صـيغ متنوعــة تقابـل األلفــون  فـي الفــونيم  المتبـاين فـي النطــق أثنـاء حــديثهم

تخـص المـورفيم فهـو تنوعـات منطوقـة فـي المورفيمـات ـ كمـا هـو الحـال فـي الجمـع فـي اللغـة اإلنجليزيـة عنـدما 
/   تحقيقـا z/  و  /  s، فـاللواحق /  dogzـ  dogs، وكـالب جمعهـا  buksـ  booksنقـول ُكتـب جمعهـا 

، وتســاعد فكــرة المــورفيم بشــكل أساســي فــي دراســة الكــالم ذلــك أنهــا تســمح للمحلــل أن يتــذكر ( 1)فيم ذاتــهللمــور 
الدور الذي تؤديه أجزاء الكلمات والجمل المختلفة في إيصال المعاني المحددة للمتلقي ، ألنـه اليمكننـا وصـف 

ألصــليون ، ومــن هنــا كــان اهتمــام لغــة دون فهــم طريقــة فصــل األصــوات المختلفــة التــي يســتعملها المتكلمــون ا
األنثربولوجيــا األلســنية بدراســة الظــاهرة المورفولوجيــة والســبب فــي ذلــك أنهــا وجــدت اللغــات الطبيعيــة غنيــة فــي 
طرق استعمال مختلف أشكال الكلمات لإلشارة إلى تغيرات الواقع ،ففي العديـد مـن اللغـات يالحـظ اإلشـارة إلـى 

العالقة بين المشاركين بواسطة مورفيمات ، واستعان دورانتي بجدول وضح فيه الميزات االجتماعية للواقعة أو 
 (2)لواحق الفعال وإشارتها للعالقة االجتماعية بين المتكلم والمتلقي.

                                                           
.292ـ أنظر األنبربولوجيا األلسنية، ص1  

.297ـ 293ـ أنظر المصدر نفسه، ص 2  
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ـــ التعــدي فــي قواعــد الخطــاب: فــي هــذا الجانــب تحــدث دورانتــي عــن قواعــد اللغــة التــي تركــز علــى الخطــاب ، 5
ه علمــاء النحــو باعتبارهــا تركيبــات لغويــة مســتقلة يحللــه محللــو الحــديث مــن والتــي ســمحت بــإدراك أن مــا يحللــ

جانـــب أخـــر علـــى اعتبــــار إنتـــاج عوامـــل اجتماعيــــة وبســـيكولوجية ، ويتنـــاول دورانتـــي تجربــــة كـــل مـــن هــــوبر 
وتومبسون الذين دمجا دراسة الرمـوز بتحليـل اللغـة معتمـدين علـى الحـديث المكتـوب، وقـدم كـل منهمـا فـي هـذا 

دراسة معقدة في دفاعهم عن فكرة تعدي الفعل واعتباره بعدا عالميا في قواعد اللغـة، وتـتلخص فكرتهمـا  المجال
في أننا إذا ما اعتمدنا فكرة التعدي واعتبرناها ميزة نستطيع تفسير استعمال اللغات لنفس األدوات المورفولوجية  

 ي وجدت في دراستهم للحدث الذي يتم وصفه :والنحوية لبناء تركيبات مختلفة والعكس ، ومن المعلومات الت

 مشارك أو أكثر. أ (

 ب( تمثيل الجملة لعمل ناشط.

 ج( عمل كامل وصل إلى هدف أ و لم يصل.

 د( حدوث العمل في وقت معين.

 هـ( اإلرادة للقيام بالعمل.

 و( إيجابية أو سلبية.

 ز( أن يكون حدوث العمل فعال واقعي ، أو نظري غير واقعي.

 جة القوة في طريقة القيام بالعمل.ح( در 

 ط( تأثر الشيء بشكل كامل.

 ك( تعريف الشيء كوحدة مستقلة.

وبعد فراغ دورانتي من ذكره لعوامل التعـدي تحـدث عـن إمكانيـة تقسـيم التعـدي للحصـول علـى مكوناتـه ، حيـث 
تحديــد مــا إذا كانــت يركــز كــل قســم علــى ناحيــة معينــة لنقــل جــزء مختلــف مــن الجملــة ، وتقــوم أجــزاء الجملــة ب

الجملــة أكثــر أو أقــل تعــديا ، ويــرى دورانتــي أنــه يطلــب دائمــا مــن مســتعملي لغــة مــا أن يصــمموا أقــوالهم بشــكل 
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متناسق مع أهدافهم التواصلية واحتياجات المتلقي ، ولكن في كل واقع كالمي يوجد بعض ما يقال يكون أكثر 
جــزء مــن الخطــاب يســاعد ولــو قلــيال  حــين يشــار إليــه  ارتباطــا بالموضــوع مــن الــبعض األخــر ، كمــا أن هنــاك

كخلفية فـي حـين يسـمى الموضـوع الـذي يجهـز النقـاط األساسـية فـي الخطـاب بالمقدمـة وهـذا العمـل ينظـر إلـى 
اللغة على أنها نظام له وظيفة مرجعية وداللية إال أنـه يضـيف بعـدا مهمـا وهـو وجهـة نظـر المـتكلم ، وهـذا مـا 

جيا األلسنية ،، وحسب وجهـة نظـر دورانتـي  فقـد أدى دمـج قواعـد اللغـة والتحليـل الثقـافي اهتمت به األنثروبولو 
إلـــــى نجـــــاح دراســـــة اكتســـــاب اللغـــــة عنـــــد األنثروبولوجيـــــا األلســـــنية ، وحفـــــز التطـــــور الـــــذي شـــــهدته األلســـــنية 

نـد فشـل البسيكولوجية علـى تقـدم هـذا العمـل متـأثرين فـي ذلـك بـرأي تشومسـكي حـول نظريـة اكتسـاب اللغـة، وع
األلســنية البســيكولوجية فــي تطبيــق فرضــية تشومســكي وجهــوا اهتمامــاتهم لدراســة اكتســاب اللغــة معتمــدين علــى 
السياق اإلثنوغرافي ولذلك اتجه األنثروبولوجيون األلسـنيون لدراسـة أعمـال خاصـة بحـاالت يتفاعـل فيهـا الطفـل 

بـر علمـي ولـيس لـه صـلة بالحالـة الواقعيـة ، مع المتكلم الراشد بدال مـن اسـتعمال تصـميم تجريبـي آت مـن مخت
ومــن هنــا تحولــت اللغــة إلــى جانــب أنهــا هــدف للتفاعــل الشــفوي بــين الطفــل والمــتكلم الراشــد ألداة أساســية فــي 

ويرجــع  التربيــة االجتماعيــة ومــن هــذا المنطلــق ال يمكــن فصــل اكتســاب اللغــة و التربيــة اللغويــة االجتماعيــة،
لتحليل الشكلي إلى ما أسـماه جاكبسـون بـدور اللغـة مـا فـوق اللغـوي، أي اسـتخدام دورانتي التطور الذي شهده ا

فوق اللغوي بالمعرفة التي يمتلكها متكلمـو اللغـة الخاصـة  اللغة لوصف وتحليل اللغة، ويرتبط مفهوم الوعي ما
ســتغناء عنــه والتـي يمكــن الوصــول إليهـا عــن طريــق تأمـل الــنفس والــذي يعتبـره اللغويــون مصــدرا ال نسـتطيع اال

لتحليل اللغة ، وتتمثـل طريقـة التحليـل اللغـوي فـي الجلـوس مـع المتكلمـين األصـليين وسـؤالهم عـن لغـتهم حيـث 
يــتعلم الباحــث العبــارات واألســئلة األساســية التــي تمكنــه مــن الحصــول علــى مفــردات أوليــة وتطويرهــا فيمــا بعــد 

ات معقـــدة ،وجمـــل متداخلـــة، حيـــث تعتمـــد هـــذه لتكــون نمـــاذج نحويـــة أكثـــر تعقيـــدا مثـــل كلمـــات مركبـــة ، وعبـــار 
الطريقـة علـى بديهـة المـتكلم األصــلي للغـة وأذن الباحـث الميـداني، ودربتـه علــى كتابـة مـا يسـمعه وعـدم اعتمــاد 
تقنيــة االســـتنباط وحـــدها بـــل يجـــب االســـتعانة بأســـاليب بحثيـــة أخــرى والســـبب فـــي ذلـــك هـــو فشـــل تأمـــل الـــنفس 

ن حيث بين وليام البوف أن تأمل النفس فشل في الوصول إلى أنظمة مهمة في واعتباره دليال لمعرفة المتكلمي
طرق تغيير المتكلم للفظة بين سياق لحديث وأخـر، ومـن هنـا ال يمكـن أن يشـمل وعـي المتكلمـين فـوق اللغـوي 
 على قدرتهم للتنبؤ بشكل كامل للتغيـرات التـي تصـيب ألفـاظهم بحسـب اخـتالف السـياق االجتمـاعي والثقـافي ،
ولذلك نرى دورانتي يوصي األنثروبولوجيين األلسنيين باالنفتاح على التواصل بين تركيبة اللغة واستعمالها من 
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جهـــة وعلـــى الوحـــدات النحويـــة واختالفهـــا عـــن الوحـــدات االجتماعيـــة والثقافيـــة مـــن جهـــة أخـــرى ، وهـــذا األمـــر 
قلـــي األلســـنية ســـاهم فـــي تطـــوير حوي األنثروبولوجيـــابحســـب قولـــه يؤهـــل لجعـــل اللغـــة محـــور أبحـــاث فـــي حقـــل 

 الوصفية والنظرية. 

الخالصة: بعد هذه القراءة الموجزة لبعض موضوعات كناب دورانتي حول األنثروبولوجيا اللسنية خلصـت إلـى 
أن األنثروبولوجيا األلسـنية درسـت اللغـة معتمـدة علـى مبـادئ، ومنـاهج األنثروبولوجيـا ،فكـان لهـذا الفـرع أدواتـه 

صـــة والتـــي تعتمـــد ـ إلـــى جانـــب المجـــال النظـــري ـ العمـــل الميـــداني ، واعتمـــد هـــذ الفـــرع مـــن البحثيـــة الخا
ــا فــي دراســته للغــة علــى مراقبــة التفاعــل بــين المشــاركين والتركيــز فــي الســماع واالســتماع لهــم ،  األنثروبولوجي

ركيــز علــى الجاليــات إضــافة إلــى االعتمــاد فــي مبــدأ التحليــل علــى األزواج المتجــاورة ،ووحــدات المشــاركين ،والت
الكالمية الواحدة وطريقة أفرادها في تعاملهم مع اللغة داخل جاليتهم ، ويحتاج هذا الجانـب إلـى دراسـة موسـعة 
لإلحاطة بكل مـا تحويـه األنثروبولوجيـا األلسـنية مـن نتـائج وتجـارب ونظريـات كانـت حصـيلة دراسـة اللسـانيات 

 من منظور األنثروبولوجيا.
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 :رالمصاد

ـــــــــــــورون وآخرون،ترجمـــــــــــــة مصـــــــــــــباح العمد،مؤسســـــــــــــة مجـــــــــــــد 1 ـــــــــــــ إثنولوجيـــــــــــــا أنثربولوجيـــــــــــــة، فيليـــــــــــــب الب ـ
 م،بيروت.1،2004الجامعية،ط

ـ األجساد الثقافية اإلثنوغرافيا والنظرية،هيلين توماس وآخرون، ترجمة أسـامة الغزولـي، الهيئـة العامـة لشـئون 2
 م، القاهرة.1،2010المطابع األميرية،ط

، وزارة 1،ع3ية في علم اللغة والدراسات اإلثنولوجية،محمود فهمي حجازي، مجلة عالم الفكر،مـ أصول البنيو 3
 م،الكويت.1972اإلعالم ،

ـــ األصــول الســيمائية فــي فكــر شــارل بيرس،دافيــد ســافان، ترجمــة عبــد الملــك مرتــاض، مكتبــة عــين الجامعــة، 4
1992. 

م، 1،2013مة فرانك درويش، المنظمة العربية للترجمة، طـ األنثروبولوجيا األلسنية، أليساندرو دورانتي، ترج5
 بيروت.

 م.2004ـ األنثروبولوجيا اللغوية،مها معاذ، دار المعرفة الجامعية، 6

 ـالرمز والعالمة واإلشارة، المفاهيم والمجاالت،محمد كعوان، الملتقى الوطني الرابع للسيمياء والنص األدبي.7

 م،القاهرة.5،1998، عالم الكتب، طـ علم الداللة ،أحمد مختار عمر8

 ـ علم اللغة ،محمود السعران، دار النهضة، بيروت.9

 م،القاهرة.2،1990ـ علم اللغة االجتماعي،هدسون، ترجمة محمود عياد، عالم الكتب، ط10

 م.1،2004ـ محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، شفيقة العلوي،أبحاث للترجمة والنشر، ط11

في أصل اللغات ،جان جاك روسو،تعريب محمدمحجوب،تقديم عبد السالم المسدي، دار الشئون  ـ محاولة12
 الثقافية العامة بغداد مع الدار التونسية للنشر.
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 م، الجزائر.2003ـالمدارس اللسانية المعاصرة،نعمان بوقرة، مكتبة اآلداب،13

 م،القاهرة.2007ـ مقدمة في دراسة األنثروبولوجيا، محمد الجوهري وآخرون، 14

 م، بيروت.1،1993ـ النظرية األلسنية عند جاكبسون، فاطمة الطبال، المؤسسة الجامعية للنشر، ط15

ـــــــــــــــــة،16 ـــــــــــــــــة تشومســـــــــــــــــكي اللغوي ـــــــــــــــــ نظري ـــــــــــــــــة  ـ ـــــــــــــــــل، دار المعرف جـــــــــــــــــون ليونز،ترجمـــــــــــــــــة حلمـــــــــــــــــي خلي
 م،االسكندرية.1،1985الجامعية،ط

 ـ نظرية جوتلوب فريجه المنطقية، ياسين خليل .17
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 توظيف تكاملي لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في الكشف عن أثر

 النمو العمراني على التربة الزراعية بمنطقة عين زارة

 

نورالدين نصر شلوف الدكتور/  
فوزية حسين سالمالدكتورة/    

افية م   / قس افيا ونظم املعلومات الجغر الجغر  

 كلية اآلداب/ جامعة طرابلس
 

 

: المقدمة  

يزداد العالم تطورًا وازدهارًا يوما بعد يوما، وتزداد البشرية تحضرًا ومن هذا التطور والتحضر زيادة         
عمليات التطوير العمراني، فهي انعكاس لتطور العالم وازدهاره وعنوان لتحضر البشرية، وهذا التطور شمل 

وغير بيئي، ليشكل هذا التطور العمراني في بعض المناطق العديد من المناطق من العالم شملت ما هو بيئي 
هاجسًا بيئيَا يعمل علي استنزافها، ومن هنا ظهرت في بعض دول العالم ومنها في الكثير من المدن الليبية 
مشكلة عدم التوازن بين الموارد البيئية والمتطلبات البشرية مما يستدعي مفهوم التطور العمراني أو النمو 

علي الموارد األرضية إلعادة هذا التوازن، وتوفير االستمرارية للحياة علي  في ضوء المحافظة يالعمران
 األرض وحفظ حقوق األجيال القادمة.

تشهد المدن الليبية اليوم توسعًا عمرانيًا ملحوظًا والذي أثار اهتمام المختصين والدارسين والباحثين بما في    
ا، والتي ارتبط نموها بالنشاطات االقتصادية وارتفاع معدالت النمو السكاني ذلك مدينة طرابلس بكافة مناطقه

والتحوالت السياسية، والتي كانت سببًا في توسع الرقعة العمرانية وزيادة الطلب علي استخدام األرض لمواجهة 
 ب استيعاالتوسع العمراني، ويبدو ذلك جليًا في ارتفاع أسعار األرض وندرتها، ونقص أعداد المساكن ال

االسر باإلضافة الي أهدار الموارد البيئية وأهمها التربة الزراعية التي يقام عليها النمو العمراني، مما يستدعي 
أعادة النظر في الطرق التي يتم من خاللها تطوير البيئة العمرانية المستقبلية بحيث يتم التفكير في البعد 

 راني الحديثة.البيئي وفق مفاهيم التخطيط والتطوير العم
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ومن األهمية بمكان توفير قاعدة بيانات ومعلومات للبيئة العمرانية قبل أعداد الخطط ووضع    
االستراتيجيات، وذلك إليجاد الحلول المناسب لعدد من المشاكل البيئية التي تتمثل في استنزاف الموارد 

 ة، واالزدحام السكاني.البيئية، وكذلك زحف المستوطنات العمرانية على البيئات الطبيعي

تعتبر دراسة النمو العمراني من الموضوعات التي تتطلب دقة عالية امكانيات كبيرة في انتاج خرائط      
وتطوره وتحليله، ودراسة التغير فيه وكشف العوامل الجغرافية المؤثرة فيه وصوال لوضع الخطط المناسبة 

لموارد الطبيعية وال يتأتى ذلك اال باتباع أسلوب علمي لعملية النمو العمراني في ضوء المحافظة علي ا
وممنهج قادر علي القيام بمثل هذه األمور ومن هذه األساليب العلمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية 
واالستشعار عن بعد كونها وسائل أثبتت فاعليتها في االرتباط المكاني ونظم دعم اتخاد القرار في مجال إدارة 

الدراسات العمرانية ومراقبة النمو، كما انها تعمل علي التوزيع الجغرافي للخدمات واختيار أفضل المدن و 
المواقع لها وتقييم األرض للنمو العمراني، كما انها تتوافر بها إمكانات تجعلها قادرة علي التعامل مع كم هائل 

افة الي قدرتها علي الربط المكاني من البيانات ، واجراء العديد من العمليات المحسوبة عليها، باإلض
 . للظاهرات والتحليل االحصائي لها وإخراج البيانات والخرائط بالعديد من الوسائل واالشكال

:مشكلة الدراسة  

تعد منطقة عين زارة الواقعة في ضواحي أكبر تجمع سكاني في ليبيا المتمثل في مدينة طرابلس، من       
 االكتظاظ ر المهاجرين من المدينة إلى ظهيرها في ظل ما تعانيه منالمناطق التي أصبحت محل أنظا

وتطور أعدادهم من جانب وعدم وجود خطط تنموية اسكانية وخدمية من جانب أخر، األمر الذي  السكاني
أدي بطبيعته إلى زيادة رقعة المساحات العمرانية العشوائية التي في الغالب تكون على حساب الموارد 

  ها التربة الزراعية.الطبيعية من

 وعليه تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:

ــ ماهي خصائص تربة منطقة عين زارة من حيث نوعيتها وقدرتها االنتاجية ومستوى ملوحتها ومدى  1
 صالحيتها للزراعة.

زارة؟هي مراحل النمو العمراني ومعدالته بمنطقة عين ما - 2  
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معلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد القدرة على معرفة نوع التربة الزراعية ـــ   هل لتقنيات نظم ال3
 ومساحتها التي فقدت بسبب النمو العمران. 

 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تتناول أحد المواضيع التي تنمي وتعزز علم وإدراك ومعرفة الباحث في مجال 
ضوع من أثر في توفير بيانات كاملة عن النمو العمراني بمنطقة عين زارة، علمه وعمله، وكذلك ما لهذا المو 

 وما يمكن أن تشكله من أهمية في مجاالت التخطيط والنمو العمراني، وفي أثراء المكتبة الجغرافية.

  : أهداف الدراسة

 .تهاملوحــ معرفة خصائص تربة منطقة الدراسة من حيث نوعيتها وقدرتها االنتاجية ومستوى  1

 النمو العمراني ومعدالته بمنطقة عين زارة. تطورتتبع  ــ 3

ــ إحداث توظيف تكاملي لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في الكشف عن أنواع  4
 التربة ومساحتها التي فقدت بسبب النمو العمراني.

 منهجية الدراسة وأدواتها:

ن هما:اعتمدت الدراسة على منهجين اساسي  

التاريخي لبعض الخصائص المناخية تتبع  اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في  أ ةةة المنهج التاريخي:
  . مراحل النمو العمراني خالل فترات زمنية مختلفة بمنطقة عين زارةمساحة و والسكانية ، اضافة إلى تتبع 

ي تحليل كافة البيانات الجغرافية التي لها عالقة اعتمدت الدراسة على هذا المنهج ف ب ةة المنهج التحليلي:
بموضوع الدراسة كالبيانات المناخية والتضاريسية والبيانات النهائية للتصنيف المراقب للصور الفضائية 

على التربة  هم، إلى جانب تحليل التوزيع المكاني للنمو العمراني ومدى تأثير  2019ــ  2001ــ  1976
 اسة.الزراعية بمنطقة الدر 
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 أدوات الدراسة:

 Geographical Information Systemsةة تقنية نظم المعلومات الجغرافية  1

أصبحت تقنية نظم المعلومات الجغرافية في اآلونة األخيرة من أهم أدوات البحث العلمي في مختلف العلوم 
ت والمعلومات المكانية في أقل وعلى رأسها علم الجغرافيا وذلك لما لها من أهمية كبيرة في استنتاج البيانا

حثين  وخاصة المهتمين  في مجال وقت وتكلفة وجهد من الطرق التقليدية األخرى، مما جعل أغلب البا
الدراسات التنمية والتخطيط والبيئية يستخدمون هذه التقنيات في الكشف عن التغيرات التي تحدث لكثير من 

الدراسة بشكل رئيس على أشهر برامج نظم  اعتمدتالظاهرات وكيف تؤثر وتتأثر بها، ومن هذا الجانب 
، ولكي يتحقق الهدف من هذه التقنيات وجراء Arc GIS 10.2المعلومات الجغرافية المتمثل في برنامج 

تحليالت مكانية عليها البد من اتباع مجموعة من الخطوات األساسية تبدأ بمرحلة تجميع البيانات سواء كانت  
 وصفية) احصائيات ( أو مكانية )خرائط ـــ صور فضائية ( ثم عملية ادخال البيانات المكانية) خرائط

وبعد ذلك يتم معالجة البيانات  ز الكمبيوتر من خالل عمل مسح ضوئي عالي الوضوح للخرائطورقية(في جها
الخرائط عبر عدة خطوات أولية منها:  ضبط االحداثيات الجغرافية  المكانية المتمثلة في

( لكل خريطة على حدة وتجميع كل الخرائط في Clip)قطع األطر الخارجية  ثم ( Georeferanceللخرائط)
 Personalإنشاء قاعدة بيانات عملية ( ثم تبدأ Mosaicيطة واحدة لتمثل منطقة الدراسة بالكامل )خر 

Geodatabaseنقطة الطبقات من نوع  تضم مجموعة منPoint وخطLine  ومساحةPolygon ثم تأتي ،
المكانية على ،وبعد ذلك تبدأ عملية إجراء بعض التحليالت Digitizing) عملية تحرير الظواهر أو البيانات

تأتي عملية اإلخراج وعادة ما تكون على هيئة بيانات وصفية )  البيانات بعد االنتهاء من تجيزها ، وأخيراً 
ــ أشكال بيانية ( أو بيانات مكانية) خرائط رقمية(،ومن أهم البيانات المكانية التي تم استخدامها في  جداول

 ( في هذه الدراسة تتمثل في اآلتي:.2Arc GIS 10تقنيات نظم المعلومات الجغرافية)برنامج 

 .1975، مركز البحوث الصناعية، 250000:1الجيولوجية، لوحة طرابلس، مقياس رسم  ـــ خرائطأ 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           153 

متر، شبكة المعلومات  90بقدرة تمييزية  Asterللقمر الصناعي DEM ب ــ نموذج االرتفاع الرقمي
(على USGSيكية)هيئة المساحة الجيولوجية االمر  االنترنت،موقع

 . https://earthexplorer.usgs.govالرابط

( II 1990السيد )سيدي  ـ( ـI 1990)تاجوراء لوحة  ـ( ـIV 1990) لوحة طرابلس ج ــ خرائط تصنيف التربة،
 ية سيخلوزيروم اكسبورتالمؤسسة الروس ،50000.1(، مقياس III 1990لوحة قصر بن غشير ) ــ
(Selkhozpromexport عام )1890 ، 

  سيدي السيد        ـ( ـI 1990)تاجوراء لوحة  ـ( ـIV 1990) لوحة طرابلس د ــ خرائط القدرة االنتاجية للتربة،
(II 1990( ــ لوحة قصر بن غشير)III 1990 مقياس ،)المؤسسة الروسية سيخلوزيروم 50000:1 ،

 ،  1890( عام Selkhozpromexport) اكسبورت

  سيدي السيد             ـ( ـI 1990)تاجوراء ــ لوحة  (IV 1990) ه ـــ خرائط ملوحة التربة، لوحة طرابلس
(II 1990( ــ لوحة قصر بن غشير)III 1990 مقياس ،)المؤسسة الروسية سيخلوزيروم 50000:1 ،

 ، 1890( عام Selkhozpromexportاكسبورت)

 االستشعار عن بعد: ب ةة تقنية

يعتمد مفهوم االستشعار عن بعد لجمع وتفسير البيانات حول سطح األرض على تفاعل فيزيائي يحدث بين 
حمل أنواع متعددة من  ،من خالل(1)أشعة الشمس الساقطة وبين مطاهر سطح األرض

مما جعل تقنية ا، دراستها وقياسه على المركبات الفضائية لتسجيل الظواهر المرادSensorsالمستشعرات
االستشعار عن بعد من أهم الوسائل واألساليب المتقدمة في الحصول على المعلومات والبيانات عن الظواهر  

ومن ضمن مصادر بيانات االستشعار عن صور األقمار  الموجودة على سطح األرض دون المساس بها،
تمدت الدراسة  على صور القمر الصناعي الصناعية التي تختلف حسب أنواعها استخدامها، ومن هنا فقد اع

من القدرة العالية على لكشف التغيرات التي تطرأ على  ، وما تتميز بهLandsat Imageالندسات  األمريكي

                                                           
(1)
، قسم RSـ  GISصهيب خالد أبو جياب، التطور العمراني المستقبلي في محافظة خانيونس في ضوء المحافظة على الموارد البيئية باستخدام  

 .38، ص 2012غزة،  –عة االسالمية ، كلية اآلداب، الجامالجغرافيا

https://earthexplorer.usgs.gov/
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تميزت بدرجة عالية  وتم الحصول علي ثالث صور فضائيةاستخدامات األراضي خالل فترات زمنية مختلفة، 
 ،م 2019ـــ  2001ــ  1976لعام من الوضوح وخلوها من السحب 

االنترنت "بالمجان" في موقع هيئة المساحة الجيولوجية  (،وذلك من خالل شبكة المعلومات1الجدول) 
، كما سمح هذا الموقع من . https://earthexplorer.usgs.gov(على الرابط التالي:USGSاألمريكية )
بقدرة  Aster( للقمر الصناعي DEM )Digital Elevation Modelنموذج االرتفاع الرقميعلى  الحصول
المرئيات الفضائية إال بعد المرور بمرحلتين أساسيتين  وال يمكن االستفادة من لمنطقة الدراسة،متر  90تمييزية 

وتحتاج كل  لصور الفضائية،المعالجة األولية للصور الفضائية والثانية تفسير وتحليل ا تتمثل األولى في
،ويمكن توضيح هذه ENVI 5 أحد البرامج التي من أشهرها برنامج باستخدام إلى عدة خطوات واحدة منها

 :المراحل بالتفصيل

 

 المستخدمة في الدراسةالفضائية  ات( بيانات عن المرئي1جدول)
 

 رقم المرئية
 المستشعر تاريخ التصوير المنصة

 الدقة
 Row Path المكانية

037 203 Landsat2 29  1976ــ  1ــ MSS 30 X30 
037 189 Landsat 7 5  2001ـــ  8ــ ETM 30 X30 
037 189 Landsat 8 2  2019ــ  10ــ OIL - TIRS 30 X30 
 X90 90 ــــــــ Aster 2001 ــــ ـــــــ

 

 (Landsatالصناعي  القمر)الفضائية ةة المعالجة األولية للصور  1
تحتاج الصور الفضائية بعد الحصول عليها من مصادرها إلى مجموعة من الخطوات األولية لكي يتم 

 التعامل معها في مرحلة التحليل والتفسير وتتمثل هذه الخطوات في اآلتي: 
 عملية جمع وترتيب ودمجتعتبر  (:Layer Stackingأ ةةة عملية دمج القنوات الطيفية للصور الفضائية )

 في صورة واحدة من األمور الضرورية، وذلك ألن الصور الفضائية التي تم (Bands)ةالطيفيالقنوات 
( تكون قنواتها الطيفية غير مدمجة USGSموقع هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية )الحصول عليها من 

م أداة ث Basic Toolsعن طريق تطبيق األمر ENVI 5يتم ذلك باالعتماد على برنامج ،في صورة واحدة
Layer Stacking. 

يتم في هذه العلمية قص منطقة الدراسة من : (Subset Image) القصعملية االستقطاع أو  ةةب ةةة
للقمر ( وبالتالي طبقت هذه العملية على الصور الفضائية1كما في الشكل )الصورة الفضائية الكاملة 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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 Basic Toolsعن طريق تطبيق األمروذلك م 2019ــ  2001ــ  1976لعام  Landsatالندساتالصناعي 
 (Subset Data via ROIs) أداة ثم 
 

عملية إزالة أو تصحيح التشوهات (: هي Geometric correctionsج ةة عملية التصحيح الهندسي )
آثار التغييرات في وضع منصة المستشعر نتيجة )االرتفاع الصور الفضائية بسبب واألخطاء الهندسية في 

اف( إلى جانب انحناء سطح األرض ودورانها حول نفسها وغيرها من العوامل، وهناك عدة والسرعة واالنحر 
طرق لضبط احداثيات الصورة الفضائية وتأكد منها ، ومن بينها ضبط احداثيات الصورة الفضائية من صورة 

يئة موقع ههندسيًا، أو من خريطة طبوغرافية  مصححة هندسيًا، رغم ما يوفره  مصححةفضائية أخرى 
تم التأكد من صحة  ه( من صور فضائية مصححة هندسيًا، إال أنUSGSالمساحة الجيولوجية األمريكية )

م، عن  2019ــ  2001ــ  1976إحداثيات الصور الفضائية الندسات التي تم الحصول لمنطقة الدراسة لعام 
 طريق عمل تطابق بين صورة  وصورة وأخرى لتأكد من ضبط إحداثياتها.

 
 م.2019( عملية قص منطقة الدراسة من الصورة الفضائية الكاملة للقمر الصناعي الندسات 1شكل )

 
 

يتم في هذه العملية  تجميع أو دمج المرئيات الفضائية مع (: Mosaickingد ةة عملية دمج الصور )
فضائية حالة أن منطقة الدراسة تضم  أكثر من صورة في صورة فضائية واحدة وذلك في بعضها  البعض 

صورة واحدة، و هنا ال بد أن يراعي فيها بعض الجوانب أهمها أن تكون الصور الفضائية من    يوال توجد ف
يتم تطبيق عدد القنوات الطيفية، و  يومتساوية ف المرجع الهندسي ونفس نوع المستشعر الصناعينفس القمر 

.ولم تطبق هذه  Mosaickingأداة  ثم من Basic Toolsعن طريق األمر  Enviهذه العملية في برنامج 
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العملية في هذه الدراسة ونظرًا لوقوع منطقة الدراسة داخل نطاق صورة فضائية واحدة للقمر الصناعي 
 (.1،كما في الشكل )Path189 ــــــ    Row037الندسات 

للحصول  في هذه العملية تحسين البيانات الصور الفضائية ميت (:Enhancement)ه ةة عملية التحسين 
 imageعن طريق شريط Enviتطبيق هذه العملية في برنامج  ووضوح، يتمعلى صور فضائية أكثر دقة 

tool bar  ثم عن طريق أداة Enhancement . 
عملية تقسيم الصور الفضائية إلى عدد من الفئات  يه (:Classificationةة عملية التصنيف ) 2

Classesذه الفئات بحث تمثل كل فئة منها ظاهرة محددة على سطح اعتمادًا على القيم االشعاعية له
   الصور الفضائية متعـددة األطيـاف همـا: التــصنيف غيــر المراقب يوجد طريقتان لتصنيف، و (1)األرض

Supervised Classification. UN  الذي يعتمد على أساس تقسيم الصورة الفضائية إلى عدة فئات بناء
 على إحصائيات الصورة

عندما تكون المعلومات لدى استخدام هذه الطريقة يتم ،(Training Areas) مناطق التدريب دون أن نستخدم
   Supervised Classification والتـصنيف المراقب .شحيحة أو معدومة المصنف عن منطقة الدراسة

يطلق  يميزها المفسر ألشكال أو سمات الغطاء األرض التي الذي يتم اختيار الخاليا أو البصمات الطيفية
الخرائط أو  بمساعدة مصادر أخرى مثل الصور الجوية أو ،(Training Areas) التدريب ناطقها معلي

الصناعي  الدراسة على هذه الطريقة في التصنيف الصور الفضائية للقمر ت، واعتمد((2)المسح الميداني
بعدة  المراقب عملية التصنيف تومر  ،بالمنطقةالندسات وذلك لمعرفة المفسر بمظاهر الغطاء األرضي 

 :وهيخطوات 
وذلك لفحص الصورة والتعرف على ظواهرها  : Visual Interpretationالبصري للصورة ةةة التفسيرأ 

 المختلفة التي يمكن تميزها عن بعضها البعض.
تمثلت في فئة  ب ـــ تحديد فئات الدراسة: هي عملية تحديد الفئات المطلوبة من الصورة الفضائية والتي

 .في الصورة الفضائية األرضيةالعمران فقط وتم اشتقاقها من مجموع الغطاءات 
تم تحديد مناطق التدريب أو ما يعرف منطقة اهتمام  :(Training Areas)التدريب ج ةةة اختيار مناطق 

م، وذلك باستخدام 2019ـــ  2001ــ  1976الدراسة لفئة العمرات لكل الصور الفضائية لمنطقة الدراسة لعام 
 في ملف لكي يعتمد عليها في عملية التصنيف. وحفظها Envi.5برنامج 

                                                           

. 176،ص2015جمعة محمد داوود، أسس وتطبيقات االستشعار عن بعد، الطبعة األولى، جمهورية مصر،  (1)
 

(2)
مرجع سابق، ص  GISالتطور النمراني المستقبلي في محافظة خانيونس في ضوء المحافظة على الموارد البيئية باستخدام صهيب خالد أبو جياب، 

51. 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           157 

رغم هناك عدة طرق لعملية التصنيف المراقب، إال  :(Classification method) التصنيفد ةة طريقة 
تمد التي تعParallelepiped Classificationلتصنيف متوازي السطوح أن الدراسة اعتمدت على طريقة ا

 من خالل تحديد أكبر الواحدة،على تحديد مدى االنعكاس في مجموعة التدريب للفئة 
توضع  الطيفية، وبذلكوأصغر قيمة له في كل مجال طيفي، وهي تمثل حدودا للصفوف  الرقمي،قيمة للعدد 

العتماد . وبا(1)كل خلية في الصف الطيفي الذي يحتويها المدى المحصور بين القيمتين العظمى والصغرى 
على ملف البصمات الطيفية التي تم تحديدها في مناطق التدريب تم تصنيف فئة العمران بشكل مبدئي لكل 

 .الصور الفضائية بمنطقة الدراسة
بعض  األمر اختيارإجراء عملية التصنيف المبدئي للصور الفضائية تطلب  بعدالميداني:  ه ةةة التحقق

لعمران(على الصورة الفضائية وتحقق منها على األرض الواقع، وبعد ذلك البصمات الطيفية للفئة المصنفة )ا
 أكثر دقة.على تصنيف نهائي  التصنيف للحصولتم إجراء بعض التعديالت على 

 بمنطقة عين زارة. المحور األول ةةة الخصائص الجغرافية
ة الكتل العمرانية وذلك ساهمت الخصائص الجغرافية بمنطقة عين زارة بشكل غير مباشر في زيادة رقع    

 عبر عدة عوامل:
 13 21 03ــــــــ     13 22 19تقع منطقة عين زارة فلكيًا بين خطي طول  ةة الموقع الفلكي والجغرافي : 1

شمااًل ، وتقع جغرافيًا  في الجزء الشمال الغربي بليبيا  32ًَ  52 19ـــــــ َ  32 43ََ  12شرقًا ودائرتي عرض 
كيلومتر ، يحدها من الشمال بلدية سوق الجمعة ومن  5شرق مدينة طرابلس على بعد  تحديدًا جنوب وجنوب

(،  2كما في الشكل )  مأبو سليالشرق بلدية تاجوراء من والجنوب بلدية قصر بن غشير ومن الغرب بلدية 
أكبر  هيركيلومتر مربع، حيث ساهم الموقع الجغرافي لمنطقة عين زارة  الواقع في ظ 188.5وتبلغ مساحتها 
بها وخاصة في الجزء الشمالي  في البالد المتمثل في مدينة طرابلس على زيادة مساحة العمران مركز حضري 

المدينة إلى ضواحيها في ظل زيادة عدد السكان بمعدالت فاقت  ذلك بسبب الهجرة العكسية للسكان من مركز
استخدامات األراضي  على حساب الموارد   األمر الذي أدي إلى تغير خارطة ،للمدينة ةاالستيعابيالقدرة 

 البيئية وظهور بعض المشكالت ) البيئية ــ التنموية ــ العمرانية ( .
 
 
 

                                                           
 

، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم منار محمد أحمد شولي، دراسة غطاءات األراض ي في منطقة نابلس باستخدام تقنية االستشعار عن بعد (1) .                  

 70، ص2008الجغرافيا، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،
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 الموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة عين زارة (2شكل)

 
 

على سطح منطقة عين زارة حسب دراسة  الجيولوجية الظاهرةالتكوينات  الجيولوجي: تتألف ةةة التركيب 2
حيث تغطي الرواسب الرياحية  الرابع،التكوينات الرسوبية للزمن  م، من1975البحوث الصناعية لعام مركز 

% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة بمساحة تصل  65لعصر الهولوسين أكبر مساحة تتجاوز أكثر من 
، وتظهر بشكل (1)(، وهي عبارة عن لويس رملي وكتبان رملية2كيلومتر ًا مربعًا كما في الجدول) 124.1

كامل في الجزء الغربي واألوسط والجنوبي بمنطقة الدراسة. كما تتألف من تكوينات الجفارة التي تنتمي لعصر 
 %  34.2كيلومترًا مربعًا بنسبة  64.4الباليستوسين بمساحة تصل 

 
 ( التركيب الجيولوجي بمنطقة عين زارة2الجدول )

 املئوية النسبة املساحة " كيلو متر مربع" الصنف

 65.8 124.1 رواسب رياحية

 34.2 64.4 تكوين الجفارة

 100.0 188.5 املجموع

 ، مركز 250000:1ـوحة طرـابلس، مقياس رسم ـــــــــــــــــــــــاملصـــــــــدر: مـــــــــــــــن عمل البــــــــــــاحثان استنادا على الخريطة الجــــــــــــــــــــــــــــيولوجية، لــــ                           

افية 1975،   البحوث الصناعية                             (Software Arc GIS.10)م، وتقنية نظم املعلومات الجغر

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 17، ص1975 الليبية،الجمهورية العربية  طرابلس،الكتيب التفسيري للوحة  يولوجية،الجخريطة ليبيا  الصناعية،مركز البحوث 
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 ( التركيب الجيولوجي بمنطقة عين زارة3)شكل 

 
ـــــــــــوحة طرـابلس،ــــــدر: مـــــــــــــــن عمل البــــــــــــاحثان استنادا على الخريطة الجــــــــــــــــــــــــــــيولوجية، لـــــــــــاملصـــ                                                       ــــــ

افية1975، مركز البحوث الصناعية، 250000:1مقياس رسم   م، وتقنية نظم املعلومات الجغر
                                                      (Software Arc GIS.10) 

، (2)رواسب رملية مع قشور من الجبس والكاليشمن إجمالي مساحة المنطقة، وهي عبارة عن غرين و  
(، ويمكن القول من خالل ما 3وتظهر في الجزء الشرقي والشمالي والشمال الغربي بالمنطقة كما في الشكل )

صائص الجيولوجية الرسوبية للزمن الرابع ) رواسب رياحية ــ تكوين الجفارة( بمنطقة طبيعة الخ تقدم بأن
طبيعيًا في عمليات  الدراسة كانت مشجعة بشكل كبير على زيادة ظاهرة النمو العمراني، حيث لم تكن عائقاً 

جانب أخر، وهذا عكس  الحفر والبناء للقواعد الرئيسة للمباني من جانب و سهولة إعداد البنية التحتية لها من
 ما نالحظه في المناطق ذات التكوينات الصخرية الصلبة.

يتميز سطح منطقة عين زارة باالنبساط والتدرج الهين من الشمال إلى الجنوب والجنوب ةةة التضاريس :  3
شرقي، فوق مستوى سطح البحر في الجنوب ال متراً  90أمتار  في الشمال إلى  6من  يتراوحالشرقي، بارتفاع 

 6من  ارتفاعه ( يتبين أن الشريط الشمالي لسطح المنطقة ال يتجاوز4( والشكل)  3من خالل الجدول)  فمن
% من إجمالي 23.8كيلومتر ًا مربعًا بنسبة  44.9بمساحة ال تتجاوز  مترًا فوق مستوى سطح البحر 30ـــ 

ثالثي سطح منطقة عين زارة في فئة  ان الرملية، بينما ينحصرثبمساحة المنطقة باستثناء ظهور بعض الك
% من 66كيلومترًا مربعًا بنسبة  124مترًا فوق مستوى سطح البحر بمساحة تتجاوز  60ـــ  31ارتفاع من 

إجمالي مساحة المنطقة، في حين ال تصل مساحة سطح المنطقة في الجزء الجنوب الشرقي بمنطقة عين زارة 
% 10.1كيلومترًا مربعًا بنسبة  19.1ترًا فوق مستوى سطح البحر سوى م 90ـــــ  61ارتفاعه من  يتراوحالتي 

                                                           
 4مركز البحوث الصناعية، مرجع سابق، ص 

(2)
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ويمكن القول بأن طبيعة سطح المنطقة السهلية ساعدت بكل يسر على عملية  من إجمالي مساحة المنطقة،
التوسع العمراني سواء في بناء الوحدات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو شق الطرق وخاصة في ظل 

حماية الموارد وقلة الوعي البيئي لدى  انينالسكان و غياب التخطيط العمراني وعدم تطبيق القو  زيادة عدد
 . السكان

 ( التقسيم الطبوغرافي بمنطقة عين زارة3الجدول )
 النسبة املئوية املساحة " كيلو متر مربع" الفئة

 23.8 44.9 30ـــ  6
 66 124.5 60ـــ  31
 10.1 19.1 90ـــ  61

 100 188.5 وع املجم

 على نموذج االرتفاع                                
ً
 بقدرة  Aster( للقمر الصناعي DEM)Digital Elevation Modelالرقمياملصـــــــــدر: من عمل الباحثان استنادا

 (.Software Arc GIS.10متر وتقنية نظم املعلومات الجغرافية ) 90تمييزية                          

 

 ( التقسيم الطبوغرافي بمنطقة عين زارة4شكل )

  
 على نـــــــــــــــــــــــمــــــوذج االر                                                         

ً
ــــاملصـــــــــدر : مـــــــــــــــن عمل البــــــــــــــــــــــــاحثان استنادا  ميــــرقــــــــــــالالــــــــــــــــرقــــــمــــــــــــــــي ــاع تفـــــــــــــــ

Digital Elevation Model                                                                     ( DEM للقمر الصناعي )Aster  وتقنية متر 90بقدرة  تمييزية، 
 (.Software Arc GIS.10نظم املعلومات الجغرافية )                                                  

ـــ البشــرية( التــي تــوثر فــي نشــأة المــدن ةةةةة المنةةا  : 4 يعــد المنــاخ مــن بــين  أهــم العوامــل الجغرافيــة )الطبيعيــة ــ
د وأنمـاط توزيعهـا ونموهــا وتطورهـا ، بــل أصـبح يـدخل فــي التخطـيط العمرانــي فـي بعـض النــواحي كمراعاتـه عنــ

بـل يـزداد األمـر إلـى أبعـد مـن  اختيار المسكن من حيث االشـعاع الشمسـي والحـرارة والريـاح واألمطـار وغيرهـا،
لدراســة منــاخ المسـاكن فــي المنــاطق الجافــة  1963نــدوة خاصــة فـي عــام  اليونيســكوذلـك حيــث عقــدت منظمـة 
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اليوميـــة ممـــا جعـــل هنـــاك  ، إلـــى جانـــب ذلـــك يـــؤثر المنـــاخ علـــى صـــحة األنســـان وراحتـــه ونشـــاطاته(1)والرطبـــة
دراسات مناخية قائمة على أساس العالقة بين اإلنسان والمناخ مـن حيـث التغييـرات اليوميـة والسـنوية لعناصـر 

ودرجة حرارة الهـواء واألمطـار  وغيرهـا، ومـن بـين هـذه الدراسـات : دراسـة ضـاحي  المناخ ،كاإلشـعاع الشمسي
 لمنـــــــــــــــاخ وراحـــــــــــــــة اإلنســـــــــــــــان فـــــــــــــــيمـــــــــــــــالتي هـــــــــــــــدفت لقيـــــــــــــــاس ا2008وأبـــــــــــــــى غرســـــــــــــــة فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام  

ـــــــــــــومOliverمدينــــــــــــة ســــــــــــرت مــــــــــــن خــــــــــــالل تطبيــــــــــــق معــــــــــــادلتي أوليفــــــــــــر  اعتمــــــــــــادًا علــــــــــــى قــــــــــــيمThomوتـ
محـــول 2013درجـــات الحـــرارة للترمـــومتر المبلـــل والجـــاف ومعـــدالت الرطوبـــة النســـبية، ودراســـة دراســـة الســـبيعي

 أنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيولوجي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت، مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدماً 
الحـرارة والرطوبـة المــؤثرتين ل إفـرازات الجسـم للعـرق، ومعادلـة أوليفـر لقيـاس معامـ معادلـة ادولـف لقيـاس معـدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان، ومعادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبل( لقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس عل
اإلنسـان يفضـل االسـتقرار  والتـوطن والعـيش   نجـدومـن هـذا المنطلـق عـادة مـا ،(2)مستويات اإلحسـاس بـالبرودة

ناخيـة عـن غيرهـا ألن ذلـك يـنعكس علـى احساسـهم بالراحـة ، ففـي في المناطق أكثر  اعتدااًل في عناصرها الم
فــي المنــاطق الســاحلية بمعــدالت تفــوق مئــات المــرات مــن المنــاطق  ليبيــا مــثاًل تــزداد معــدالت التركــز الســكاني

ويرجــع ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامــل الجغرافيــة  التــي مــن أهمهــا طبيعــة المنــاخ التــي تــزداد جفافــًا  الداخليــة،
وذلك بسـبب عامـل القـرب والبعـد عـن البحـر، ويمكـن  نحو الداخل "جنوبًا" لما ابتعدنا عن خط الساحلوقسوة ك

توضــيح ذلــك  مــن خــالل إجــراء مقارنــة  بســيطة بــين عنصــري درجــة الحــرارة واألمطــار فــي محطتــين منــاخيتين 
ثيـــرًا عـــن منطقـــة التـــي ال تبعــد ك األولــى واقعـــة فـــي  الشـــمال علــى الســـاحل متمثلـــة فـــي محطــة مدينـــة طـــرابلس

كيلــومتر متمثلــة فــي محطــة  25كيلــومتر شــمااًل، والثانيــة واقعــة جنــوب خــط الســاحل علــى بعــد   3الدراسةســوى 
( يتبـين  5مطار طرابلس، لوجدنا األولى أكثر اعتدااًل في عناصرها المناخية من الثانية، فمن خالل الشـكل ) 

شـتاء والخريـف لمحطـة مدينـة طـرابلس أدفـى مـن أشـهر   لمعدل الشهري لدرجات الحرارة في أشهر   فصل ال أنا
 فصل الشتاء والخريف لمحطة مطار طرابلس،  

 

                                                           
(1)

شبكة  كفاح حراشة، وفاء الزعبي، أبر المناخ في التخطيط النمراني من منظور جغرافي، قسم الجغرافيا، كلية ادداب، جامنة اليرمو ، بدون سنة،

 (https://www.academia.eduومات االنترنت )المنل
(2)

ليبيا، )بحث غرب  شمال-صرمانفي مدينة  مستويـــات راحـــة السكــان وكفــاءة النمــــل ،المهدي الغليــظ ، ابتســـــامالنكرميإبراهيم إسحيم 

 م.12،2018منشور، قسم الجغرافيا، كلية ادداب، جامنة الزاوية(، مجلة كلية التربية، الندد 
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 ( المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة بمحطة مدينة طرابلس ةة مطار طرابلس 5)  شكل
 2009ةةةة  1944خالل الفترة 

 
 المصدر: من عمل الباحبان استناداً إلى بيانات قسم المناخ، المركز الوطني لألرصاد الجوية،

طرابلس.    

الذي يمتاز  بدفء مياهه على المناطق الساحلية علـى تقليـل مـن شـدة بـرودة الكتـل  وذلك بسبب تأثير البحر 
 الهوائيـة البـاردة التـي تـأتي فـي مــؤخرة االنخفاضـات الجويـة الشـتوية ومـن تــم تعـديل درجـة حـرارة الليـل والنهــار،

رتفاعـا وأكثـر  كما يتضح أن المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة في فصل الصيف لمحطة مدينة طـرابلس أقـل ا
لمحطة مطار طرابلس، بسبب قلة وصول المـؤثرات البحريـة مـن  الحرارة تلطيفا من المعدالت الشهرية لدرجات

ناحية وسيطرة المؤثرات القارية من ناحية أخري، وال يقتصر األمر على درجـات الحـرارة فحسـب بـل يتبـين مـن 
مطار الشهرية والسنوية بين محطة مدينـة طـرابلس هناك تباين مكاني في توزيع معدالت األ( أن  6الشكل )  

، نتيجة لتقوس شكل السـاحل فـي محطـة مدينـة طـرابلس نحـو البحـر الساحلية، ومحطة مطار طرابلس الداخلية
فــي عــدد المنخفضــات الجويــة ممــا جعــل المعــدل ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لمــؤثرات البحــر المتوســط المتمثلــة 

 لم، في حين تقل المعدالت السنوية لألمطار.م 344.8السنوي للمطر يصل إلى 
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 ( معدالت الشهرية لألمطار بمحطة مدينة طرابلس ــ مطار طرابلس6)شكل 

 م 2009ــــ  1960خالل الفترة 

 
 المصدر: من عمل الباحبان استناداً إلى بيانات قسم المناخ، المركز الوطني لألرصاد الجوية،

.طرابلس   

ظرًا لالبتعاد عن مسار تأثير المنخفضات الجوية المتكونة فوق البحر المتوسط والتي كلما اتجهنا جنوبا ن
الداخلية التي ال يتجاوز فيها المعدل  وهذا ما نالحظه في محطة مطار طرابلس تسير من الغرب إلى الشرق 

  . ويمكن القول من خالل ما تقدم بأن طبيعة العناصر المناخية(1)ملم 272.4السنوي لألمطار 

 في منطقة عين زارة أعطيت أفضلية المكان للسكان عن باقي األماكن األخرى.

: تعد دراسة عنصر السكان من األمور الهامة في إعداد الخطط التنموية اإلسكانية  ةة السكان ة 5
د واالقتصادية واالجتماعية ، وخاصة في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان بمعدالت تفوق امكانيات الموار 

لمستوى المعيشي للسكان بعد استثمار عوائد النفط في  أن شهدت ليبيا تحسن فيا فمنذ الطبيعية المتاحة،
حيث شهدت منطقة  بعض جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية  انعكس األمر على تطور عدد السكان،

ن والحادي والعشرون كما في  من القرن العشري عين زارة  نموًا سكانيًا سريعًا خالل خمسة عقود األخيرة
نسمة ثم أرتفع في تعداد  102350م ال يتجاوز  1973(، حيث كان عدد السكان في تعداد عام  4الجدول) 

نسمة، ولم يبقى الوضع  عدد السكان كما هو عليه بل أخذ في التطور بشكل  145562م إلى 1984عام 
حسب التقديرات السكانية  2020حتى وصل في عام  مستمر في كل التعدادات السكانية التي أجرتها البالد

 نسمة، بالتالي بلغت الزيادة السكانية  278341إلى 

                                                           
 

 (1)
رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الجغرافيا، كلية البنات لآلداب )نورالدين نصر شلوف، التدهور البيئي بشنبية الجفارة بليبيا " دراسة جغرافية"، 

 .113، ص 2015والنلوم، جامنة عين شمس(، 
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 تطور عدد السكان وعدد األسر بمنطقة عين زارة (4)جدول 
 عدد األسر عدد السكان السنة

1973 102350 17024 
1984 145562 22144 
1995 180538 22650 
2006 221341 40436 
 ـــــــــــــــــــــــ 278341 *2020

 )الهيئة الوطنية للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد )
ً
 (2006ـ  1995ـ  1984ـ  1973املصدر: من عمل الباحثان استنادا

 ـ من حساب الباحثان اعتمادا على التقديرات املستقبلية للسكان. *                  

نسمة، األمر الذي أدى بطبيعته إلى تطور في عدد  175991حوالي  عاماً  47بمنطقة عين زارة خالل قترة 
أسرة في  40436م إلى  1973أسرة في عام  17024بمنطقة الدراسة حيث أرتفع عدد األسر من  األسر
م، وهذا يصاحبه زيادة في عدد الوحدات السكانية والبينية التحتية والمرافق والطرق وغيرها، ومن 2006عام 

ية المتمثلة في التربة احات الكتل العمرانية وعادة ما تكون على حساب أهم الموارد الطبيعثم زيادة مس
 الزراعية.

 خصائص التربة الزراعية )نوعيتها وقدرتها اإلنتاجية ومستوى ملوحتها(المحور الثاني: 

جة لتغيرات "تعرف التربة بأنها الطبقة السطحية المفتتة الهشة التي تغطي سطح األرض نتي           
كيميائية وفيزيائية من خالل تفاعل مستمر بين الحياة العضوية من نباتات وحيوانات من جانب والعناصر 

، بما أن التربة الزراعية من أهم الموارد (1)غير الحية من معادن ومياه ومواد غذائية وغازات من جانب آخر
فإن دراستها لمعرفة خصائصها وإمكانياتها  الغذائي الطبيعية التي يعتمد عليها سكان العالم في تحقيق أمنهم

الزراعية من األمور الضرورية لنجاح نمو أي نوع من أنواع المحاصيل الزراعية، ومن هذا المنطلق جاءت 
أهمية دراسة هذا المحور لمعرفة خصائص تربة منطقة عين زارة من حيث نوعيتها وقدرتها االنتاجية ومستوى 

 تها للزراعة، وذلك باالعتماد على أهم الدراسات التي أجريت على المنطقة الغربيةملوحتها ومدى صالحي

                                                           
(1)

 .123، ص 1998حدث والمواجهة، دار الفكر النربي، القاهرة، محمد صبري محسوب، ومحمد إبراهيم أرباب، األخطار والكوارث الطبينية ال
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 من قبل المؤسسة السوفيتية سيخلوزيروم اكسبورت ملم 200الواقعة شمال خط مطر 
(Selkhozpromexport عام )تربة منطقة الدراسة. والتي من ضمنها (2)م 1980 

 :ةةةةة أنواع التربة بمنطقة الدراسة 1

( والتربة Entisolsم تربة منطقة عين زارة صنفين رئيسين من أنواع الترب هي تربة حديثة التكوين )تض
 (.Aridisolsالجافة )

 وهما:هذا النوع صنفين أو ما يسمى تحت الرتبة  ميض (:Entisolsأ ةةةة تربة حديثة التكوين )

جزاء سهل الجفارة والسهول الساحلية الشمالية تسود هذه الترب في أغلب أ ةةةةة  تربة حديثة التكوين الرملية:
، حيث تتميز هذه التربة بقطاعها حديث التكوين الصحراويةبليبيا إلى جانب المشاريع الزراعية في المناطق 
الرملي الذي تصل فيه نسبة حبيبات الرمل إلى أكثر  لقوام ا غير مميز إلى آفاق بيدولوجية، كما يغلب عليها

مما جعل تماسكها بسيط جدا أو معدوم في كثير من (3)% 35وز نسبة الحصى فيها عن %  وال تتجا85من 
إلى جانب ذلك تنخفض نسبة  (4)فيها، بالتالي تتميز بجودة تهويتها وارتفاع معدل النفاذية والرشح األحيان،

 فور والنيتروجين%، كما تفتقر في محتواها الغذائي وخاصة الفس1المادة العضوية فيها التي ال تتجاوز نسبة 
كل ذلك يجعلها بحاجة إلى تسميد دائم سواء عضوي أو كيماوي، وتصل مساحة ، (1)النادرة وبعض العناصر

% من إجمالي 36.1هكتار أي بنسبة تصل  6801.9بمنطقة الدراسة إلى الترب حديثة التكوين الرملية 
 كما تظهر على هيئةألوسط والجنوبي ها الجزء اأغلب( وتظهر 7( وشكل) 5كما في جدول)  مساحة المنطقة

 (.7قطاعات طولية صغيرة في الجزء الشرقي والشمال الشرقي بالمنطقة كما في شكل ) 

الترب من ضمن نطاق الترب حديثة التكوين غير الرملية، حيث  تدخل هذه ةةة تربة حديثة التكوين الشائعة:
من السلت  مي سلتي ويحتوي على نسب متفاوتةيتميز أغلب قوامها بالقوام رملي طمي أو طمي رملي أو ط

قدرتها على  في، كما تتميز بجودة تهويتها إلى جانب أنها أكثر احتفاظًا  (2)%35والحصى تزيد عن 
                                                           

(2)
 .207، ص 1978عدنان رشيد جنديل، الزراعة ومقوماتها في ليبيا، الدار النربية للكتاب، 

(3)
 . 372، ص1995خالد رمضان بن محمود، وخليل أبوبكر سلطان، أساسيات علم التربة وعالقته بنمو النبات، منشورات الجامنة المفتوحة، 

(4)
 218، ص 1993خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية )تكوينها ـ تصنيفها ـ خواصها ـ إمكانياتها الزراعية( دار الكتب الوطنية، بنغازي، 

(1)
، 2013ة، بنغازي، خالد رمضان بن محمود، نحو االستراتيجية الوطنية الستدامة الموارد الطبينية وتنزيز األمن الغذائي في ليبيا، دار الكتب الوطني

 .44ص 
(2)

 .238خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية )تكوينها ـ تصنيفها ـ خواصها ـ إمكانياتها الزراعية(، مرجع سابق، ص
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االحتفاظ بالماء من الترب حديثة التكوين الرملية، إلى جانب انخفاض محتواها من المواد العضوية التي ال 
ن نقص  في  العناصر الغذائية كالنيتروجين، والفسفور والعناصر النادرة %، كما تعاني م1تزيد أكثر من 

ضرورة امداد المحاصيل الزراعية باألسمدة في الترب التي  عليه األمر الذي يترتب وخاصة الحديد والزنك،
 ، ويظهر هذا الصنف من الترب في مساحات صغير(3)تزرع بها لتعويض النقص الغذائي لهذه العناصر

( على هيئة قطاعات طولية في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي بمنطقة الدراسة بمساحة 7، شكل ) قةبالمنط
 (. 7)شكل  (5)% من إجمالي مساحة المنطقة كما في جدول4.7هكتار أي بنسبة  877إجمالية ال تتجاوز 

ملـي إلـى الطمـي الطينـي إلـى بـالقوام المتبـاين مـا بـين الر  تتميز هـذه التـرب (:Aridisolsةةة التربة الجافة )ب 
وكـذلك محتواهـا مـن  ال بأس بهـا مـن المـادة العضـوية مقارنـة بالتربـة حديثـة التكـوين كميةعلى  جانب احتوائها

، كمــا (4)النيتــروجين والعناصــر النــادرة المتيســرة لالمتصــاص بواســطة النبــات خاصــة الحديــد والزنــكو الفســفور 
ـــاع نســـبة  ـــات الكالســـيوم تتصـــف بارتف ـــىعكربون ـــراوح مـــا والتـــيطـــول القطـــاع  ل ـــين  تت ـــى 15ب  ،(5)%40% إل

هكتـار أي بنسـبة  8514.9الصنف من الترب على أكبر مساحة من منطقـة الدراسـة تصـل إلـى هذا  ويسيطر
والتــي تظهــر أغلبهــا فــي أجــزاء النصــف ( 7(شــكل )5كمــا فــي جــدول )% مــن إجمــالي مســاحة المنطقــة 45.2

 (. 7زء الجنوبي والشرقي على هيئة مساحات صغيرة شكل) الشمالي بالمنطقة كما تظهر في الج

 ( تصنيف تربة منطقة عين زارة5جدول )

(1)
تةةةةةاجوراء، طةةةةةرابلس، قصةةةةةر بةةةةةن غشةةةةةير، سةةةةةيدي السةةةةةايح( مقيةةةةةاس                )مةةةةةن عمةةةةةل الباحبةةةةةان اعتمةةةةةاداً علةةةةةى خريطةةةةةة تصةةةةةنيف التربةةةةةة للوحةةةةةة  

قنيةةة نظةةم المنلومةةات الجغرافيةةة              ) ، وت1890( عةةام Selkhozpromexport، الملسسةةة الروسةةية سةةيخلوزيروم اكسةةبورت )50000:1رسةةم

Software Arc GIS.10) 

                                                           
(3)

 .242ـ  241خالد رمضان بن محمود، مرجع سابق، ص 
(4)

 46زيز األمن الغذائي في ليبيا، ص خالد رمضان بن محمود، نحو االستراتيجية الوطنية الستدامة الموارد الطبينية وتن
(5)

 260خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية )تكوينها ـ تصنيفها ـ خواصها ـ إمكانياتها الزراعية(، مرجع سابق، ص

 النسبة املئوية املساحة " هكتار" صنف التربة

 36.1 6801.9 حديثة التكوين الرملية تربة

 4.7 877.0 الشائعةحديثة التكوين  تربة

 45.2 8514.9 الجافة التربة

 7.7 1459.8 قاريةال رمالترب ال

 6.4 1198.1 مصنف غير

 100.0 18851.6 املجموع
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                     بمنطقة عين زارة أنواع الترب( 7شكل )

 
(1)

 تاجوراء، طرابلس)من عمل الباحبان اعتماداً على خريطة تصنيف التربة للوحة  

 ، الملسسة الـــــــروسية50000:1سايح( مقياس رسم، قصر بن غشير، سيدي ال                                   

 ، وتقنية نــــــظم1890( عام Selkhozpromexportسيخلوزيروم اكسبورت)

 (Software Arc GIS.10المنلومات الجغرافية )                                      

 (:Continental sands) الرمال القاريةترب ج ةة 

قاريـــة مـــن ضـــمن تـــرب النطـــاق الصـــحراوي التـــي تتميـــز بفقـــر المـــواد الغذائيـــة الضـــرورية تـــدخل تربـــة الرمـــال ال
بالمــاء وســرعة نفاذيتهــا وانعــدام  االحتفــاظكــالنيتروجين والفســفور والبوتاســيوم إلــى جانــب انخفــاض قــدرتها علــى 

ال  ة( بمســـاح7شـــكل )فـــي أجـــزاء صـــغيرة وســـط وجنـــوب غـــرب منطقـــة الدراســـة هـــذه التـــرب ، وتظهـــر (1)البنـــاء
( الشـــكل 5فـــي الجـــدول الســـابق )% مـــن إجمـــالي مســـاحة المنطقـــة 7.7بنســـبة هكتـــار أي  1459.8تتجـــاوز 
 ( 7)السابق 

 

 
                                                           

الجماهيرية  ، الجماهيرية "دراسة في الجغرافيا" )تحرير( الهادي مصطفى أبو لقمة، وسعد خليل القزيري، الدارمأبو خشيأبريك عبد العزيز (1)
 .256، ص 1995للنشر والتوزيع واالعالن، سرت ،
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 ةة القدرة اإلنتاجية للتربة: 2

تعتمد عملية تصنيف القدرة اإلنتاجية للتربة الزراعية على مجموعة من األسس التي لها عالقة مباشرة 
دى قابليتها لالستغالل الزراعي، كخواص التربة الطبيعية مثل قطاع التربة بإنتاجية المحاصيل الزراعية وم

والقوام وعمق القطاع والبناء والتماسك والتهوية، وخواص التربة الكيميائية والمعدنية والغذائية، إلى جانب 
توقف جودة التربة كالحرارة واألمطار والرياح والغطاء النباتي والموارد المائية، بالتالي تالعوامل المناخية 

الزراعية على نوعية درجات القدرة اإلنتاجية التي تتميز باختالف صفات التربة وأنواع المحاصيل الزراعية 
، حيث صنفت منظمة األغذية والزراعة العالمية التربة حسب قدرتها االنتاجية إلى ثالث (1)التي تنمو فيها

نما صنفت شركة جيفلي القدرة االنتاجية للتربة إلى خمس تصنيفات يندرج تحتها عدة أنواع فرعية أخرى، بي
تصنيفات، في حين قسمت الهيئة االستشارية الروسية سيلخوزبروم اكسبورت القدرة االنتاجية للتربة إلى سبع 

( 3049300تصنيفات في األجزاء الشمالية الشرقية والشمالية الغربية في ليبيا بمساحة مدروسة تصل )
هكتار تنحصر في  17738.04تقع من ضمنها تربة منطقة الدراسة بمساحة تصل إلى  ، والتي(2)هكتار

 وهي :(.8(، شكل ) ( وشكل        ) 6كما هو موضح في جدول) خمسة تصنيفات 

يعتبر هذا الصنف من أفضل األراضي بمنطقة عين زراة، فهي تربة الدرجة الثانية )األرضي الجيدة(: أ ـــ 
دة ومالئمة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية الحقلية والمروية، كالطماطم والفلفل ذات قدرة إنتاجية جي

والباذنجان والبطاطا إلى جانب تصلح لزراعة األشجار المثمرة كالبرتقال والليمون والزيتون واللوزيات والكروم، 
راضـي في مناطق صغيرة وتظهر هذه األ ،(3)اضافة إلى محاصيل الحبوب كقمح والشعير والشوفان واألعالف

% من إجمالي مساحة المنطقة 4.8هكتار بنسبة  908.08بالجزء الشمالي بالمنطقة بمساحة ال تتجاوز 

 (. 8( وشكل) 6جدول)

ال تقل أهمية تربة الدرجة الثالثة في قدرتها االنتاجية كثيراً ب ـ تربة الدرجة الثالثة ) األراضي المتوسطة(:  

 ً بجودة تهويتها وغناها النسبي بالعناصر الغذائية الالزمة لنمو المحاصيل  تتميز عن سابقتها، فهي أيضا

                                                           
(1)

 .208عدنان رشيد جنديل، الزراعة ومقوماتها في ليبيا، مرجع سابق، ص   
(2)

، وسعد خليل القزيري، مرجع سابق، ة، الجماهيرية "دراسة في الجغرافيا" )تحرير( الهادي مصطفى أبو لقمأبريك عبد العزيز أبوخشيم  
 .285ص 

(3)
(، خريطة االستغالل األمبل " لوحة طرابلس ــ تاجوراء ــ قصر بن Selkhozpromexportالملسسة الـــــــروسية سيخلوزيروم اكسبورت)  

 1980، 1:50000غشير ـ سيدي السايح، مقياس رسم 
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الزراعية، كما يمكن تنميتها واستثمارها لرفع قدرتها اإلنتاجية بسهولة من خالل إضافة األسمدة العضوية 
فل والباذنجان وتعد هذه التربة صالحة لنمو العديد من المحاصيل الزراعية كطماطم والفل ،(1)والكيميائية

والكرنب والفول السوداني إلى جانب األشجار المثمرة كالبرتقال والليمون والمشمش والخوخ واللوز والزيتون 
باإلضافة إلى محاصيل الحبوب كالشعير والقمح والشوفان واألعالف " البرسيم"  كما تصلح لنمو أشجار 

ترب في النصف الشمالي واألوسط بالمنطقة كما . وتظهر أغلب هذا ال(2)غابية كالسرول والصنوبر والصمغ
(، بالتالي تشغل هذه الترب على 8)تظهر في مساحات صغيرة في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي شكل 

هكتار جدول  7569.80% من إجمالي مساحة المنطقة بمساحة تبلغ  40.2أعلى نسبة من المساحة تصل 

 .(8شكل ) (6)

 األراضي المقبولة(:تربة الدرجة الرابعة )ج ـ 

رغم ما تعانيه هذه الترب من وجود بعض العوائق التي تجعلها محدودة االستغالل كضعف قدرتها على 
، إال أنها تصلح لزراعة بعض المحاصيل (3)االحتفاظ بالماء وقلة تهويتها وضحالة قطاعها وشدة تماسكها

لفلفل والبصل والثوم والفاصوليا والفول السوداني إلى الزراعية كالحبوب " القمح والشعير" والبطاطا والطماطم وا
، وتظهر هذه الترب في مساحات صغيرة (4)جانب بعض األشجار المثمرة كالزيتون والتين والمشمش والخوخ

% من 2.4بنسبة  اً هكتار  453.68على هيئة قطاعات جزرية وسط وشرق منطقة الدراسة بمساحة ال تتجاوز 
 (.8( شكل) 6إجمالي المنطقة جدول) 

 

 

                                                           
(1)

، وسعد خليل القزيري، مرجع سابق، ةقم، الجماهيرية "دراسة في الجغرافيا" )تحرير( الهادي مصطفى أبو لأبريك عبد العزيز أبوخشيم 
 .259ص
(2)

(، خريطة االستغالل األمبل " لوحة طرابلس ــ تاجوراء ــ قصر بن Selkhozpromexportالملسسة الـــــــروسية سيخلوزيروم اكسبورت)  

 .1980، 1:50000غشير ـ سيدي السايح، مقياس رسم 
(3)

، وسعد خليل القزيري، مرجع سابق، ةاسة في الجغرافيا" )تحرير( الهادي مصطفى أبو لقم، الجماهيرية "در أبريك عبد العزيز أبوخشيم  
 .260ص
(4)

(، خريطة االستغالل األمبل " لوحة طرابلس ــ تاجوراء ــ قصر بن Selkhozpromexportالملسسة الـــــــروسية سيخلوزيروم اكسبورت)  

 .1:50000،1890غشير ـ سيدي السايح، مقياس رسم 
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 تربة الدرجة الخامسة )األراضي المنخفضة(:د ـ  

تصنف هذه الترب من الترب الفقيرة بالمواد العضوية والغذائية كالنيتروجين والفسفور وغيرها إلى جانب 

قطاعها حديث التكوين غير مميز و ضعف قدرتها على االحتفاظ بالماء وسرعة نفاذيتها وضعف تماسكها، 
 ، مما جعلها مالئمة لنمو عدد محدود من المحاصيل الزراعية كالحبوب "ولوجيةإلى آفاق بيد

 ( القدرة اإلنتاجية لتربة منطقة الدراسة6جدول )
 الدرجة صفاتها المساحة )هكتار( النسبة %

 الدرجة الثانية األراضي الجيدة 908.08  4.8

 الدرجة الثالثة األراضي المتوسطة 7569.80 40.2

 الدرجة الرابعة األراضي المقبولة 453.68 2.4

 الدرجة الخامسة األراضي المنخفضة 7393.11 39.2

 الدرجة السادسة األراضي المنخفضة جداً  1413.36 7.5

 غير مصنف 1113.57 5.9

 المجمـــــــــوع 18851.62 100
 (1)

وراء، طةةةرابلس، قصةةةر بةةةن غشةةةير، سةةةيدي السةةةايح( مقيةةةاس                تةةةاج)مةةةن عمةةةل الباحبةةةان اعتمةةةاداً علةةةى خريطةةةة القةةةدرة االنتاجيةةةة للتربةةةة لوحةةةة  

، وتقنيةةة نظةةم المنلومةةات الجغرافيةةة            ) 1890( عةةام Selkhozpromexport، الملسسةةة الروسةةية سةةيخلوزيروم اكسةةبورت)50000:1رسةةم

Software Arc GIS.10) 
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 منطقة عين زارة( درجات القدرة االنتاجية لتربة 8شكل )

 
(1)

 تاجوراء، طرابلس)من عمل الباحبان اعتماداً على خريطة القدرة االنتاجية للتربة لوحة  

 ، الملسسة الـــــــروسية50000:1، قصر بن غشير، سيدي السايح( مقياس رسم                                   

 قنية نــــــظم، وت1890( عام Selkhozpromexportسيخلوزيروم اكسبورت)

 (Software Arc GIS.10المنلومات الجغرافية )                                      

 
القمح والشعير" وأشجار الزيتون، ولكن مالئمة لنمو النباتات الرعوية وأشجار الغابات " السرول ـ الصنوبر ـ 

ستثناء بعض المساحات الصغيرة شمال ، تظهر أغلب هذه الترب في النصف الجنوبي بالمنطقة با(1)الصمغ"
% من إجمالي مساحة 39.2هكتارًا، بنسبة  7393.11بالتالي تستحوذ على مساحة تقدر ب نحوشرقها، 
     .(8)( شكل 6)جدول المنطقة 

 

 

                                                           
(1)

(، خريطة االستغالل األمبل " لوحة طرابلس ــ تاجوراء ــ قصر بن Selkhozpromexportالملسسة الـــــــروسية سيخلوزيروم اكسبورت)  

 .1:50000،1890غشير ـ سيدي السايح، مقياس رسم 
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 تربة الدرجة السادسة )األراضي المنخفضة جداً(:د ـ 

" السرول ـ الصنوبر ـ الصمغ" نمو أشجار الغابات إن ضعف القدرة اإلنتاجية لهذه الترب جعلها ال تصلح إال ل
، وتظهر في مساحات صغيرة ال تتعدى (2)وبعض النباتات الرعوية واألعالف " البرسيم ــ عشبة الشيلم"

% من إجمالي مساحة المنطقة وذلك في الجزء األوسط والجنوب الغربي 7.5هكتاراً بنسبة  1413.36

  .( شكل8)( شكل 6)جدول والجنوب الشرقي بمنطقة الدراسة، 

 ةةةة ملوحة التربة: 3

تعد ملوحة التربة من أهم العوامل التي تعيق عملية التنمية الزراعية وخاصة إذا كانت معدالت العناصر      
 كأيونات الكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم والبيكربونات الصوديوم والكربون والسلفات وغيرهاالملحية فيها 
سيليخوزبروم  الروسية مؤسسةال التي أعدتها ةولحسن الحظ تبين من خالل الدراسة التفصيلي %،5تفوق نسبة 
 % 93.9لتربة الجزء الشمال الغربي بليبيا، أن نسبة  1980في عام  (Selkhozpromexport)  اكسبورت

ما يجعلها %، م0.1األصل ال يتجاوز فيها نسبة تركيز األمالح عن  غير ملحيةمنطقة عين زارة تربة من 
من حيث مستوى الملوحة، في  طبيعي وبدون أي تأثيرًا يذكر بشكلجميع المحاصيل الزراعية مالئمة لنمو 

هكتار أي يعادل نسبة  1114سم سوى  80ــــ  30حين ال تتجاوز مساحة التربة متوسطة الملوحة على عمق 
ملي موز/ سم،  4ــ  2كهربائي عن تصل فيها درجة التوصيل الوالتي % من إجمالي مساحة المنطقة، 5.9

( 9( شكل) 7جدول)  (1)%0.03ــ  0.01%، ونسبة تركيز الكلوريد عن 0.2ــ  0.1وتركيز األمالح عن 

     .شكل

 

 

 

 

                                                           
(2)

 مرجع سابق.  
(1)

 .407نياتها الزراعية(، مرجع سابق، صخالد رمضان بن محمود، الترب الليبية )تكوينها ـ تصنيفها ـ خواصها ـ إمكا 
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 ( مستوى ملوحة تربة منطقة عين زارة6جدول )
 صفاتها المساحة )هكتار( النسبة %

 تربة غير ملحية 17700 93.9

 سم80ـ  30لملوحة على عمق تربة متوسطة ا 1114 5.9

 غير مصنف  37.6 0.2

 المجموع 18851.6 100
 (1)

تةةةةةاجوراء، طةةةةةرابلس، قصةةةةةر بةةةةةن غشةةةةةير، سةةةةةيدي السةةةةةايح( مقيةةةةةاس                )مةةةةةن عمةةةةةل الباحبةةةةةان اعتمةةةةةاداً علةةةةةى خريطةةةةةة ملوحةةةةةة التربةةةةةة لوحةةةةةة  

، وتقنيةةة نظةةم المنلومةةات الجغرافيةةة              ) 1890عةةام ( Selkhozpromexport، الملسسةةة الروسةةية سةةيخلوزيروم اكسةةبورت)50000:1رسةةم

Software Arc GIS.10). 

هذا المحور بأن أغلب تربة منطقة عين زارة سواء من حيث نوعيتها  في دراسةمن خالل ما تقدم يمكن القول 
فعنا إلى الضرورة دهذا مما ي الزراعي،صالحة لالستغالل من الترب الوقدرتها اإلنتاجية ومستوى ملوحتها تعد 

الملحة للحفاظ عليها من أي خطر يهددها سواء كان طبيعي )تعرية هوائية أو مائية( أو بشري )تلوث ــــ 
 زحف عمراني. الخ(.

 ( مستوى ملوحة تربة منطقة عين زارة9شكل )

 
ا

 من عمل الباحبان اعتماداً على خريطة ملوحة التربة لوحة )تاجوراء،  لمصدر:

 ، الملسسة الـــــــروسية50000:1قصر بن غشير، سيدي السايح( مقياس رسم طرابلس،    

 ، وتقنية نــــــظم1890( عام Selkhozpromexportسيخلوزيروم اكسبورت)

 (Software Arc GIS.10المنلومات الجغرافية )                                      
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 وائي بمنطقة عين زارة:المحور الثالث ةةة تطور النمو العمراني العش

يعرف النمو العمراني المالئمة المكانية لزيادة استعماالت األرض الحضرية في الفترة القادمة من       
الزمن، ويعتبر النمو حالة طبيعية للمدينة بسبب التطورات والتغييرات المستمرة التي تشهدها بمرور الزمن في 

في ظل التخطيط السليم للمدن، ولكن في  ،(1)واإلدارية والثقافيةمختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
حقيقة األمر أصبح النمو العمراني يشكل تحديًا كبيرًا ألغلب دول العالم سواء كانت المتقدمة أو النامية، 

ء قدرتها على تحقيق أهدافها التخطيطية التي من بينها إنشا بسبب ارتفاع أعداد السكان بمعدالت كبيرة تفوق 
تجمعات سكنية حضرية متكاملة االستخدامات كاالستخدام السكني أو التعليمي أو الصناعي أو التجاري 

ظهور ما يسمى بالعشوائيات سواء في شكل نمو عمراني عشوائي أو في  ...إلخ ، األمر الذي يؤدي إلى
ظهر عادة على أطراف يعد من أسوأ أنواع العشوائيات، وي فاألولشكل مناطق وتجمعات سكانية عشوائية، 

واتجاهات توسع المدن في صورة  منطقة عمرانية بطراز معماري حديث وبمعايير تصميمية حديثة على 
أما النوع أرض غير مخططة أصاًل ألن تكون منطقة عمرانية وتبنى بدون أي ضوابط أو معايير تخطيطية، 

بل مالكها تفتقد المعايير التخطيطية والفنية عبارة عن مباني سكنية بنيت على تقسيمات عشوائية من ق الثاني
العشوائية على حساب  الكتل العمرانية حةزيادة مسا،األمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى (2)الحديثة

ففي ليبيا مثاًل ارتفعت مساحة المناطق العمرانية ارتفاعا ملحوظًا بين فترة وأخرى حيث استعماالت أخري، 
م إلى أكثر من أربعة 1980هكتار، وقفزت في عام  10000م سوى 1966 كانت ال تتجاوز في عام

إلى أكثر من  1994هكتار، وازدادت مساحة المناطق العمرانية ارتفاعًا في عام  40000أضعاف حوالي 
م بواقع 1994ـــ  1966هكتار، أي مساحة تلك األراضي زادت خالل الفترة  95000الضعف بنحو 

  3035.7ادة سنوية هكتارًا بمعدل زي 85000

                                                           
، 6، مجلة العلوم االردنية، المجلد تقييم اتجاهات النمو العمراني لمدينة جرش باستخدام مصفوفة تحقيق األهدافثائر مطلق محمد،   (1)

 200، ص 2013(، 2العدد )
(2)

، 2006يل القزيري، مكتب النمارة لالستشارات الهندسية، بنغازي، انتصار محمد الزنان، الجيل البالث ومستقبل المدن في ليبيا)تحرير( سند خل  

 .173ـ  172ص
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 (2)هكتارا 333000إلى  2025،   ومن المتوقع أن ترتفع مساحة المناطق العمرانية في ليبيا عام (1)هكتاراً 
وتحطي المناطق الواقعة في ضواحي المدن الكبرى كمدينة طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية على أكبر 

وهذا ما شهدته منطقة العمرانية،  اا امتدادًا التجاهاتهمساحة من تطور المناطق العمرانية الجديدة باعتباره
أرتفع عدد سكانها أكثر من الضعف خالل ثمانية وأربعون عامًا تقريبًا حيث كان ال يتجاوز  التيعين زارة 
نسمة،  175919م، بزيادة بلغت 2020نسمة في  278341وأرتفع إلى  1973نسمة في عام  102350

أسرة  40436م إلى  1973أسرة  في عام  17024لى تطور في عدد األسر من األمر الذي أدى بطبيعته إ
م، وهذا صاحبه زيادة في عدد الوحدات السكانية والبينية التحتية والمرافق والطرق وغيرها، 2006في عام 

ومن ثم زيادة مساحات الكتل العمرانية، حيث أظهرت نتائج التصنيف المراقب للصورة الفضائية الندسات 
(Landsat الملتقطة لمنطقة الدراسة لعام )أن هناك  (10( شكل)  7م  جدول )2019ــ  2001ــ  1976

تطورًا ملحوظًا في مساحة العمران بين فترات زمنية وأخرى، فمنذ أن ظهرت المباني على سطح المنطقة حتى 
من إجمالي  %5.56هكتارًا أي ما يعادل نسبة  1048.89كانت مساحتها ال تتعدى سوى  1976عام 

مساحة المنطقة، ويظهر ذلك جليًا في الجزء الشمالي بالمنطقة باعتباره امتداد اتجاه النمو العمراني لمدينة 
طرابلس كما يظهر في بعض الجهات األخرى بشكل ومتبعثر وعشوائي، ومع تطور عدد السكان وتحسن 

مية في مختلف القطاعات سواء كانت اسكانية األحوال االقتصادية في البالد وارتفاع حجم واالستثمارات والتن
أو تعليمية أو صحية أو خدمية وغيرها، انعكس بدوره على التوسع في الكتلة العمرانية بمنطقة عين زارة 

هـــــــــــكتارًا في  2174.40وخاصة في جهتي الشمالية والشمالية الشرقية، حتى وصلت مساحة العمران إلى 
هكتارًا عما  1125.51% من إجمالي مساحة المنطقة وبمعدل زيادة بلغت 11.53سبة م أي بن2001عـــــــام 

م، ولم تتوقف عملية النمو العمراني العشوائي في مختلف أماكن منطقة الدراسة بل 1976كانت عليه في عام 
نية أخذت شكل ملفت لألنظار في ظل غياب تطبيق القوانين والتشريعات من جانب وعدم وجود سياسة إسكا

تغطي كافة متطلبات السكان من الوحدات السكانية  وخدمية واضحة المعالم من قبل الدولة الليبية لكي 
إلى حوالي  2019والمراكز الخدمية من ناحية أخرى، حيث وصلت مساحة الكتل العمرانية في عام 

                                                           
(1)

 .439، وسعد خليل القزيري، مرجع سابق، صةالجماهيرية "دراسة في الجغرافيا" )تحرير( الهادي مصطفى أبو لقمسند خليل القزيري،   
 

(2)
جغرافية" رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات لآلداب والنلوم والتربية، جامنة  نورالدين نصر شلوف، التدهور البيئي بشنبية الجفارة " دراسة  

 .197، ص2015عين شمس، 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           176 

هكتارًا عما كانت  3686.80% من إجمالي مساحة المنطقة بمعدل زيادة بلغت 31هكتارًا بنسبة  5861.20
، بالتالي إن مساحة الكتل العمرانية بمنطقة عين زارة تضاعفت أكثر من خمس مرات 2001عليه في عام 

م(. وهذا بطبيعته يكون على حساب استخدامات األراضي 2019ـــ  1976خالل ثمانية وأربعون سنة )
 األخرى بالمنطقة.   

زارة ( تطور مساحة العمران في منطقة عين7جدول )  

2019ةةة  2001ة  1976خالل الفترة   

 السنة مساحة العمران "هكتار" معدل الزيادة 
ــــــــ    1048.89  1976 

 1125.51   2174.40  2001 
 3686.80   5861.20  2019 

 م  2019ـ  2001ـ  1976المصدر: من عمل الباحثان استناد على نتائج التصنيف المراقب لصور القمر الصناعي الندسات لعام          
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 ( التوزيع الجغرافي للكتل العمرانية بمنطقة عين زارة10شكل ) 
 م 2019ةة  2001ةة  1976خالل الفترة 

 
 المصدر: من عمل الباحثان استناد على نتائج التصنيف المراقب لصور القمر الصناعي الندسات

 (Software ENVI 5الجغرافية ) م المعلوماتنــــــظوتقنية م،  2019ـ  2001ـ  1976لعام  
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المحور الرابع ةةة توظيف تكاملي لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في الكشف عن أثر 
 النمو العمراني في القضاء على التربة الزراعية.

دراسة   التي تستخدم في لحديثةا التقنياتمن أهم تعد نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد        
باالرتباط  فعاليتهاالتخطيط العمراني ومراقبة توسعاته، كونها وسائل أثبتت  نهامن التخصصات م عدد

و معالجتها وتحليلها وعرضها على  والمكانية الوصفة البياناتالمكاني ونظم اتخاذ القرار ،من خالل ادخال 
ئقة، ومن هذا المنطلق أخذت الدراسة نهج التوظيف التكاملي بين بدقة كبيرة وسرعة فا وتقاريرشكل خرائط 

تقنية نظم المعلومات الجغرافية وتقنية االستشعار عن بعد في الكشف عن أثر النمو العمراني العشوائي في 
بين الخرائط    Overlay Analysisمن خالل القيام بعملية تحليل التطابق القضاء على التربة الزراعية،

 Arc))ة بمنطقة عين زارة متمثلة في خريطة القدرة االنتاجية للتربة التي تم انتاجها باستخدام برنامج الرقمي
GIs  وخرائط النمو العمراني المستخلصة من التصنيف النهائي المراقب للصور الفضائية للقمر الصناعي

، وكل (Inveالفضائية ) باستخدام برنامج خاص بتحليل الصور م 2019ــ  2001ــ  1976الندسات لعام 
ذلك تم من أجل استخالص خرائط رقمية تحدد تطور مساحة العمران على كل نوع من أنواع التربة حسب 

، عن طريق استخدام مجموعة أدوات التحليل  2019ــ  2001ــ  1976قدرتها اإلنتاجية على حدى لعام 
  ومن أداة  Overlayوعة أداة التطابق  ( من مجم Arc GIs)في برنامج       Analysis Toolsالمكاني 

  Intersect (ومن خالل نتائج الخطوات السابقة يتضح 11، كما في شكل .) ني العشوائي أن النمو العمرا
بمنطقة عين زارة قضى على مساحات واسعة من التربة الصالحة للزراعة من حيث نوعيتها وقدرتها االنتاجية 

  م، ويمكن تقسيمها إلى اآلتي:2019ــ  2001ـ  1976خالل الفترة 

يعتبر هذا الصنف من  ةةة النمو العمراني العشوائي على حساب تربة الدرجة الثانية )األراضي الجيدة(: 1 
هكتارًا، رغم أهميتها الكبرى إال أنها تعرضت إلى  908.8أفضل الترب الزراعية بمنطقة الدراسة بمساحة تبلغ 

ين فترة وأخرى، فمنذ نشأة العمران على سطح منطقة عين زارة حتى عام التدمير والتقلص في مساحتها ب
% من إجمالي 12.6هكتارًا أي بنسبة  114.6م كانت مساحته على هذا النوع من الترب ال تتجاوز  1976

ة مساحة الكتل العمرانية بالمنطقة ارتفعت نسبمع زيادة ارتفاع مساحة تربة الدرجة الثانية )األراضي الجيدة( و 
قضي  2019% من إجمالي مساحتها، ومع حلول عام 25.8التدمير والتقليص لترب الدرجة الثانية إلى 
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% من مساحة أفضل األراضي الزراعية المنتجة بالمنطقة بالتالي يعد هذا الصنف من 50العمران على نسبة 
 .  (11( شكل )8أكثر األصناف التي تعاني من التدهور جراء النمو العمراني جدول )

الزراعية بمنطقة التربةالنمو العمراني العشوائي عل حساب  (8)جدول   
    م 2019ةةة  2001ةةة  1976 خالل الفترة من عين زارة

 صفات القدرة اإلنتاجية
مساحة التربة حسب 

(1)قدرتها اإلنتاجية  
  ( 2)تطور مساحة العمران ونسبته على حساب التربة

1976 2001 2019 

تارهك % هكتار  % هكتار % هكتار % 
 50 454.3 25.8 234.5 12.6 114.6 4.8 908.08 الدرجة الثانية )األراضي الجيدة(
 35.1 2654.5 11.4 863.2 4.8 363.3 40.2 7569.80 الدرجة الثالثة )األراضي المتوسطة(

 34.6 1559.9 9.8 293.5 5.1 115.4 2.4 453.68 األراضي المقبولة()الدرجة الرابعة 
 21.1 157.0 4.0 44.6 1.6 23.2 39.2 7393.11 األراضي المنخفضة()الدرجة الخامسة 
األراضي المنخفضة )الدرجة السادسة 

 جدًا(
1413.36 7.5 40.0 2.8 69.1 4.9 230.5 16.3 

غير مصنف()خارج دراسة التربة   1113.57 5.9 392.3 35.2 669.6 60.1 805.0 72.3 
 ــــــــــــــــــــ 5861.2 ــــــــــــــ 2174.4 ـــــــ 1048.9 100 18851.62 المجموع

، ) تاجوراء، طرابلس، قصر بن غشير، سيدي السايح)المصدر: من عمل الباحثان اعتمادًا على خريطة القدرة اإلنتاجية للتربة لوحة ( 1) المصدر: 
المعلومات  ، وتقنية نظم1890( عام Selkhozpromexport)سبورتسيخلوزيروم اك الروسيةالمؤسسة ، أعدت من قبل 1:50000مقياس رسم 
 (Software Arc GISالجغرافية )

 .2019ـ  2001ـ  1976لعام  Landsat( من عمل الباحثان اعتمادًا على التصنيف المراقب للصور القمر الصناعي الندسات 2)
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اإلنتاجيةدرجات القدرة  ب مساحةحسا التوزيع النسبي لمساحات العمران على (11شكل )  
م. 2019ةةة  2001ةةة  1976خالل الفترة  لتربة منطقة عين زارة   

 (8من عمل الباحبان اعتماداً على البيانات الواردة في الجدول ) لمصدر: ا           
حساب تربة الدرجة الثالثة )األراضي المتوسطة(:ةةة النمو العمراني العشوائي على  2  

التربة الزراعية ذات الدرجة الثالثة )األراضي المتوسطة( من حيث قدرتها االنتاجية والتي تبلغ  تعرضت
% من إجمالي مساحة المنطقة إلى تقلص ملحوظ في مساحتها 40.2هكتارًا بنسبة  7569.80مساحتها 

من إجمالي  %4.8م على 1976ضي العمران منذ نشأته حتى عام حيث لم يق بسبب الزحف العمراني،
% من إجمالي مساحته، 11.4م إلى  2001مساحته، وارتفعت نسبة تدمير ترب هذا الصنف في عام 

% من إجمالي مساحة هذه الترب أي 35.1م بنسبة 2019وتضاعفت إلى أكثر من ثالث مرات في عام 
 (.12( شكل) 11( شكل) 8دول ) هكتارًا، ج 2654.5بمساحة تدمير بلغت 

 النمو العمراني العشوائي على حساب تربة الدرجة الرابعة )األراضي المقبولة(:ـــ  3

شهدت التربة الزراعية ذات القدرة اإلنتاجية المقبولة والمالئمة لنمو العديد من المحاصيل الزراعية واألشجار 
التدهور كبير في مساحتها جراء البناء العشوائي، حيث لم  هكتارًا  إلى 453.68المثمرة  والتي تبلغ مساحتها

% من 5.1هكتارًا بنسبة  115.4م سوى  1976يقض العمران منذ نشأته على تربة هذا الصنف حتى عام 
إجمالي مساحته، ولكن مع استمرار الطلب على األراضي ألغراض سكنية وخدمية وتجارية ..إلخ ازدادت 

% من إجمالي 9.8هكتارًا بنسبة   293.5م إلى أن بلغت  2001ام مساحة تدمير األراضي في ع
م  إلى قرابة أربعة  2019مساحتها، وتضاعفت نسبة تدمير أراضي هذا الصنف من قبل العمران في عام 
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% من إجمالي مساحة التربة الزراعية ذات األراضي المقبولة 34.6هكتارًا بنسبة  1559.9أضعاف بمساحة 
 (.. 12( شكل) 11( شكل) 8جدول ) 

 النمو العمراني العشوائي على حساب تربة الدرجة الخامسة )األراضي المنخفضة(:ـــ  4

تأتي هذه الترب في المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد األراضي ذات القدرة اإلنتاجية المتوسطة 
من فقر في المواد  رغم ما تعانيه مـــنطقة،% مـن إجــــــــــمالي مـــــــساحة ال39.2هكتارًا وبنسبة  7393.11بواقع

إال أنها صالحة لنمو عدد محدود من المحاصيل الزراعية  العضوية والغذائية كالنيتروجين والفسفور وغيرها،
حيث لم يقض النمو  مع طبيعة مناخ المنطقة كالحبوب " القمح والشعير" وأشجار الزيتون، ةالرئيسية المالئم

% من إجمالي مساحة هذه الترب، 1.6هكتارًا بنسبة  23.2سوى  1976حتى عام  العمراني منذ نشأته 
% من إجمالي مساحة 4.0هكتارًا بنسبة  44.6إلى أن وصلت  2001وازدات نسبة التدمير ارتفاعًا في عام 

 الترب، ولكن مع زيادة عدد السكان ازداد الطلب على األراضي في االستخدامات العمرانية وخاصة السكنية
 157.0على هذا الصنف بواقع  2019منها، األمر الذي أدى إلى زيادة توسع المساحات العمرانية في عام 

 (12( شكل)11( شكل) 8% من إجمالي مساحته جدول ) 21.1هكتارًا  بنسبة 

 النمو العمراني العشوائي على حساب تربة الدرجة السادسة )األراضي المنخفضة جدًا(:ـــ  5 

رب من أفضل األراضي الصالحة لنمو أشجار الغابات " السرول ــ الصنوبر ــ الصمغ"، ونباتات تعد هذه الت 
المراعي التي تعتبر أساس المصدر الغذائي للثروة الحيوانية، رغم اهميتها إال أنها تعرضت إلى تقلص ملحوظ 

مساحة العمران على م بسبب الكتل العمرانية، حيث لم يبلغ 2019إلى عام  1976في مساحتها بين عام 
% من إجمالي مساحتها، وارتفعت مساحة العمران 2.0هكتارًا بنسبة 40سوى  1976هذه التربة في عام 

% من إجمالي مساحتها. بواقع 16.3هكتارًا بنسبة  230.5م إلى  2019على حساب هذه الترب في عام 
( شكل 8م جدول ) 2019ــــ  1976هكتارًا خالل ثمانية وثالثون عاما  190.5معدل تدمير لهذا الصنف 

 (.     12( شكل )11)

% من 5.9هكتارًا بنسبة  1113.57إلى جانب ذلك هناك مساحات كبيرة من األراضي الزراعية تقدر بنحو 
سيليخوزبروم اكسبورت إجمالي مساحة المنطقة لم تصنف تربتها من قبل المؤسسة الروسية 
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Selkhozpromexport  وخاصة في ظل هي األخرى إلى التفتيت والتقسيم  ، تعرضت1980في عام
غياب تطبيق قوانين حماية األراضي الزراعية من قبل الجهات المختصة من ناحية، وعدم وجود سياسة 

الفرصة الكبيرة أمام النمو العمراني  تأتيح إسكانية وخدمية واضحة من قبل الدولة الليبية من ناحية أخرى،
 392.3على  1976، ، حيث قضى النمو العمراني في عام ةلى كتل خرسانيلكي يحول جزء كبير منها إ

م إلى أن بلغت  2001% من إجمالي تلك األراضي، وارتفعت مساحة العمران في عام  35.2هكتارًا بنسبة
مساحة  ت% من إجمالي تلك األراضي، ولم يبقى الوضع كما هو عليه بل ازداد60.1هكتارًا بنسبة  669.6

 .من إجمالي المساحة  72.3هكتارًا بواقع نسبة  805إلى 2019عام  العمران في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           183 

 اإلنتاجيةدرجات القدرة  حساب مساحة على يالعمران( النمو 12شكل )
م. 2019ةةة  2001ةةة  1976خالل الفترة  لتربة منطقة عين زارة   

 
  Landsatالقمر الصناعي الندسات المصدر: من عمل الباحثان اعتمادًا على التصنيف المراقب للصور 

 .2019ـ  2001ـ  1976لعام                    
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 : النتائج

إن موقع منطقة عين زارة كمركز حضري وسط إقليم جغرافي جعلها مؤهلة أن تكون مركزًا للخدمات  -1
ية من والوظائف الحضرية، وبالتالي زيادة مساحة العمران خاصة بالجزء الشمالي بسبب الهجرة العكس

مركز المدينة الي الضواحي، بحيث أصبح الترابط بين العالقات المكانية والعالقات الوظيفية امرًا 
 واضحًا وقويًا.

للعوامل الطبيعية دورًا رئيسًا في تنمية وتحديد التوسع العمراني بالمنطقة، فطبيعة المنطقة السهلية  -2
العمراني فأعطت أفضلية المكان للسكان، مما واعتدال العوامل المناخية، لم تقف عائقا وجه النمو 

 ادي الي تغير خارطة استخدامات األراضي على حساب الموارد البيئية.  
توصلت الدراسة الي ارتباط مراحل النمو العمراني بالتغيير السكاني من حيث النمو والتركيب  -3

 احدوالتوزيع، بل يعمل علي زيادة الكثافة السكانية في الحيز المكاني الو 
إن اغلب ترب منطقة الدراسة سواء من حيث نوعيتها وقدرتها اإلنتاجية ومستوي ملوحتها من الترب  -4

 الصالحة للزراعة.
ارتفاع أسعار تركز التوسع العمراني علي األراضي الزراعية مما ادي الي تفتيتها وتدهورها، وبالمقابل  -5

 ة.واختفاء لألراضي الزراعي األرض المحاذة للطرق والشوارع
%عام 11.53مساحة النمو العمراني )الكتلة العمرانية( في منطقة عين زارة بنسبة  تلقد ازداد -6

م بنسبة 2019% في حين ازدادت عام 5.56م ف بنسبة 1976م عما كانت عليه في عام 2001
 م.2001% عما كانت عليه عام 31

هكتار شكلت  908.08ة مساحتها إن الكتلة العمرانية على األراضي الجيدة القدرة اإلنتاجية البالغ -7
% في حين كانت عام 50م شكلت 2019م أما الكتلة العمرانية عام 2001% عام 25.8نسبة 
 % حسب الصور الجوية12.6م نحو ما نسبته 1976

% من حجم الزيادة من مساحة الكتلة العمرانية في منطقة عين زارة بين عامي 50ان نسبة  -8
 ة القدرة االنتاجيةم( هي على أراضي جيد1976-2019)
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أظهرت الدراسة قدرة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في دراسة النمو العمراني  -9
وخصائصه، وإنتاج خرائط دقيقة لغطاءات واستخدام األرض، وقواعد البيانات الجغرافية عن 

 خصائص منطقة الدراسة.
تي استخدمت في هذه الدراسة لفترات برزت لدينا حقيقة مهمة وهي أن المرئيات الفضائية ال -10

متباينة، قد كشفت محاور التوسع العمراني كاًل عل حدة وتباينها المكاني، وكان الهدف من هذه 
للمنطقة بعد ان برزت مهمة نظم  تحدد محاور التوسع العمرانيالدراسة تصميم خارطة مجمعة 

 ة وإيجاد الحلول لها.علومات الجغرافية بجوانبها التطبيقية في توضيح المشكلالم
 التوصيات:

أوصت الدراسة بالحد من التوسع العمراني علي حساب الرقعة الزراعية وتوجيه استغالل األرض  -1
 الغير مستغلة والبور للسكن واالبتعاد عن األراضي الزراعية.

الخروج عن مستوي التخطيط الضيق ومحاولة إلقاء النظرة الشاملة عبر التنسيق المستمر بين  -2
 لجهات المختصة بحيث أي من هذه الجهات مخططاتها ومشاريعها بمنأى عن الجهات األخرى.ا

 العمل بقاعدة التخطيط اواًل والبناء ثانيًا وتبني استراتيجية التطوير العمراني المستقبلي.  -3

يق تفعيل القوانين الخاصة بحماية الموارد البيئية بحيث ال يتم تكرار الزحف العمراني عليها عن طر  -4
وجود التزامات سياسية ألحداث التغيير في التطوير من األعلى والمشاركة من األسف ومحاسبة 

 التجاوزات.

التقليل من أهمية موضوع ملكيات األراضي الزراعية عند أعداد المخططات الشاملة والهيكلية وتغليب  -5
جاهات معينة، بل المصلحة العامة على الخاصة بحيث ال تعود قيدا يقوم بتوجيه التخطيط بات

التخطيط بناء األولويات مع إيجاد حلول مرضية للسكان عن طريق استبدال أراضيهم بأراضي أخري 
 حكومية أو تعويضهم.

التركيز على الوعي السكاني بادراك خطر النمو العمراني وأهمية التخطيط العمراني والحفاظ على  -6
 وضبط التوسع العمراني العشوائي نحو الموارد البيئية.الموارد البيئية وقيمتها أهمها التربة الزراعية، 

وتحديد حالتها وإمكانيتها  ةإنشاء مرصد حضري وبيئي يقوم على رصد النمو العمراني والموارد البيئي -7
 لتحسين عملية إدارة البيئة العمرانية والموارد البيئية. ةوطاقتها االستيعابي
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ة تشرف على انتاج الخرائط الموحدة والتصانيف إنشاء مركز معلومات وطني يقوم كجهة مركزي -8
 والمساحات والحدود لضمان الجودة.

استخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في كافة المؤسسات المحلية لالستفادة منها  -9
 في عملية انتاج قواعد البيانات المكانية وأعداد المخططات العمرانية.

 

 :المراجع 
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 في الجامعات الليبية  دور المكتبات الرقمية في البحث العلمي

 نا. فرج عمران شليب 

 ا.  حسين مسعود ارتيمه         

 كلية اآلداب االصابعة/ جامعة غريان
 ملخص البحث:

ت الدراسة لتسليط الضوء علي أحد المواضيع الهامة التي ساهمت فيها العولمة وتكنولوجيا االعالم جاء     

واالتصال الحديثة بشكل كبير وغير سابق حيث المست هذه االخيرة التعليم العالي مثل باقي المجاالت فقد 

تطوير وتحسين كفاءة البحث تحولت المكتبات الجامعية التقليدية إلي مكتبات جامعية رقمية مما ساعد في 

العلمي، حيث يحتاج تصميم البحث العلمي إلي االطالع علي العديد من المصادر العلمية والمراجع التي لها 

صلة بموضوع الدراسة، وهذا قد يتطلب وقت وجهد ومال كثير من الباحث، ومن هنا جاءت فكرة المكتبات 

إال ان هذه المكتبات لديها صعوبات في تطبيق فكرتها، حيث الرقمية لتوفير الوقت والجهد والمال للباحث، 

إلي وجود الكثير من المعلومات التي تجعل الباحث  باإلضافةتحتاج إلي خدمة االنترنت السريعة والجيدة، 

إلي مشكلة االقتباس ومشكلة عدم التأكد من  باإلضافةيشعر بأنه مشوش من كثرة المعلومات المتوفرة، 

 صدر.مرجعية هذا الم

 دور المكتبات الرقمية في تطوير البحث العلمي في الجامعات الليبية. إلبرازوقد جاءت الورقة البحثية 

 البحث العلمي. -الكلمات المفتاحية: المكتبات الرقمية
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Research Summary: 

The role of digital libraries in scientific research in Libyan universities 

The study came to shed light on one of the important topics that globalization and 

modern media and communication technology have contributed to a large and 

unprecedented extent, as the latter touched higher education like other fields. The 

traditional university libraries turned into digital university libraries, which helped 

in developing and improving the efficiency of scientific research, as it needs design 

Scientific research to see many scientific sources and references that are related to 

the subject of the study, and this may require time, effort and money for a lot of the 

researcher, and from here came the idea of digital libraries to save time, effort and 

money for the researcher, but these libraries have difficulties in implementing their 

idea, where you need To the fast and good internet service, in addition to the 

presence of a lot of information that makes the researcher feel confused by the 

large number of available information, in addition to the problem of quotation and 

the problem of not being sure of the reference of this source. 

The research paper came to highlight the role of digital libraries in developing 

scientific research in Libyan universities. 

Key words: digital libraries - scientific research. 
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 مقدمة:

الحياتية كافة،  المجاالتالراهن بالتطورات والتغيرات المتسارعة في  تتسم الحياة المعاصرة في الوقت       

ولعل أهم هذه التغيرات المتسارعة الثورة الرقمية التي تجسدت في قفزات غير مسبوقة في مدى قوتها، 

وانتشارها ومدى تأثرها على تفاصيل الحياة بكافة أنشطتها المجتمعية واالقتصادية والعلمية والصناعية 

راعية والبحثية، بحيث أثرت هذه الثورة الرقمية في كافة أوجه حياة الناس اليومية، وأنماط معيشتهم على والز 

 .اختالف ثقافتهم ومستوياتهم المعيشية في البلدان والمجتمعات البشرية كافة

بين كل  وهذا العصر الذي نعيشه، عصرا يلتحم فيه عنصرا العلم والتقنية التحاما يصعب معه التفريق     

لها مع بعضهما البعض، كان البد من تفعيل هذه التقنية لالستفادة ممن هذين العنصرين، نظرا لتداخلهما وتكا

منها في التطوير واالرتقاء بالبحث العلمي، والتي باتت ضرورة ملحة تفرضها وتقتضيها طبيعة العصر 

 ن.ومتغيراته، فصناعة المعلومات اصبحت أهم الصناعات الحديثة اآل

وتعد المكتبات الرقمية مهمة للحفاظ علي التراث االنساني، وتطور الفكر والحضارة، وذاكرة تختزن فيها       

الخبرات من جيل إلي جيل، مما يساعد علي اكتساب الكثير من المعارف والخبرات من خالل اطالع االجيال 

 .iبخبرات السابقين

ر الكترونية وتقنيات رقمية، لها فائدة كبيرة في مجال التعليم إن ما تقدمه المكتبة الرقمية من مصاد     

والبحث العلمي، وذلك من خالل تأمين أوعية المعلومات الرقمية وتوعية المؤسسات المتخصصة بضرورة 

انشاء قواعد معلومات؛ تضم البحوث التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها، لتجنب االزدواجية، وتكرار إجراء 

 .iiالهيئات علي المستويين المحلي والدوليالبحوث بين 
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ويعد البحث العلمي أحد أبرز سمات التعليم الجامعي، فالبحث العلمي من مهام الجامعة االساسية    

تكون عالقة الجامعة بالمجتمع وطبيعة حركته اليومية، بحيث تقدم الجامعة  خاللهااليومية، والتي من 

المختلفة، وتوفر له الحاجة من الكفاءات البشرية المدربة  المجاالتللمجتمع ما يحتاجه من استشارات في 

والمؤهلة التي يحتاجها المجتمع في قطاعاته التنموية المختلفة، لذا فإن الجامعات تحظى بالتقدير من 

المجتمع وبال شك فإن البحث العلمي الذي يمثل إحدى المهام االساسية التي تميز الجامعات يعطى لهذه 

 ات والمكانة والتقدير في المجتمع.الجامع

وقد أصبحت جودة البحث العلمي أساسًا للتأكيد على قوة الجامعات والمؤسسات العلمية ودوام عملها،    

واستمرارها بشكل عام في تحقيق أهدافها في ظل التنافس الكبير الذي تفرضه الحياة المعاصرة التي تعيش 

 .من سلبيات و ايجابياتواقع وتداعيات العولمة بكل ما فيها 

كترونية، ومدى اإللوفي ظل البيئة التكنولوجية المتطورة والنمو المتسارع في تنوع مصادر المعلومات     

انتشارها وفى ظل التالحم الذي ال ينفصل بين العالم الرقمي والبحث العلمي، ولدت المكتبات الرقمية التي 

من حيث تعاملها مع المعلومات، إذ إن المكتبات الرقمية تمثل كترونية اإللتمثل الوجه المتطور للمكتبة 

للوصول إلى المعلومات من خالل أجهزة الحواسيب للقيام بعمليات  األشكالوجهات تخاطب متعددة 

. وتعد المكتبات أداة مهمة للحفاظ على التراث االنساني وتطور الفكر والحضارة، وذاكرة iiiواجراءات البحث

كتساب الكثير من المعارف والخبرات من خالل تواصل المما يؤدي ذلك  آلخرات من جيل تختزن فيها الخبر 

األجيال بخبرات السابقين، لذلك ال يمكن إنكار دور المكتبات في تنمية الحالة الثقافية لدى الناس، فالناس 

تغناء عن المكتبات العلمية والثقافية لشتى أنواعها ال يمكن لهم االس المجاالتبصفة مهمة والباحثين في 

 .بأنواعها المختلفة من المكتبة التقليدية إلى المكتبة األحدث في عالمنا الرقمي في الوقت الراهن
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قًا مما سبق تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور المكتبـــات الرقميــــة في تطوير المن هنا وانط    

الرقمية المنسجم مع تطورات هذا القرن، وما توفره  المكتبة  البحث العلمي لدى طلبة الجامعة ، إيمانًا من دور

هذه المكتبة من مرونة في االستخدام لتساعد طلبة الجامعة في إنجاز أبحاثهم العلمية بسهولة ويسر، وخاصًة 

أنه ال يوجد دراسات محلية مباشرة تتحدث عن المكتبات الرقمية، فيما يتضح بأن هناك العديد من الدراسات 

ربية والدولية التي تحدثت عن المكتبات الرقمية، ولكن من خالل ربطها في إكساب المتعلم العديد من الع

 . iv(2018المهارات، كدراسة )شاليل، 

 مشكلة الدراسة:

تحتل المكتبات الجامعية القيادة والريادة في إعداد البحوث العلمية علي الرغم ما تواجه من صعوبات     

ئة الرقمية للمكتبات الجامعية الحديثة، فهناك العديد من يستخدم الوسائل التكنولوجية وتحديات في ظل البي

التي أدت إلي احداث تغيرات في المجتمع. لذا لقد أثرت هذه البيئة الرقمية تأثيرا كبيرا في المكتبات الجامعية، 

تعليم العالي والبحث العلمي. ففي هذه األخيرة تعد الشريان الرئيس والقلب النابض والعمود الفقري لمؤسسات ال

إطار الجهود الحثيثة للمكتبات الجامعية الليبية تقوم العديد من الجامعات الليبية بربط الطلبة بالمكتبات 

تأتي هذه المحاولة للتعرف إلي مدي  –هنا  –الرقمية لتيسير االستفادة منها في إعداد البحوث العلمية فمن 

 ي تطوير البحث العلمي بالجامعات الليبية لدي طالب الجامعة.مساهمة المكتبات الرقمية ف

ما هو دور المكتبة الرقمية في استناد إلي ما تقدم طرحه يمكن ان نطرح التساؤل الرئيسي الذي مفاده،     

 ؟ الجامعات الليبية تطوير البحث العلمي في

 اآلتي:ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية تم صياغتها ك



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           193 

 ما مفهوم المكتبة الرقمية؟ وما هي أسسها ومتطلباتها وخدماتها؟ -

 ما مفهوم البحث العلمي وخصائصه واهدافه؟ -

 ير البحث العلمي؟الرقمية وسيلة فعالة لتطو  ةالمكتبيهل يمكن اعتبار  -

 ما هي أهم المشكالت التي تواجه استخدام المكتبات الرقمية في البحث العلمي؟ -

 :أهمية الدراسة

في تصميم وكتابة  ةالليبيالقاء الضوء علي طبيعة استخدام المكتبات الرقمية من قبل طالب الجامعات       

البحث العلمي لديهم، حيث أنها تسهم في تزويد الطلبة بأهم المراجع والكتب العلمية التي تساعد علي تطوير 

شكالت والصعوبات التي تعترض لها الطالب البحث العلمي. كما تسهم الدراسة في القاء الضوء علي أهم الم

 اثناء استخدامهم للمكتبات الرقمية.

 أهداف الدراسة:

المكتبات الرقمية في تطوير مجاالت البحث  ف عن الدور الذي تلعبهتهدف الدراسة الحالية إلي الكش    

الطالب خالل  العلمي في الجامعات الليبية، وتهدف أيضا إلي الكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه

 استخدامهم للمكتبات الرقمية.

 منهج الدارسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع واهداف البحث، والذي يتناول دراسة      

أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي ؛ دون تدخل الباحث في مجرياتها 

 أن يتفاعل معها مباشرة". ويستطيع الباحث
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 مصطلحات الدراسة:

 المكتبة الرقمية:-1

الرقمية بأنها عبارة عن المكتبات التي تقتني مصادر معلومات رقمية، سواء المنتجة اصال  المكتبةتعرف    

باستخدام نظام  اببليوجرافيفي شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلي الشكل الرقمي، وتجري عمليات ضبطها 

 .v، ويتاح الولوج عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة االنترنتآلي

يعرف المكتبة الرقمية بأنها مجموعة من أوعية المعلومات المخزنة علي شكل رقمي ومتاحة عبر شبكة    

 viمعلومات، تكون مرتبة بصورة منهجية"

أنظمة وقواعد بيانات رقمية تحمل مصادر ومعلومات  يعرف الباحث المكتبة الرقمية بأنها: هي أحد    

 مخزنة تكون متاحة عبر شبكة االنترنت، بحيث تتيح االطالع عليها في اي وقت ومن أي مكان.

 البحث العلمي:-2

، واالجابة علي االسئلة والحل للمشكالت، فهو استقصاء factsيعرف البحث بأنه البحث عن الحقائق    

يجاد وتوضيح أو تفسير لظاهره غير واضحة، إنه يوضح الحقائق المشوهة والمشكوك هاجف ومنظم يسعي ال

 viiبها ويصحح الحقائق الخاطئة"

يعرف البحث العلمي بأنه " النشاط فكري منظم يقوم به شخص يطلق عليه الباحث من أجل دراسة مشكلة    

غية الوصول إلي بي منهج البحث قة علمية منظمة تسممعينة تسمي : )مشكلة البحث(، تعالج باتباع طري

 viiiحلول مالئمة لعالج المشكلة ومن ثم الوصول إلي نتائج قابلة للتعميم، وهذا ما يسمي بنتائج البحث
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يعرف الباحث البحث العلمي اجرائيا بأنه اسلوب تفكير علمي منظم يعتمد علي استخدام طرق علمية    

و موجود بعيدا عن الميول، والمؤثرات الشخصية للحصول لجمع المعلومات لحل مشكلة بحثية أو تطوير ما ه

 علي نتائج وتعميمها.

 الدراسات السابقة:

 قام الباحث بتناول الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة علي النحو التالي:

 ix (Oluwaseye & Abraham, 2013)دراسة 

مية االكاديمية في والية اويو بنيجريا، واتبعت الدراسة هدفت هذه الدراسة إلي البحث في تطوير المكتبة الرق   

( من طلبة الجامعات، وكانت االداة 250المنهج الوصفي، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة تكونت من )

( فقرة، وكان من اهم نتائج الدراسة: أن تطوير المكتبة الرقمية 15المستخدمة استبانة منظمة تكونت من )

حل دائم للتحديات التي تشكل  إليجادوالية أويو بنيجيريا يحرز تقدما، ولكن ينبغي بذل الجهود  االكاديمية في

 تهديدا الستخدامها.

 x(2018دراسة عماد شاليل )

هدفت الدراسة إلي تصميم بيئة تعليمية الكترونية، ومعرفة فاعليتها في تنمية مهارات البحث العلمي لدي    

والمنهج الوصفي، وتكونت عينة  يالتجريبوحة، واستخدمت الدراسة المنهج شبه طالبات جامعة القدس المفت

( طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلي مجموعتين، وقد اشارت نتائج الدراسة إلي فاعلية بيئة تعلمية 60الدراسة من )

 في تنمية مهارات البحث العلمي لدي طلبة جامعة القدس المفتوحة.
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 xi(2019اهين، دراسة )آمال علي ابراهيم ش

هدفت الدراسة إلي التعرف علي دور المكتبات الرقمية في تجويد البحث العلمي لدي طلبة الدراسات العليا    

للدراسة، وطبقت  كأداة بالجامعات الفلسطينية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة 

( طالبا وطالبة، وبما نسبته 306لسطينية، بلغ عددهم )علي عينة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات الف

%( من مجتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلي أن درجة تقدير عينة الدراسة لدور المكتبات الرقمية 12.1)

في تجويد البحث العلمي لدي طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية كانت بدرجة كبيرة. كما أظهرت 

فروق ذات داللة إحصائية، بين استجابات أفراد العينة حول دور المكتبات الرقمية في  النتائج عدم وجود

 الفلسطينية، تعزي لمتغير الجنس. تجويد البحث العلمي لدي طلبة الدراسات العليا بالجامعات

 xii(2019دراسة )مهدي عوارم، 

مجال البحث العلمي على اختالف تستقي هذه الدراسة أهميتها من انتشار استخدام المكتبة الرقمية في    

مستوياته، و هذا نتيجة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا االتصال و المعلومات، فقد أدى استخدام 

العلمية و الحقوق الفكرية للمؤلف، كما ساعد  باألمانةالمكتبة الرقمية إلى طرح جملة من المشاكل المتعلقة 

المعلومة و اختصار للوقت و الجهد للباحث، فأصبحت المكتبة من جهة أخرى على سرعة انتقال و وصل 

الرقمية اليوم تشكل أحد أهم الوسائل التي يعتمد عليها الباحث في الحصول على المعلومات و البيانات التي 

يريدها، فقد أتاح استخدام المكتبة الرقمية في مجال البحث العلمي فرصا و فضاءات أوسع و أكثر فعالية 

و ترقيته، غير أن سوء استخدامها من طرف الباحث يؤدي إلى انعكاسات سلبية على البحث العلمي، لتطوره 

خاصة من حيث مصداقيته و جودته وهذا ما هدفت إليه الدراسة لتبيانه من حيث ابراز الدور الذي يمكن أن 
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نولوجيا المعلومات و تؤديه المكتبة الرقمية في تطوير البحث العلمي، خاصة في خضم التطور الهائل لتك

 االتصال و محركات البحث االلكترونية.

يتضح مما سبق تنوع الدراسات التي تناولت البحث العلمي والمكتبة الرقمية وتنوع الزوايا واالتجاهات التي   

( و 2019تناولت الموضوع فهناك دراسات دور المكتبة الرقمية في تطوير البحث العلمي مثل دراسة عوارم )

(، وهناك دراسات تناول مدي استخدام مصادر في المكتبة الرقمية وقدرة المستفيدين واجادتهم 2019ن )شاهي

 (Oluwaseye & Abraham،2013استخدام مصادر المعلومات مثل دراسة) 

ويتضح مما سبق أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة بأنها تتناول دور المكتبة الرقمية الليبية في 

 .انتطوير البحث العلمي وهو موضوع لم يتطرق إليه سابقا علي حد علم الباحث

 اإلطار النظري 

 بتقسيم االطار النظري علي النحو التالي: انقام الباحث

 المبحث االول: المكتبات الرقمية.

 المبحث الثاني: البحث العلمي.

 المبحث الثالث: المكتبة الرقمية والبحث العلمي.

 بتناول كل مبحث من هذه المباحث علي النحو التالي:وقامت الباحث 
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 المبحث االول: المكتبات الرقمية:

 :xiiiالمكتبات الرقمية واشكال المصطلحأوال: 

يعد مفهوم المكتبة الرقمية موضوع محل جدل ونقاش، فمن ناحية يستخدم المصطلح المكتبات الرقمية للداللة 

ناحية اخري يعبر عن هذا النوع من المكتبات بمصطلحات  علي مفاهيم وتصورات متعددة ومختلفة، ومن

 عديدة ينطوي كل منها علي دالالت مختلفة:

هي بيئة مرئية ثالثية االبعاد تحاكي الواقع بالصوت والصورة واللمس، حيث  المكتبة االفتراضية: - أ

ة والتعرف يتمكن المستفيد باستخدام المعدات الخاصة المرتبطة بالحاسوب من التجوال في المكتب

 علي مصادر معلوماتها بالتصفح واالستطالع.

فهي تشكل مصادر المعلومات االلكترونية الموجودة علي االقراص المدمجة او  المكتبة االلكترونية: - ب

، الجزء االكبر من محتوياتها والخدمات التي تقدمها، لكن ليس كاألنترنتعبر الشبكات المتنوعة 

ث يمكن ان تحوي بعض المصادر التقليدية، فتختلف عن المكتبة جميع محتوياتها بهذا الشكل حي

الرقمية بانها تعتمد علي فكرة خزن المعلومات واسترجاعها وتوفير امكانية الوصول الي خدمات هذه 

المكتبات بواسطة توفير مداخل عن بعد تمكن المستخدم من استخدام مصادر المعلومات االلكترونية 

 اعتها علي ورق من مختلف المكتبات حول العالم.بشكلها االلكتروني و طب

عملية الرقمية بالمكتبات من اهم خطوات مشاريع الرقمية، والتي يترتب عليها  ألهدافيعتبر التحديد الجيد 

مجموعة من القرارات علي المستوي التقني أو الوظيفي. كما أن اقناع اصحاب القرار والجهات المسئولة 

 وجدواه لن يأتي إال من خالل أهداف واضحة ومحددة.بأهمية مشروع الرقمية 
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 خدمات المكتبة الرقمية:ثانيا: 

 تتنوع خدمات المعلومات التي توفرها المكتبات الرقمية في البيئة الرقمية منها:

وهي من أهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها المكتبة الرقمية بعد انشاءها،  خدمة تدريب المستفيدين:-1

 ةاالستفادل تدريب المستفيدين علي استخدامها واسترجاع احتياجاتهم منها وتفعيلها وبالتالي وذلك من خال

منها والوصول إلي جميع مصادرها، كما تأخذ المكتبات الرقمية بعيم االعتبار المستفيدين الذين ال يجيدون 

دورات والورش، التدريبية استخدام الحاسوب واالنترنت، علي المكتبة حيث توفر لهم هذه المكتبات خدمة ال

 .xivعلي استخدامها

وهي خدمة معلوماتية قائمة علي البحث في االنترنت، تهدف إلي  الرقمية: المعلوماتيةالخدمة المرجعية -2

تزويد المستفيدين بالمعلومات حول استفساراتهم واحتياجاتهم، وربطهم بالمصادر المالئمة لتلبية احتياجاتهم 

وسائل وبرمجيات مختلفة منها "البريد االلكتروني وبرمجيات التراسل الفوري والحوار،  المعلوماتية باستخدام

 .xvوبرمجيات مركز االتصال وغيرها"

وتقابل هذه الخدمة خدمة التصوير واالستنساخ في المكتبة التقليدية، : خدمة التحميل )الحفظ أو الطباعة(-3

اعة ما تشاء من ملفات علي الورق او أخذ نسخة رقمية ومن خالل المكتبة الرقمية طب باإلمكانفقد أصبح 

 وتحميلها علي أحد وسائل التخزين الخارجية.

الرقمية عن التقليدية التي يأتي فيها المستفيد إلي المكتبة  البيئةتختلف صورة االعارة في  خدمة االعارة:-4

لي موقع المكتبة ويستطيع استعارة ويأخذ الكتاب بشكل مادي ملموس، ففي البيئة الرقمية يدخل المستفيد إ

الكتاب ولكن هناك أكثر من طريقة تتبعها المكتبات الرقمية الستعارة الكتاب ولكن هناك أكثر من طريقة 
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تتبعها المكتبات الرقمية الستعارة الكتاب وضمان حقوق الملكية منها علي سبيل المثال تشفير المصادر 

رنامج لفك التشفير والذي يتوقف عن العمل بعد فترة زمنية ال يمكن الرقمية، بحيث يتطلب استخدام الملف ب

بعدها استخدام الملف، أو ان تجعل المكتبة الرقمية الخدمة مقتصرة علي القراءة المباشرة أو ربطها بنوع من 

 .xviالتي ال يمكن التحميل بواسطتها القارئات

مكتبات الرقمية للبحث في مجموعاتها والتوصل وهي أحد الخدمات االساسية التي توفرها ال خدمة البحث:-5

إلي مصادر المعلومات التي يسأل عنها المستفيد، وتتوفر هذه الخدمة في مواقع المكتبات الرقمية بأشكال 

 متنوعة منها:

 .(simple search)خدمة البحث البسيط  -

 ث البولياني.والتي تعتمد علي استخدام عوامل البح (advance search)خدمة البحث المتقدم  -

اعتماد خدمة محددات البحث من خالل المحددات الزمنية واللغوية او الموضوعية وغيرها لمخرجات  -

 البحث.

وهي من أساليب البحث الشائعة التي تمكن المستفيد من الوصول إلي  (browsing)خدمة التصفح  -

 .xviiالمعلومة من خالل تقنية التصفح

 مية:مبررات إنشاء المكتبات الرقثالثا: 

 :xviiiهناك عدد من المبررات التي تستدعي إنشاء مكتبات رقمية منها

 ظهور الحاسبات الرقمية وعمليات االختزان الرقمي للمعلومات. -1

 المرونة في عرض المعلومات للمستفيدين. -2
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إسهام االطار التنظيمي المؤسسي وظهور هيئات واتحادات المكتبة الرقمية في تقديم ادواتها  -3

 امة ورش للعمل واالبحاث والتطبيقات الخاصة بالمكتبة الرقمية.ومشروعاتها واق

وقد ساعد التداخل المشترك وتكامل العلوم والهندسة واالدارة علي ظهور واتساع نمو ودعم المكتبات  -4

 الرقمية.

 أهداف المكتبة الرقمية:رابعا: 

 :xixيلخص أهداف المكتبة الرقمية كما وردت في االدب المنشور فيما يلي

 ية احتياجات المجتمع من المعلومات من خالل االتاحة الدائمة لمصادر المعلومات.تلب -1

 عدد ممكن من المستفيدين. ألكبرإتاحة مصادر المعلومات  -2

 تكامل المعرفة من خالل اإلتاحة الشاملة لكافة أشكال مصادر المعلومات. -3

 اإلحاطة السريعة والدائمة بالنتاج الفكري الحديث. -4

 بحث النتاج الفكري وتصفحه. تحسين إمكانيات -5

 والنادرة. الثمينةحفظ وصيانة المجموعات  -6

اتاحة الوصول لمصادر المعلومات التي كان يصعب الوصول اليها او التي كان استخدامها مقيدا  -7

 كالمخطوطات والكتب النادرة.
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 أهمية المكتبة الرقمية:خامسا: 

 xxتنبع أهمية المكتبة الرقمية من النقاط التالية

 جهة واحدة للتفاوض مع الناشرين والموردين للكتب والمجالت العلمية. -

 توفير الجهد والمال للجهات المشتركة. -

 توحيد المعايير وآليات العمل في بناء المجموعات الرقمية في مؤسسات التعليم العالي. -

تحصل علي المشاركة في مصادر المعلومات، والتي قد يكون من المستحيل لكل جهة علي حدة أن  -

 تلك المصادر التي ستؤمنها المكتبة الرقمية .

 ربط مؤسسات التعليم العالي وغيرها فيما يخص إتاحة مصادر المعلومات وتبادلها واعارتها. -

الحاجة الماسة لمثل هذا العمل سواء في مؤسسات التعليم العالي او التعليم العام علي وجه  -

 الخصوص.

 مبررات الحاجة اليها:سمات المكتبة الرقمية و سادسا: 

تطور المكتبة الرقمية علي جملة من السمات، جعلت منها تحتل مكانة في المنظومة االلكترونية، فقد كانت 

 :xxiهناك عدة عوامل ساهمت في بروزها ومنها نورد ما يلي

تطور البحث العلمي أدي إلي وجودها ضمن المجتمع الرقمي، كما أن الزيادة الهائلة في االنتاج  -

لفكري والمعرفي الناتج عن االبحاث العلمية في شتي التخصصات العلمية، كانت من بين الحاجات ا

 لتنظيم واتساع دائرة البحوث العلمية.
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التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت في العصر الحديث، وكثرة االعتماد علي الشبكات المعلوماتية  -

 وشبكة االنترنت في الحصول علي المعلومات.

 جة إلي تطوير الخدمات المقدمة من قبل المكتبات ومراكز المعلومات.الحا -

 ضعف االمكانيات المادية للعملية الطباعة. -

 ارتفاع التكاليف المادية للعملية الطباعة. -

 المبحث الثاني: البحث العلمي:

 أهمية البحث العلمي:أوال: 

 :xxiiتتلخص أهمية البحث العلمي في النقاط التالية

 االطالع والتعرف إلي ما هو جديد واكتشاف المجهول. الرغبة في حب -1

 يعد طريقة علمية منظمة في مواجهة مشكالتنا اليومية والعامة. -2

 يزودنا بالوسائل العلمية الضرورية لتحسين أساليب حياتنا وعملنا وتطوير أنفسنا. -3

تكنولوجيا اللذين يجلب الكثير من المنافع التي تعود بالخير علي االنسانية، وذلك ألن العلم وال -4

يرتبطان بالبحث العلمي يمثالن ملكية عامة لكل الشعوب واالفراد، وتقع علي عاتق الباحثين 

مسؤوليات خاصة في تحقيق المنافع والفوائد علي مستوي االنسانية، من خالل العمل علي زيادة 

 المعرفة وتطورها.

 تحقيق طموحات المجتمع المادية والثقافية والتعليمية. -5
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 أهداف البحث العلمي:نيا: ثا

 :xxiiiتلخص أهداف البحث العلمي كما يلي

 فهم القوانين الطبيعة والسيطرة عليها، وتوجيهها لخدمة االنسان. -1

دراسة الظواهر المختلفة واستنباط قوانين عامة أو نظريات تفسر تلك الظواهر والعالقات التي  -2

 تحكمها، ومن ثم إمكانية التنبؤ بها والتحكم فيها.

 جاد حلول للمشكالت المختلفة التي تواجه االنسان في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها.إي -3

زيادة المعارف في كل المجاالت العلمية سواء أكانت في العلوم الطبيعية أم في العلوم االجتماعية  -4

 واالنسانية.

 خصائص البحث العلمي:ثالثا: 

 xxivليخصائص البحث العلمي فيما ي ألبرزفيما يلي عرض 

فالبحث العلمي يشمل ميادين الحياة وجميع مشكالتها ويستخدم في المجاالت المهنية  الشمولية: -1

 والمعرفية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية.

 البحث العلمي نشاط علمي إنساني منظم يقوم به باحث أو مجموعة من الباحثين. -2

 ت تربوية أم علمية أم اجتماعية.لحل المشكلة أنه البد من وجود مشكلة سواء أكان ىيتصد -3

للبحث العلمي خطوات متتالية منتظمة وإجراءات سليمة مؤسسة علي بيانات موثوقة جمعت حول  -4

 مشكلة محددة، وتعرضت للفحص والتدقيق.

 يعتمد البحث العلمي علي المنهج العلمي المناسب لطبيعة المشكلة البحثية وإجراءات البحث. -5
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 أدوات علمية صادقة وثابتة ومعالجة احصائية صحيحة.يعتمد البحث العلمي علي  -6

عرض البيانات كما هي هي أو تقريبها إلي أقرب عدد، وكذلك استخدام المفاهيم العلمية  الدقة تعني: -7

 الدقيقة وكذلك الدقة في عرض النتائج.

يذكر  : التجرد من الهوي والبعد عن الذاتية والتحيز، حيث يجب علي الباحث انالموضوعية وتعني -8

 الدراسة أو البحوث المؤيدة له أو المعارضة له.

فالبحث العلمي يسعي دائما إلي تعميم النتائج علي نطاق أوسع من المجال الذي  نتائج قابلة لتعميم: -9

عينة من المجتمع، لكنه يعمم نتائج العينة علي المجتمع  باختياريتم فيه البحث، ويكتفي عادة 

 االصلي.

 حث العلمي والمكتبة الرقمية:المبحث الثالث: الب

قد اتاح التطور التكنولوجي اسهامات كثيرة ومتنوعة للبحث العلمي، لكن قبل التطرق لهذا، تجدر االشارة     

إلي أن هذا التطور التكنولوجي في مجال الرقمية هو بسبب تطور البحث العلمي، فمن خالل تطور البحث 

تصال إلي هذا المستوي الكبير والمتنامي من التطور، ولعل مجال العلمي توصلت تكنولوجيات االعالم واال

استفادة البحث العلمي من هذا التطور متعدد سواء بالنسبة للباحث او بالنسبة لمختلف عمليات ومراحل 

 البحث العلمي.

ع فالمكتبة الرقمية و من خالل ما تحتويه من كتب و دراسات و ووثائق و غيرها تسهل عملية االطال    

عليها في أي وقت و في أي مكان، تكون قد ساعدت الباحث العلمي على انجاز بحثه، كما أن لتطور 

البرمجيات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا سواء على مستوى اإلعالم اآللي مثل: إعداد النصوص و كتابتها و 

ة نوعية في ما يتعلق بالجوانب طبعها، وترجمتها، حيث " شهدت البرمجيات المكتبية تطورا مذهال أنتج نقل
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البحوث العلمية، وطرق إخراجها على شكلها النهائي، فبعدما كان يعتمد على اآللة الراقنة  إلصدارالشكلية 

في كتابة البحوث العلمية، فقد سهل استعمال الحاسوب من عملية الكتابة وأتاح فرص تصحيح األخطاء، 

لنهائي لإلخراج والطبع، ما لم يكن متاحا بالسهولة نفسها قبل ومراجعة المدونات قبل ضبطها على الشكل ا

  xxvظهور هذه البرمجيات وشيوع استخدامها

 االطالعكما ساعدت المكتبة الرقمية البحث العلمي في توفير الوقت و كذا الجهد من خالل سهولة عملية    

هذا فإن المكتبة الرقمية متاحة في  على مختلف المعلومات و البيانات المراد الحصول عليها، باإلضافة إلى

كل وقت و في كل مكان، شريطة ان يكون المستخدم لها يستعمل شبكة االنترنت أو قام بتحميلها محتوياتها، 

فمن خالل المكتبة الرقمية يمكن للباحث أن ينجز بحثه في وقت قصير و بجهد أقل من بحثه عن المراجع و 

 . يدية أو حتى يتنقل من مكتبة إلى أخرى عبر مناطق مختلفةالمعلومات في رفوف المكتبات التقل

كذلك من استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وعبر مختلف المواقع االلكترونية ومحركات  المالحظ   

، وتكتب عنوان بحثك تشاهد مجموعة هائلة من الدراسات والوثائق والرسومات Googleالبحث مثل جوجل 

من المعلومات المماثلة لبحثك أو المعلومات المرتبطة مباشرة ببحثك كذلك، مما يجعل من واألشكال وغيرها 

 الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة أحد الدعائم الحديثة في تطور البحث العلمي. المكتبة

ا الصدد غير أن هناك جوانب سلبية تتعلق بسوء استخدام المكتبة الرقمية في البحث العلمي، ففي هذ    

تطرح جملة من القضايا تتعلق بـمصداقية البحث العلمي و مستواه، وكذا قضية السرقة العلمية أو االنتحال 

العلمية، كما تطرح قضية مصداقية المادة العلمية المتوفرة على مستوى المكتبة الرقمية، حيث يعرف االحتيال 

لقانوني، وتعني أن تأخذ عمل باحث آخر و العلمي " في أبسط صوره بأنه شكل من أشكال النقل غير ا

 .xxvi"تدعي أنه عملك
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إلى هذا، فإن المكتبة الرقمية تتيح المجال للمساس بالملكية الفكرية و حقوق المؤلف التي تكفلها  باإلضافة   

القوانين المتعلقة بمجال النشر، فمن خالل ما توفره المكتبات الرقمية من كتب ومعلومات و غيرها تسهل 

ية الحصول عليها و نسخها، مما يجعل من المستخدم لها قد تعدى على الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية عمل

للمؤلف، كما قد تكون بيانات التي تقدمها المكتبة الرقمية غير موثوقة وغير سليمة، فالقرصنة االلكترونية 

مكن اثبات صحة المعلومات موجودة ومنتشرة و أصبحت من بين سمات التكنولوجيا الرقمية، فكيف ي

والبيانات المتوفرة في المكتبة الرقمية؟ كما يجب توفر الموارد البشرية المتخصصة في مجال المكتبة الرقمية 

و تكنولوجيات الحديثة لتسيير مثل هذه المكتبات وفق لشروط علمية محددة بدقة، فغياب الموارد البشرية 

ن تقنيات اإلعالم اآللي و برمجياته أن ينشأ مكتبة رقمية خاصة المتخصص يفتح المجال أمام فرد متمكن م

به، فعلى سبيل المثال في الجزائر هناك من يقوم بنشر كم هائل من الكتب و الرسائل الجامعية في مختلف 

 الخاصة بهم. ةاإللكترونيالتخصصات العلمية و لبعض الجامعات العربية كذلك عبر مواقعهم 

و عملية تقصي للحقائق وليس نسخ لها، بمعنى أن المكتبة الرقمية أتاحت لبعض إن البحث العلمي ه   

البحث العلمي و عدم جودته، مما جعل مستوى البحث  إلضعافمها مجال االباحثين نتيجة لسوء استخد

العلمي يتدنى أو ينحط نتيجة سوء استخدام ما توفره المكتبات الرقمية و سهولة الحصول على المعلومات و 

لبيانات المتضمنة فيها، وهذا الطرح يعني الباحثين الذين يستغلون المكتبات الرقمية للقيام باالحتيال العلمي ا

و إنساب أعمال غيرهم لهم، فهذا الذي أضعف البحث العلمي و جعل من المكتبة الرقمية نقمة على البحث 

 الرقمية بدرجة كبيرة.العلمي و الباحث في نفس الوقت، وهذا مرده سوء استخدام المكتبة 
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 الخالصة: 

حاولت هذه الورقة البحثية تبيان دور المكتبة الرقمية كآلية للتعلم الرقمي في تطوير البحث العلمي، في     

إشارة إلى حالة ليبيا في هذا السياق، و كإجابة على التساؤالت التي انطلقت منه، يمكن أن نستنتج أن مفهوم 

كالمكتبة االلكترونية و المكتبة االفتراضية، و قد عرف  األخرى بجملة من المفاهيم المكتبة الرقمية مرتبطة 

مفهوم المكتبة الرقمية تطورا عبر استخدامات التقنيات المختلفة في مجال التكنولوجيات الحديثة و أصبح 

ت الرقمية يشكل قاعدة أساسية في الجامعات و مراكز البحوث العلمية، فمن هذا المنطلق أصبحت المكتبا

تشكل أحد مصادر البيانات و المعلومات المختلفة التي يحتاجها الباحث العلمي ، لما تنطوي عليه من ميزات 

تتعلق أساسا بتوفير الجهد و الوقت وكذا إمكانية االطالع على محتوياتها و استخدامها في أي وقت و في 

 ا.أي مكان بشرط توفر شبكة االنترنت أو يتم تحميل محتوياته

فالبحث العلمي هو تراكم معرفي يقوم على تقصي الحقائق وفق لقواعد و أسلوب علمي ينتهجه الباحث     

بغية الوصول إلى قوانين و تفسيرات للظاهرة المدروسة، ومن فهو بحاجة إلى كل المعلومات و البيانات التي 

روحة في الساحة العلمية على مستوى من شأنها أن تلبي رغبة الباحث و أهداف بحثه، غير أن القضايا المط

البحث العلمي هي ترتبط باالحتيال العلمي و حقوق الملكية الفكرية للمؤلف التي أصبحت من القضايا المثارة 

في مجال البحث العلمي نتيجة لسوء استخدام المكتبات الرقمية و التكنولوجيات الحديثة في مجال المعلومات، 

وث العلمية و أثر على المجهود الفكري للباحث كذلك نتيجة توفر المعلومة االمر أضعف مستوى بعض البح

بشكل سهل و سريع إن صح القول، فبقدر ما توفرت المعلومات واستخدمت بشكل سيء كلما انعكس سلبا 

 .على البحث العلمي
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 التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم األساسي وعالقته بالسكان

  دراسة حالة" منطقة السواني" 

 د. نورالدين نصر شلوف
د. العماري محمد النعمي          

  

 

 

 مقدمة :

هي فلم، في العا لسكان أي إقليم جغرافيتعد الخدمات التعليمية من االحتياجات األساسية والضرورية      
خاصة منها  العديدتطمح حيث أحد المعايير الرئيسة التي تحدد معدل التطور أو التخلف لجميع دول العالم، 

ولعل التخطيط الجيد والتقييم المستمر أحد وسائل  ،الدول النامية لزيادة معدالت التعليم وتقليل معدالت األمية
مراقبة ما  وأ ،رفع كفاءة المعلمين وأج التعليمية رفع مستوى تلك الخدمات سواء من خالل تطوير المناه

 لك المؤسسات من احتياجات ضرورية مستمرة أحد تلك األسباب أيضًا.ت تطلقه

وتعد ليبيا أحد تلك الدول النامية التي تطمح لرفع مستوى خدماتها التعليمية، لذا حاولت الدولة الليبية      
ت الخدمات التعليمية في مختلف التي تحول دون رفع كفاءمنذ عقود معالجة مختنقات أو الصعوبات ا

، إال أن تحقيق هذا الهدف ال يخلو من الصعوبات سواء كان لضعف مستوى دراسةمناطقها بما فيها منطقة ال
تحول دون تحقيق  األسبابة المتعاقبة، جملة من يالسياس اإلداراتالتخطيط للمؤسسات التعليمية أو لسوء 

وقع االختيار على هذا بدوره انعكس على مستوى الخدمات التعليمية في الدول الليبية، و و ة، األهداف المطلوب
منطقة السواني كنموذج للوقوف على جزء من تلك المشكالت أال وهو واقع التوزيع الجغرافي للمؤسسات 

محاور  أربعةى إل الدراسةتقسيم  تم وعليه ،التعليم األساسي وعالقته بالسكان من منظور جغرافي تحليلي
الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة، بينما أختص المحور الثاني بدراسة التوزيع األول المحور رئيسية تناول 

الجغرافي لمدارس التعليم األساسي وعالقته بالسكان، في حين تناول المحور الثالث التوزيع الجغرافي لسكان 
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ساسي، أما المحور الرابع تناول التوزيع الجغرافي لمعلمي ( وعدد تالميذ التعليم األ15- 6الفئة العمرية)
 وفصول مدارس التعليم األساسي.

التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم األساسي ومن هذا المنطلق ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على      
 في ضوء اإلجابة على التساؤالت اآلتية:وعالقته بالسكان في منطقة السواني 

 ؟ وافق التوزيع الجغرافي لسكان مع التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليم األساسي بمنطقة السوانيهل يت .1
هل هناك تباين في توزيع مؤسسات التعليم األساسي في أعدادها وما تقدمة من خدمات من محلة إلى  .2

 ؟ أخرى داخل منطقة الدراسة

ت عبارة عن مرآة تعكس األهداف األساسية لهذه إن ما تجدر اإلشارة إليه أن اإلجابة على التساؤال     
 الدراسة والمتمثلة في النقاط التالية :

 معرفة مدى توافق التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم األساسي مع التوزيع الجغرافي لسكان . .1
معرفة التباين في توزيع مؤسسات التعليم األساسي في أعدادها وما تقدمة من خدمات على مستوى  .2

 الت اإلدارية بمنطقة الدراسة.المح

 على المنهج الوصفي في وصف الخصائص الطبيعية والبشرية بالمنطقةواعتمدت هذه الدراسة      
المنهج التحليلي والكمي في تحليل البيانات و ، مستخدمة أحدى أساليبه والمتمثلة في أسلوب دراسة حالة

البيانات إلى جداول ورسومات بيانية  تلك على ترجمة كة في ذلالسكانية وبيانات المؤسسات التعليمية معتمد
 ، مستخدمة في ذلك جملة من المصادر ذات العالقة والمتمثلة في:وخرائط

والمتمثلة في البحوث الصادرة عن الهيئات والمراكز العلمية وإلى جانب المجالت  المصادر المكتبية: .1
من مراقبة التعليم بلدية سواني بن أدم، كما العلمية، إضافة إلى البيانات اإلحصائية الصادرة عن 

 اعتمدت الدراسة علي بعض الرسائل العلمية ذات العالقة بموضوع الدراسة.
في الوقت الذي أصبحت فيه نظم المعلومات الجغرافية من أهم أدوات  تقنية تظم المعلومات الجغرافية: .2

( لتمثيل التوزيع Arc GISام برنامج )البحث العلمي فقد نم االستعانة بها في هذه الدراسة باستخد
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الجغرافي لمدارس التعليم األساسي وتبيان فترات استخدام المدارس في شكل خرائط، إلى جانب 
 استخدام بعض التحليالت المكانية لمعرفة كفاءة خدمات مدارس التعليم األساسي بمنطقة الدراسة.

 :  المحور األول ةةة الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة

 53"         تقع منطقة السواني في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا "سهل الجفارة" بين خطي طول     
08 13  54  55"ــــــ 12  ً38 14"وبين دائرتي عرض ، شرقا 32  47  25"ــــ 32  شمااًل بمساحة

دية حي األندلس وبلدية كيلومتر مربع، تحدها من جهة الشمال بلدية أبوسليم وبل 224تصل إلى نحو 
جنزور، بينما تحدها من الجنوب بلدية العزيزية، في حين تحدها من جهة الشرق بلدية أبوسليم وبلدية قصر 

  ( يوضح الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة، 1بن غشير، ومن الغرب بلدية الزهراء، والشكل)

 ( الموقع الجغرافي بمنطقة السواني1شكل)
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قة الدراسة باالنبساط النسبي واالنحدار التدريجي من الشمال إلى الجنوب، أما مناخيًا ويتصف سطح منط  
فيسودها المناخ شبة الجاف حسب معادلة )ديمارتون( الذي يتميز بتذبذب في معدالت عناصره المناخية بين 

لوطني لألرصاد فترة وأخرى، وبلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة بمنطقة الدراسة حسب بيانات المركز ا
، وتمثل xxviملم 283.8درجة مئوية، في حين ال يتجاوز المعدل السنوي لألمطار نحو  21.2الجوية نحو 

% من إجمالي 95أكثر من المياه الجوفية المصدر الرئيس للموارد المائية بالمنطقة، إذ تساهم بنسبة 
 .xxviالموارد المستعملة في مختلف األغراض

ة لمنطقة السواني، فقد بلغ عدد سكانها حسب أخر تعداد رسمي للدولة الليبية أما عن الخصائص البشري   
نسمة،  68659م إلى نحو 2019نسمة، وأرتفع حسب التقديرات السكانية لعام  42993حوالي  2006عام 
 (1(، و الجدول )2شكل)

 م( 2019ةةة  2006( تطور عدد السكان بمنطقة السواني خالل الفترة )2شكل)

 
 (1إلى البيانات الواردة في الجدول )من عمل الباحبان استناداِّ المصدر:               

( أن هناك تباين ملحوظ في التوزيع الجغرافي للسكان بين محالت منطقة 1يتبين من خالل جدول )     
نسمة أي  20647ركز حوالي م ت2006عداد العام للسكان لعام الدراسة خالل فترات زمنية مختلفة، ففي الت

% من إجمالي سكان المنطقة في محلة السواني المركز، ومع زيادة النمو السكاني بشكل عام 48 ما نسبته
% من إجمالي عدد 48نسمة بواقع  32956ارتفع عدد السكان القاطنين في هذه المحلة ليصل إلى نحو 
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ًا، ويرجع سبب هذا االرتفاع إلى مجموعة من العوامل أهمها وقوع مدينة السواني السكان في المنطقة أيض
 داخل نطاقها اإلقليمي إلى جانب توفر الخدمات اإلدارية والخدمية

 ( تطور عدد السكان الليبيون على مستوى محالت بمنطقة السواني1جدول )
 م( 2019ةةة  2006خالل الفترة ) 

2019 2006  
المساحة 

 2*كم

 لتعدادا
 المحلة

 النسبة % الكثافة
عدد 
 (2)السكان

 الكثافة **
النسبة 
% 

عدد 
 (1)السكان

 السواني المركز 74 20647 48 279.01 32956 48 445.35
 النجيلة 102 14031 32.6 137.55 22658 33 222.17
 جامع التوغار 48 8315 19.4 173.22 13045 19 271.77
 المجموع 224 42993 100 191.93 68659 100 306.51

 م .2006والتعداد،  اإلحصاء( التعداد العام للسكان، مصلحة 1): المصدر  
 ( من عمل الباحثان استنادّا على معادلة التقديرات السكانية.2)           

 (.Gis  Software Arcنظم المعلومات الجغرافية )تقنية * حسبت مساحة كل محلة من قبل الباحثان باستخدام            
 .مساحة المنطقة إجماليالكثافة = إجمالي عدد السكان/ **        

 
والتجارية بها من جانب، وارتفاع معدل الزيادة غير الطبيعية )الهجرة( من المناطق المحيطة التي شهدت 

افة السكانية اكتظاظًا سكانيًا عاليًا كمدينة طرابلس من جانب أخر، األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الكث
نسمة لكل كيلومتر مربع  445.4م، و 2006نسمة لكل كيلو متر مربع في عام  279فيها لتصل إلى نحو 

 (.3شكل) 2019في عام 

ثم تأتي محلة النجيلة في المرتبة الثانية من حيث تركز عدد السكان والذي بلغ بتعداد السكان لعام      
عدد ازداد سكان المنطقة، و % من إجمالي عدد  32.6 سبتهنسمة أي ما يعادل ما ن 14031 م نحو2006
سجلت نسبة تركز السكان بها  هذا و ،م2019في عام  نسمة 22658في هذه المحلة ليصل إلى  السكان

% من إجمالي عدد السكان بالمنطقة، ورغم ذلك يتضح أن معدل الكثافة السكانية في 33ارتفاعًا طفيفًا بواقع 
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نسمة  137.55 حوالي م، من 2019ـــ  2006اآلخر تغيرًا ملحوظًا ما بين الفترتين  شهد هو النجيلةمحلة 
 (.3شكل) نسمة لكل كيلومتر مربع 222.17 حوالي لكل كيلومتر مربع إلى

 بمحالت  الليبيون  السكان (2)نسمة / كم تطور كثافة( 3شكل)
 (م 2019ةة  2006)منطقة السواني خالل الفترة 

 
  (،1من عمل الباحثان استنادًا إلى البيانات الواردة في الجدول ) المصدر :                    

   (.Software Arc GIS نظم المعلومات الجغرافية )وتقنية                             
وأخيرًا تأتي محلة جامع التوغار في المرتبة الثالثة من حيث تركز عدد السكان، حيث بلغ في عدد      
سكان % من إجمالي عدد  19.4م أي ما يعادل نسبة 2006نسمة بتعداد السكان لعام  8315ا نحو سكانه

% من إجمالي عدد 19بنسبة مئوية وقدرها  نسمة 13045 ليصل نحو م2019 في عام وأرتفعالمنطقة، 
نسمة  191.3السكان، األمر الذي ترتب عليه زيادة في ارتفاع معدل الكثافة السكانية بها حيث بلغت نحو 

على التوالي شكل  2019و عام  2006بتعداد  نسمة لكل كيلومتر مربع 271.77لكل كيلومتر مربع و 
(3.)  
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ويمكن القول في هذا الجانب أن ما شهدته منطقة السواني من زيادة في تركز عدد السكان وارتفاع      
ضرورة الملحة لزيادة توفر شتى أنواع يحتاج بطبيعته إلى ال( 3معدل كثافتهم على مستوى كل محالتها شكل)

                          الخدمات لهم وخاصة فيما يتعلق بالخدمات التعليمية.

 المحور الثاني ةة التوزيع الجغرافي لمدارس التعليم األساسي وعالقته بالسكان: 

تقوم على وصف وتحليل إن التوزيع هو جوهر العمل الجغرافي ودراسة التوزيع الظواهر الجغرافية      
التوزيعات ( أن هناك نظريات للمواقع تشرح قوانين Hudsonوتفسير هذا التوزيع، حيث ذكر هدسون )

، ونظرًا لما تمثله دراسة xxviالمكانية ومنها نظرية المكان المركزي ونظرية االنتشار ونظرية التوزيع االيكولوجي
م جغرافي من أهمية كبرى في عمليات التقييم والتخطيط التوزيع المكاني للمؤسسات التعليمية في أي اقلي

تسعى فيه جميع الدول النامية لالهتمام بقطاع التعليم والتحسين للخدمات التعليمية وخاصة في الوقت الذي 
باعتباره يعد من أهم القطاعات األساسية والخدمية التي تعمل على النهوض بالحياة االجتماعية والسياسية 

والفكرية للسكان، وتعد المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة أولى أساسيات تلك الخدمات،  واالقتصادية
ومن هنا يمكن القول بأن قطاع التعليم في ليبيا لم يشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا من ناحية الكم والنوع إال في 

الفترة زيادة كبيرة في عدد المدارس بداية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث شهد في تلك 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية مقارنة بما كانت عليه في الماضي، يضاف إليها اهتمام الدولة برياض األطفال 

 وزيادة أعداد المعاهد والمدارس المهنية ومعاهد إعداد المعلمين.

رًا في توفير المورد البشري المؤهل للقيام بالعميلة دو  وكان إلنشاء الجامعة الليبية وكلية المعلمين العليا     
، واستمرت الدولة xxviالتعليمية على أكمل وجه؛ األمر الذي أحدث طفرة كبيرة في الوضع التعليمي في ليبيا

الليبية في تحقيق خطتها وأهدافها من أجل القضاء على األمية والجهل والتي كانت متفشية بليبيا في ذلك 
ة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي خاصة في ظل االنتعاش االقتصادي الذي الوقت، ومع بداي

 المؤسسات وتأسيس إنشاءشهدته البالد، أخذ قطاع التعليم في التوسع بشكل ملحوظ وذلك من خالل 
 عدد بلغ حيث الليبية، والقرى  المدن مختلف في والثانوي( )األساسي مستوياتها بمختلف التعليمية

 مدرسة 899و األساسي للتعليم مدرسة 3346 نحو إلى 2008 عام إحصائيات حسب البالد في دارسالم
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 إلى ووصولها ليبيا في األمية مستوى  انخفاض على ايجابي بشكل انعكس الذي األمر؛ xxviالمتوسط للتعليم
 لتصل انخفضت ميةاأل نسبة أن 2006 لعام للسكان العام للتعداد النهائية النتائج وبينت مستوياتها، أدني
 وخاصة ،xxviالسكان إجمالي من %73.04 نحو بلغت قد 1964 عام في كانت أن بعد ،xxvi%11.5 إلى
 لسنة 39 رقم القانون  وفق إجبارياً  واإلعدادي( )االبتدائي األساسي التعليم فيه أصبح الذي الوقت في

 أولياء بمعاقبة القانون  يسمحو  xxviالتعليم بإلزامية يسمى ما على منه األولى المادة تضمنت والذي 1975
  ةةة :رئيسية محاور ثالثة إلى المبحث هذا تقسيم يمكن وعليه ،الدراسة من أبناءهم يحرمون  الذين األمور

 : األساسي التعليم لمدارس الجغرافي التوزيع ةةةةة أوالً 

 34 نهام مدرسة 49 عددها يصل األساسي التعليم مدارس من بمجموعة السواني منطقة حظيت     
 تتوزع جميعها )األهلي(، الخاص األساسي للتعليم مدرسة 15و )الحكومي( العام األساسي للتعليم مدرسة
 السواني محلة أن يتبن (،4والشكل) (2الجدول) في الواردة البيانات خالل ومن إدارية، محالت ثالث على

 في المدارس عدد إجمالي نم %46.9 نحو إلى تصل المدارس عدد من نسبة أعلى على تستحوذ المركز
 للتعليم مدرسة 11و الخاص األساسي للتعليم مدرسة 12 منها مدرسة 23 بواقع الدراسة منطقة

 الحكومي.

 بلغت حيث األساسي التعليم المدارس عدد نسبة في الثانية المرتبة على النجيلة محلة حظيت بينما     
  مدرسة و الحكومي األساسي تعليملل مدرسة 14 منها مدرسة 15 بواقع %30.6 نسبته ما

 م2019( التوزيع الجغرافي لمدارس التعليم األساسي بمنطقة السواني لعام 2جدول)
   2019مدارس التعليم األساسي لعام 

 
 النسبة % المحلة

 العدد
 الحكومي الخاص المجموع

 السواني المركز 11 12 23 46.9
 النجيلة 14 1 15 30.6
 مع التوغارجا 9 2 11 22.5
 المجموع الكلي 34 15 49 100

 من عمل الباحثان استنادًا إلى مكتب المعلومات والتوثيق، مراقبة التعليم ببلدية سواني بن آدم، : المصدر            
 .م2019بيانات غير منشورة،              
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 م2019م ( التوزيع الجغرافي لمدارس التعليم األساسي بمنطقة السواني لعا4شكل)

 
 من عمل الباحثان استنادًا إلى مكتب المعلومات والتوثيق، مراقبة التعليم  المصدر:                      
 م، وتقنية نظم المعلومات2019ببلدية سواني بن آدم ،  بيانات غير منشورة،                       
 (Software Arc GIS )الجغرافية                       

 نحو التوغار جامع محلة في المدارس عدد نسبة بلغت حين في الخاص، األساسي للتعليم احدةو  
 للتعليم مدارس 9 منها مدرسة 11 بواقع بالمنطقة، األساسي التعليم مدارس عدد إجمالي من 22.5%

 الخاص. األساسي للتعليم مدرستين و الحكومي األساسي
بين الجغرافي لمدارس التعليم األساسي بمنطقة الدراسة يتباين زيع تو ال ومن خالل هذا التحليل يتضح أن    

 للسياسة التخطيطية التي اتبعتها الدولة المرتبطة بالتوزيع الجغرافي للسكان.كل محلة وأخرى تبعًا 
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  السكان: من األساسي التعليم مدارس خدمات لمعدل الجغرافي التوزيع ةةة ثانياُ 

 من للسكان األساسي التعليم مدارس تقدمها التي الخدمات تقديم لمعدل الجغرافي وزيعالت دراسة تعد     
 ومدى جانب، من السكان احتياجات سد على المدارس قدرة تحدد من هي أنها اعتبار على المهمة األمور
 إلى فةإضا آخر، جانب من المنطقة في السكان وكثافة توزيع مع التعليمية الخدمات وكثافة توزيع توازن 
 ارتفاع أن بالتالي ثالث، جانب من الدراسة بمنطقة والسكان األساسي التعليم خدمات بين العالقة توضيح
 على والمعلمين للتالميذ تقديمها سيتم التي التعليمية الخدمة إمكانيات ضعف يبرز للمدرسة السكان معدل
 xxviسواء. حد

 لكافة األساسي التعليم بمدارس الخدمة معدل أنين يتب (،3الجدول) في الواردة البيانات خالل فمن     
في حين لم يتجاوز معدل الخدمة كل مدرسة لسكان  مدرسة، لكل نسمة 1401.2 نحو يبلغ المنطقة سكان

بمعدل خدمة  إذا ما قورن  ويعد هذا المعدل منخفضاً  ،نسمة / مدرسة 267.6( معدل 15ــــ  6الفئة العمرية )
  xxvi.نسمة/ مدرسة 1624 نحو الذي بلغو وى ليبيا المدرسة للسكان على مست

تباين في التوزيع الجغرافي لعدد المدارس التعليم األساسي بين محالت المنطقة كما أسلفنا سابقًا،  أن     
يقابله تباين في توزيع عدد السكان بين كل محلة وأخرى، األمر الذي نتج عنه اختالف في معدل ما تخدمه 

 بين المحالت، وبما أن محلة السواني المركز تستحوذ على أعلى نسبة من عدد المدارسالمدرسة من السكان 
نسمة  32956% من إجمالي نسبة عدد المدارس بالمنطقة من جانب، ويتركز فيها حوالي 46.9بلغت  والتي

 بنسبةو ( 15 -6نسمة في الفئة العمرية ) 6426% من إجمالي عدد السكان بالمنطقة، منهم 48وبنسبة 
م من جانب أخر، األمر الذي جعل 2019عدد السكان حسب تقديرات عدد السكان لعام  إجمالي من 49%

و للفئة العمرية  بشكل عام مدارس التعليم األساسي بمحلة السواني المركز تحتل أعلى معدل خدمة للسكان
نسمة / مدرسة،  1432 نحو لكل مدرسة من إجمالي السكان ، حيث بلغ معدل الخدمةبشكل خاص (6-15)

نسمة /  279.3( معدل 15ــــ  6الفئة العمرية ) في لسكانلكل مدرسة  في في حين لم يتجاوز معدل الخدمة
 .مدرسة
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 م2019( التوزيع الجغرافي لمدارس التعليم األساسي وعالقته بالسكان بمنطقة السواني لعام 3جدول)
 
  

 معدل الخدمة
 نسمة / مدرسة 

 عدد السكان للفئة 
 ( 15ـــ  6 )

 2019لعام 

 عدد السكان 
 (2)2019لعام 

مدارس التعليم األساسي 
 (1)2019لعام 

 التعداد
 

 المحلة
النسبة 
% 

النسبة  العدد
% 

 العدد  النسبة %  عددال

 السواني المركز 23 46.9 32956 48 6426 49 279.3
 النجيلة 15 30.6 22658 32.6 4169 31.8 277.9
 جامع التوغار 11 22.5 13045 19.4 2517 19.2 228.8
 المجموع 49 100 68659 100 13112 100 267.6

 م. 2019من عمل الباحثان استنادًا إلى مكتب المعلومات والتوثيق، مراقبة التعليم ببلدية سواني بن آدم ، بيانات غير منشورة، ( 1): المصدر  
 .م2019لتقديرات السكانية، من عمل الباحثان استنادًا إلى معادلة ا( 2)        

 15 نحو يوجد بهاو تأتي محلة النجيلة من حيث معدل خدمة المدارس للسكان في المرتبة الثانية، هذا و      
% من إجمالي سكان منطقة 32.6ما يعادل أي نسمة  22658ساسي، ويقطنها حوالي األتعليم للمدرسة 

 ن إجمالي% م31.8 وقدرها نحو بنسبةو ( 15-6مرية )نسمة من السكان في الفئة الع 4169السواني، منهم 

 نسمة/ 1510.5 نحو بلغقد سكان المحلة، وبالتالي يكون معدل خدمة لكل مدرسة من سكان المحلة ككل 
نسمة / مدرسة،  277.9( بواقع 15ــــ  6مدرسة، بينما يبلغ معدل الخدمة كل مدرسة لسكان الفئة العمرية )

عدل خدمة مدارس التعليم األساسي للسكان في محلة السواني المركز، وذلك بسبب يتقارب هذا المعدل مع مو 
تقارب معدل النسبة والتناسب بين عدد السكان وعدد مدارس التعليم األساسي في كل  من المحلتين 

 .السابقتين

الي عـدد ن إجمـ% مـ22.5مدرسـة للتعلـيم األساسـي بنسـبة  11أما محلـة جـامع التوغـار التـي تتركـز بهـا      
مــن إجمــالي ســكان منطقــة الدراســة، مــنهم  % 19.4نســمة مــا يعــادل نســبة  13045 نحــو المــدارس، ويقطنهــا

% مـن إجمـالي سـكان المحلـة، وبالتـالي 19.2بنسـبة و ( 15- 6نسـمة مـن السـكان فـي الفئـة العمريـة ) 2517
المحلــة يغلــب عليهــا تحتــل أقــل معــدل خدمــة مــدارس للســكان مــن معــدالت المحــالت األخــرى، بســبب أن هــذه 

ـــذي أدى إلـــى انخفـــاض الكثافـــة  ـــالمحالت الســـابقة األمـــر ال ـــة الخـــدمات األخـــرى مقارنـــة ب الطـــابع الزراعـــي وقل
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السكانية بها من جانب، وزيادة تركز عدد المدارس مـن جانـب أخـر، بالتـالي بلـغ معـدل خدمـة كـل مدرسـة مـن 
حين انخفض معدل خدمة كـل مدرسـة لسـكان مة/مدرسة، في نس 1185.9 نحو سكان المحلة ككل ال يتجاوز

 نسمة / مدرسة. 228.8( بواقع 15ــــ  6الفئة العمرية )

 :للسكان ةة التوزيع الجغرافي لنطاق تأثير خدمات مدارس التعليم األساسي ثالثاً  

توزيع   تعد دراسة نطاق تأثير خدمات المؤسسات التعليمية من األمور المهمة في التحليل المكاني لدراسة     
خدمة المؤسسات التعليمية من جانب، ووضع سياسات تخطيطية مستقبلية لتحديد أفضلية المكان الخاصة 
بالمدارس من جانب أخر، حيث يعتمد هذا األسلوب على دراسة توزيع خدمات المدارس ونطاق تأثير خدمة 

عرف منطقة التأثير بأنها تلك المسافة، وت كل مدرسة على المحيط التابع لها سواء كان بمقياس الزمن أو
، ويرتبط نطاق تأثير خدمات المدارس بمجموعة xxviمن الخدمة في زمن أو مسافة معينة تستفيدالمنطقة التي 

من العوامل تتمثل في كثافة الفصل ونوع المرحلة التعليمية وحجم المدرسة من الفصول وكثافة السكان وامتداد 
  xxvi.الطرق وتوزيع المدارس

العديد من دول العالم حول نطاق  في ل تتبع بعض المعايير التخطيطية للمؤسسات التعليميةمن خال     
تأثير المؤسسات التعليمية أي المسافة بين مسكن الطالب والمدرسة، اتضح أن المعدالت متقاربة فيما بينها 

متر،  800-400بتدائية من فالواليات المتحدة األمريكية ومصر والعراق ولبنان بلغ نطاق التأثير للمدارس اال
متر، وهذا ال يختلف كثيرًا عن المعيار  1500 - 1000بينما بلغ نطاق الـتأثير في المدارس اإلعدادية من 

، في حين تأخذ الدولة الليبية xxviمتر 1200ـــ  800العالمي سوى في نطاق تأثير المدارس اإلعدادية البالغ 
، وبهذا فقد تم xxviمتر 500 نحو اإلعدادي( -)االبتدائي  ألساسيمعيار نطاق تأثير خدمة مدارس التعليم ا
 االعتماد في دراسة هذا الجانب على نطاق 
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 متر(  800متر ةةة  500( نطاق تأثير خدمات مدارس التعليم األساسي )5شكل )
 2019بمنطقة السواني لعام 

 
 Analysis Tools "(Buffer ،)تحليل المكاني " المصدر: من عمل الباحثان اعتماد على أدوات ال                 
 Arc GIS 10.3)  . (Softwareتقنية نظم المعلومات الجغرافية،                  

متر كحد أدني إلى  500تأثير خدمة مدارس التعليم األساسي بمنطقة السواني على معدل افتراضي من     
مدى الي منطقة الدراسة تخدم كل طالب يسكن في بمعنى أن كل مدرسة إعدادية ف ،متر كحد أقصى 800
 متر حول المدرسة. 800ـــ  500

هذا وتم االستعانة في ذلك باستخدام أدوات التحليل المكاني التي توفرها تقنية نظم المعلومات الجغرافية عن  
ى هيئة لتحديد نطاق تأثير خدمة لكل مدرسة ويتمثل ذلك عل Arc GIS 10.3) (Softwar طريق برنامج 

دائرة مركزها المدرسة ومحيطها الحد األقصى للمسافة بين مركز الخدمة والسكان الذين تقدم لهم تلك المدرسة 
( 5( والشكل)4الخدمات التعليمية، ومن خالل ذلك توصلت هذه الدراسة على البيانات الواردة في الجدول )

 يغطي كل أجزاء المنطقة وخاصة في الجزء والتي تبين أن نطاق تأثير خدمات مدارس التعليم األساسي ال
متر  500الشمالي والغربي منها، حيث بلغ إجمالي مساحة تأثير خدمة مدارس التعليم األساسي عند نطاق 

% من إجمالي مساحة المنطقة، 15كيلومتر مربع بنسبة مئوية وقدرها  33.71بكامل منطقة السواني نحو 
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متر  500 تصل إليها خدمة مؤسسات التعليم األساسي عن نطاق بالتالي تكون مساحة المناطق التي ال
  190.29بواقع 

 2019متر( بمنطقة السواني لعام  800متر ةةة  500( نطاق تأثير خدمات مدارس التعليم األساسي )4جدول )
 
 المحلة

 
عدد 
 المدارس

 
المساحة 

 2كم

 متر 800نطاق خدمة التأثير  متر 500نطاق خدمة الةتأثير 

 داخل النطاق *
 2كم

 خارج النطاق
 2كم

 داخل النطاق *
 2كم

 2خارج النطاق كم

 42.83 31.17 60.28 13.72 74 23 السواني المركز
 73.94 28.06 90.64 11.36 102 15 النجيلة

 26.52 21.48 39.37 8.63 48 11 جامع التوغار
 143.29 80.71 190.29 33.71 224 49 المجموع

 Arc(، تقنيـة نظـم المعلومـات الجغرافيـة،Buffer)" Analysis Toolsلباحثـان اعتمـاد علـى أدوات التحليـل المكـاني " مـن عمـل ا المصدر:
GIS 10.3)   (Software  

  حسبت مساحة نطاق تأثير المدارس الحدودية من ضمن مساحة نطاق تأثير مدارس المحلة الواقعة فيها.* 

ن إجمالي مساحة المنطقة، والجدير بالذكر أن معدل تأثير خدمة % م85كيلومتر مربع أي ما يعادل نحو    
متر"، حيث سجلت فيه  800المدارس يبقى ضعيفًا حتى ولو تم استخدم أقصى معدالته المفترضة "نطاق 

% من إجمالي مساحة المنطقة، وفي 36.03كيلومتر مربع فقط أي ما نسبته  80.71خدمة المؤسسات نحو 
كيلومتر مربع بما يعادل نسبة  143.29طق التي ال تصل إليها خدمة التعليم نحو هذه الحالة فإن المنا

 % من إجمالي مساحة المنطقة. 63.97

(، أن التوزيـع الجغرافـي لنطـاق تـأثير خدمـة مؤسسـات التعلـيم 5( والشـكل )4وكما نالحظ أيضًا من الجـدول)  
لــى أخــرى ومــن نطــاق تــأثير ألخــر، حيــث األساســي علــى مســتوى محــالت منطقــة الدراســة يتبــاين مــن محلــة إ

متـر والتـي  500سجلت محلة السواني المركز أعلـى مسـاحة مـن خدمـة مؤسسـات التعلـيم األساسـي فـي نطـاق 
% مـن إجمـالي مسـاحة المحلـة وأمـا باقيـة المسـاحة 18.5كيلومتر مربع بنسبة ال تتجـاوز  13.72بلغت نحو 

متـر لتصـل  800دمـة المـدارس بمسـاحة ال بـأس بهـا فـي نطـاق ال تصلها خدمة التعليم، بينما يرتفع  معـدل خ
% مـن إجمـالي مسـاحة المحلـة، وبالتـالي تـنخفض مسـاحة المنـاطق 42.1كيلومتر أي ما يعـادل  31.17إلى 

 كيلومتر مربع. 42.83التي ال تصلها خدمة التعليم إلى نحو 
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ارس فقد تبين من خالل هذه الدراسة أن تأتي محلة النجيلة في المرتبة الثانية من حيث مساحة خدمة المد  
هناك مساحات شاسعة ال تغطيها خدمة المدارس، بسبب كبر مساحة المحلة من جانب وانخفاض عدد 

كيلومتر مربع  11.36المدارس من جانب أخر، األمر الذي جعل مساحة خدمة المدارس ال تتجاوز حوالي 
متر، في حين يرتفع  معدل خدمة  500ة في نطاق % من إجمالي مساحة المحل11.13ونسبة مئوية قدرها 

% من إجمالي مساحة 27.5كيلومتر أي ما يعادل  28.06متر إلى حوالي  800المدارس في نطاق تأثير  
 كيلومتر مربع . 73.94المحلة، ويبلغ اجمالي مساحة المناطق التي ال تصلها خدمة التعليم نحو 

مدرسة للتعليم األساسي بشكل شبة عشوائي،     تصل  11عليها  أما محلة جامع التوغار التي يتوزع     
كيلو متر مربع     وبنسبة  8.63متر حوالي  500فيها مساحة خدمة مدارس التعليم األساسي في نطاق 

متر  800% من إجمالي مساحة المحلة، هذا ويرتفع  معدل خدمة المدارس في نطاق 17.9مئوية وقدرها 
% من إجمالي مساحة المحلة، وتنخفض مساحة المناطق 44.75ر أي ما يعادل كيلومت 21.48إلى نحو 

 كيلومتر مربع.    26.52التي ال تصلها خدمة التعليم إلى حوالي 

ويمكن القول من خالل ما تقدم أن التوزيع الجغرافي لنطاق تأثير خدمات مدراس التعليم األساسي يعطي      
توزيع المؤسسات التعليمية بمنطقة الدراسة، حيث يظهر هناك تداخل مؤشرًا قويًا على ضعف التخطيط في 

كبيرًا في نطاق تأثير الخدمة بين العديد من المؤسسات التعليمية خاصة في الجزء الشمالي الشرقي المتمثل 
في منطقة الكريمية إلى جانب المدارس الواقعة في التجمع الحضري المتمثل في مدينة السواني، ومن جانب 

ر تظهر مدارس أخرى مبعثرة عن بعضها بمسافات كبيرة، أدى ذلك إلى جعل طالب تلك المناطق أخ
يقطعون مسافات طويلة من أجل الحصول على خدمة التعليم، والبعض األخر يقع على عاتق أهاليهم عملية 

ة الليبية تأمين الوصول إلى المدارس بشكل يومي، األمر الذي يستدعي من الجهات المسؤولة  في الدول
تحقيق التوزيع العادل للحصول على خدمة التعليم لجميع الطلبة الدراسين بكل يسر وذلك من خالل بناء 

 مدارس أخرى في مناطق ال تصلها خدمة التعليم.
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 : ةة وعدد تالميذ التعليم األساسي (15ةة  6الفئة العمرية) المحور الثالث ةة التوزيع الجغرافي لسكان
طلبة  قتتبع التعداد العام لسكان ليبيا طيلة أربعة عقود ماضية لوحظ ازدياد نسبة االلتحامن خالل     

التعليم األساسي بشكل عام، وهذا مرده إلى ارتفاع نسبة الوعي لذا السكان بشكل عام وزيادة رغبة أولياء 
من جانب، وأن مرحلة  األمور لتعليم أبنائهم وخاصة أن التعليم كما هو معروف في الدولة الليبية مجاني

إضافة إلى أن الدولة الليبية حاولت طيلة  أخر، جانب منالتعليم األساسي أصبحت الزامية وفق القانون 
سنوات عدة رفع مستوى التعليم ومحاربة األمية من خالل رسم سياسة تعليمية تتركز على أسلوب توفير 

داخل المدن أو في المناطق الريفية، كل ذلك أدى  الخدمات التعليمية بقدر اإلمكان في جميع المناطق سواء
في مختلف المستويات التعليمية، وأظهرت النتائج النهائية للتعداد العام  نإلى ارتفاع أعداد الطلبة الدارسي

 - 6أن من بين إجمالي السكان الليبيين المقيمين في ليبيا الذين هم في سن الدراسة ) 2006للسكان لعام 
تلميذ وطالب في  1728930نسمة بلغ عدد الملتحقين بها حوالي  2110923لغ عددهم نحو سنة( والبا 24

% من إجمالي 81.9، بمعنى أن نسبة االلتحاق المدرسي كانت قد بلغت نحو 2005/2006العام الدراسي 
األساسي السكان الذين هم في سن الدراسة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من هذا المستوى في مرحلة التعليم 

( سنة والبالغ عددهم  15ـــــ  6الذين هم في سن)  الليبيين% من إجمالي السكان 97.45لتصل إلى نحو 
 xxviب.تلميذ وطال 1046916نسمة منهم  1078851نحو 

( أن عدد تالميذ التعليم األساسي 5أما على مستوى منطقة الدراسة بشكل عام يتبين من خالل الجدول)     
نسمة،  13112( البالغ عددهم حوالي 15ــ  6السكان في الفئة العمرية ) تلميذ يفود عدد 16460البالغ نحو 

  وهذا  125.5نسمة، بالتالي تبلغ نسبة االلتحاد بالمدارس في المنطقة بواقع  3075أي بفارد وقدره 

 لي السكان  من إجما97.45النسبة تزيد عن نسبة االلتحاد بالمدارس على مستوي البالد البالغة نحو  
 (، ويعزي ذلك إلى سببين: 15ـــــ  6الذين هم في سن)  نالليبيي

ارتفاع معدل الزيادة غير طبيعية ) الهجرة( لعدد سكان المنطقة منذ بداية األلفية الثانية من القرن  .1
الحادي والعشرون نتيجة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية الصعبة التي شهدتها البالد وما 
نتج عنها من تغييرات ديموغرافية واضحة المعالم من بينها هجرة السكان إلى األماكن أكثر استقرارًا 
من غيرها، وهذا العامل بطبيعته لم يدخل من ضمن المعطيات الرئيسة في معادلة التقديرات 
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مر الذي السكانية، التي عادة ما تستعمل في مناطق أو بلدان تشهد استقرارًا في وضعها العام، األ
 أدي إلى حصول تقديرات سكانية بالمنطقة قريبة من الواقع وليست مطابقة للواقع.

أن نطاق تأثير خدمة العديد من مدارس التعليم األساسي الواقعة قرب الحدود اإلدارية للمنطقة يخدم  .2
بمدارس  (، مما جعل عدد كبير من التالميذ يلتحقون 6سكان المناطق المجاورة بمنطقة السواني شكل)

 التعليم األساسي بالمنطقة وهم في األصل من خارج سكان المنطقة.

( 5أما على صعيد التقسيم اإلداري للمحالت بمنطقة الدراسة يتبين من خالل البيانات الواردة في الجدول )
( 15ــــــ  6)( أن عدد تالميذ التعليم األساسي يفوق عدد السكان في الفئة العمرية المقابلة          6والشكل)

في جميع محالت منطقة الدراسة، إلى جانب وجود تباين في التوزيع الجغرافي لعدد السكان في الفئة العمرية 
المناظرة وعدد تالميذ التعليم األساسي بين محلة وأخرى، حيث تستحوذ محلة السواني المركز أعلى المعدالت 

الميذ مرحلة     التعليم األساسي مقارنة بالمحالت األخرى، ( وعدد ت15ـــ  6في عدد السكان الفئة العمرية ) 
عدد تالميذ مرحلة التعليم  نسمة يقل عن 6426( سنة البالغ نحو 15ــــ  6العمرية ) إال أن عدد السكان الفئة
نسمة، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود العديد من  952تلميذًا، بفارق قدره  7378األساسي البالغ حوالي 

ة  في هذه المحلة من خارج منطقة الدراسة نتيجة لما شهدته بعض المناطق الليبية من اضطرابات أمنية الطلب
األمر الذي أدى إلى وجود هجرة ملحوظة داخل منطقة الدراسة للسكان من مناطق أخرى في ليبيا واستقرارهم 

مدينة السواني، ترتب عليها  في محلة السواني وخاصة أنها تضم أكبر تجمع حضري في المنطقة المتمثل في
 السكان% من إجمالي  114.8زيادة نسبة الملتحقين بمدارس التعليم األساسي فيها حيث بلغت نسبتهم نحو 

 (.15ـــــ  6الذين هم في سن ) 

 

 

 

 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           230 

                                                                                                                                                                                           

 وعدد تالميذ التعليم األساسي بمنطقة السواني لعام (15ةة  6الفئة العمرية) ( التوزيع الجغرافي لسكان5جدول)
 م 2019

 
نسبة 

 االلتحاق %

 واقع عدد طلبة التعليم األساسي 
 (2) 2019لعام 

 ( 15ـــ  6عدد السكان للفئة ) 
 (1) 2019حسب التقديرات لعام 

 التعداد
 المحلة

 ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع
 السواني المركز 3200 3226 6426 3824 3554  7378 114.8
 النجيلة 2155 2014 4169 2605 2551 5156 123.67
 جامع التوغار 1203 1314 2517 1954 1972 3926 155.97
 المجموع 6558 6554 13112 8383 8077 16460 125.5

 من عمل الباحثان استنادّا على معادلة التقديرات السكانية. ( 1): المصدر         
 م. 2019يم ببلدية سواني بن آدم ، بيانات غير منشورة، مراقبة التعل ،مكتب المعلومات والتوثيق( 2)                 

 
 

 وعدد تالميذ التعليم األساسي  (15ةة  6للفئة العمرية) ( التوزيع الجغرافي لسكان6شكل )
  م2019بمنطقة السواني لعام 

   
  ،(5من عمل الباحثان استنادًا إلى البيانات الواردة في الجدول ) المصدر :                    
 (. Software Arc Gis 10.3نظم المعلومات الجغرافية )وتقنية                             
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( وعدد تالميذ 15ـــ  6وجاءت محلة النجيلة في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في الفئة العمرية )    
تلميذًا على  5156عددهم حوالي  مرحلة التعليم األساسي، ولكن هي األخرى يفوق فيها عدد التالميذ البالغ

نسمة، ويرجع ذلك إلى   987نسمة بفارق  4169( البالغ عددهم نحو 15ـــــ  6عدد السكان ممن هم في سن )
أن نطاق تأثير خدمة العديد من مدارس التعليم األساسي الواقعة قرب الحدود اإلدارية لمحلة النجيلة والبالغ 

القاطنين في المحالت األخري بالمنطقة أو في المناطق المجاورة مدارس، يصل إلى السكان  6عددها 
% من  123.67بالمنطقة، األمر الذي جعل نسبة االلتحاق الطلبة بالمدارس في هذه المحلة يرتفع إلى نحو 

 (.15ـــــ  6في سن ) السكانإجمالي 

( 15ـــ  6كان في الفئة العمرية )في حين تأتي محلة جامع التوغار في المرتبة األخيرة من حيث عدد الس     
 3926نسمة وعدد تالميذ في مرحلة التعليم األساسي والذي بلغ عددهم نحو  2517البالغ عددهم نحو 

نسمة، األمر الذي يجعل نسبة االلتحاق  1409تلميذًا، بهذا يتفوق عدد التالميذ على عدد السكان بواقع 
% من إجمالي السكان الفئة 155.97تها بالمنطقة بواقع بالمدارس في هذه المحلة تصل إلى أعلى معدال

ويعود ذلك إلى نفس األسباب التي لوحظت في محلتي السواني المركز والنجيلة التي ( سنة، 15ـــ  6العمرية )
من ضمنها ارتفاع معدل هجرة السكان في اآلونة األخيرة من المناطق التي شهدت نزاعات وعنف وتكرار 

قرار وضعها االقتصادي واألمني وخاصة مناطق الجنوب الليبي إلى منطقة الدراسة التي الحروب وعدم است
تشهد وضعًا أكثر أمانًا وأمنًا واستقرارًا، واألمر الذي انعكس على الفارق بين عدد الطلبة أو التالميذ وعدد 

 السكان في الفئة العمرية نفسها في مرحلة التعليم األساسي.

 

 

 

 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           232 

                                                                                                                                                                                           

 

 دد تالميذ مرحلة التعليم األساسي حسب النوع ( توزيع ع6شكل)
 2019بمنطقة السواني لعام 

 
 ( 5المصدر: من عمل الباحثان استنادًا إلى البيانات الواردة في الجدول)                 

( أن هناك تباين في التوزيع الجغرافي لتالميذ 6ل)( والشك5هذا وأظهرت البيانات الواردة في الجدول )     
مرحلة التعليم األساسي حسب النوع بين محالت المنطقة من جانب، وتقارب في التوزيع بين الجنسين في كل 
محلة من جانب أخر، فقد سجل عدد التالميذ الذكور في محلة السواني المركز والنجلية البالغ عددهم على 

تلميذًا أعلى من عدد التالميذ اإلناث في نفس المحلتين والبالغ عددهن على التوالي  2605ــــ  3824التوالي 
 تلميذة. 2551ــــــ  3554

في حين جاءت محلة جامع التوغار بوضع مختلف عما هو عليه في المحلتين السابقتين، فقد سجل      
تلميذة  1972التالميذ الذكور، بواقع عدد تالميذ التعليم األساسي من جنس اإلناث أعلى معداًل من عدد 

 تلميذة. 22تلميذًا، بفارق وقدره  1954و
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 :التعليم األساسي مدارس : التوزيع الجغرافي لمعلمي وفصول المحور الرابع

المهمة التي تحدد اتجاه وحالة الخدمات داخل  المقاييسالفصول من و د المعلمين اعدأ  تعد عملية قياس     
عدد الفصول يحدد حجم عدد ، فالمعلم يعد من أهم العناصر األساسية للعملية التعليمة، و يةكل مؤسسة تعليم

ت هذه قاموألهمية ذلك الطالب أو التالميذ ومن ثم ما تقدمه المدرسة من دور داخل المحلة أو اإلقليم، 
 ني.بمنطقة السوا الفصولو  المعلمين عدادالتوزيع الجغرافي ألالضوء على  الدراسة بتسليط

مدرسة  49يتضح أن مدراس منطقة الدراسة البالغ عددها ( 6الجدول )الواردة في بيانات ومن خالل ال     
، (*)معلم ومعلمة فعليين 2098علي نحو  2019/ 2018فصاًل وتضم في العام الدراسي  637 تحتوى على

صول الدراسية بالمدارس، معلم ومعلمة يدرسون التالميذ في الفترة الصباحية في جميع الف 1435منهم 
 صاًل.ف 449معلم ومعلمة يدرسون التالميذ في الفترة المسائية في  623والباقي البالغ عددهم نحو 

% 41.7هذا وتستحوذ محلة السواني المركز األعلى في نسبة عدد المعلمين والفصول حيث بلغت ما نسبته  
معلــم ومعلمــة يدرســون فــي الفتــرة  655علمــة مــنهم معلــم وم 875مــن إجمــالي عــدد المعلمــين بالمنطقــة وبواقــع 

فصـاًل، ويعـزي ارتفـاع  133معلـم ومعلمـة يدرسـون فـي الفتـرة المسـائية فـي  220فصـاًل و 277الصباحية في 
عدد المعلمين والفصول بشـكل عـام فـي هـذه المحلـة إلـى ارتفـاع عـدد المـدارس البـالغ عـددهن فـي المحلـة نحـو 

ــًا مــن  7259صــاًل، ف 277ول والطلبــة البــالغ عــددهم علــى التــوالي مدرســة مــن جانــب، وعــدد الفصــ 23 طالب
ــة النجليــة لتصــل إلــى نحــو  مــن إجمــالي عــدد  %32.9جانــب أخــر، بينمــا تقــل نســبة عــدد المعلمــين فــي محل

فصـاًل  200معلـم ومعلمـة يدرسـون فـي الفتـرة الصـباحية فـي  463معلم ومعلمـة، مـنهم  691المعلمين وبواقع 
فصــاًل، ويرجــع انخفــاض نســبة المعلمــين فــي هــذه  154مــة يدرســون فــي الفتــرة المســائية فــي معلــم ومعل 208و

مدرسة، األمر الـذي  15المحلة مقارنة بمحلة السواني المركز إلى انخفاض عدد المدارس فيها والبالغ عددهن 
جمــالي % مــن إ31.4فصـاًل وبنســبة مئويــة مقـدارها  200ترتـب عليــه انخفـاض فــي عــدد الفصـول لتصــل إلــى 

 طالبًا. 5156عدد فصول مدارس المنطقة، وانخفاض بذلك عدد الطلبة فيها ليصل إلى 
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 م 2019التعليم األساسي بمنطقة السواني لعام ( التوزيع الجغرافي لمعلمي وفصول 6جدول)
 

 عدد الفصول
 

 عدد الملعمين
 

 المدارس
 العدد
 
 
 المجموع النسبة % الصباحية المسائية المحلة

ة الفتر 
 المسائية

الفترة 
 الصباحية

 العدد النسبة%

 السواني المركز 23 46.9 655 220 875 41.7 277 149
 النجيلة 15 30.6 643 208 691 32.9 200 154
 جامع التوغار 11 22.5 317 195 532 25.4 160 143
 المجموع 49 100 1435 623 2098 100 637 449

 م2019إلى مكتب المعلومات والتوثيق، مراقبة التعليم ببلدية سواني بن آدم ، بيانات غير منشورة، دّا من عمل الباحثان استنا  :المصدر   
 

 
 ( التوزيع النسبي لعدد المدارس والمعلمين والفصول بمحالت7شكل)

 م 2019منطقة السواني لعام  

 
 (6إلى البيانات الواردة في الجدول )الباحثان استنادّا من عمل   :المصدر                 

صــاًل تســجل أقــل ف 160مدرســة و 11( أن محلــة جــامع التوغــار التــي تضــم 6ويتبــين ايضــا مــن الجــدول)     
% مـن إجمـالي المعلمـين 25.4نسبة في عدد المعلمين على مستوى محالت منطقة الدراسة حيث بلغـت نحـو 

معلــم ومعلمــة  195فصــاًل و 160يدرســون فــي الفتــرة الصــباحية فــي  317نهم معلــم ومعلمــة، مــ 532وبواقــع 
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( أن هناك تقـارب فـي التوزيـع الجغرافـي 7فصاًل، كما نالحظ من الشكل) 143يدرسون في الفترة المسائية في 
 لنسب عدد المدارس وعدد المعلمين وعدد الفصول في كل محلة من محالت منطقة الدراسة.

 الخاتمة

بمنطقة  واقع التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليم األساسي وعالقته بالسكانت الدراسة موضوع تناول     
 ، وانتهت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات. من منظور جغرافي تحليلي السواني

 أواًل ةةة النتائج : ةةة 

نسمة في عام  42993شهدت منطقة الدراسة تطورًا ملحوظًا في عدد سكانها حيث أرتفع من حوالي  .1
م، األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الكثافة 2019نسمة في عام  68659إلى نحو  2006

نسمة/  306.5م إلى 2006نسمة/ كيلومتر مربع في عام  191.9السكانية في المنطقة من 
 .2019كيلومتر مربع في عام 

 34 منها مدرسة 49 هاعدد تصل األساسي التعليم مدارس من مجموعة تضم السواني منطقة أن .2
 حيث )األهلي(، الخاص األساسي للتعليم مدرسة 15و العام الحكومي األساسي للتعليم مدرسة
 وعشوائية المنطقة محالت بين المدارس أعداد في تباين بوجود للمدارس الجغرافي التوزيع أظهر

 التوالي على ارالتوغ وجامع النجيلة المرز، السواني محالت: في نسبتة ما وبلغت التوزيع،
  بالمنطقة. األساسي التعليم مدارس عدد إجمالي من %22.5ة ةةة %30.6 ةةةةةة 46.9%

 مدرسة، لكل نسمة 1401.2نحو المنطقة سكان لكافة األساسي التعليم بمدارس الخدمة معدل بلغ .3
نسمة /  267.6( معدل 15ــــ  6في حين لم يتجاوز معدل الخدمة كل مدرسة لسكان الفئة العمرية )

الذي و بمعدل خدمة المدرسة للسكان على مستوى ليبيا إذ ما قورن مدرسة، ويعد هذا المعدل منخفضًا 
 . ويتباين ايضًا توزيع خدمة المدارس للسكان بين محالت المنطقة.    نسمة/ مدرسة 1624 نحو بلغ

مل منطقة السواني متر بكا 500أن مساحة تأثير خدمة إجمالي مدارس التعليم األساسي عند نطاق  .4
% من إجمالي مساحة المنطقة، في 15كيلومتر مربع وبنسبة مئوية قدرها نحو  33.71قد بلغ نحو 
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كيلومتر مربع أي ما   80.71مترًا نحو  800حين بلغ معدل تأثير خدمة المدارس عند "نطاق 
 % من إجمالي مساحة المنطقة. 36.03نسبته 

السكان الفئة العمرية  تلميذ يفود عدد 16460اسي بالمنطقة نحو بلغ عدد تالميذ مرحلة التعليم األس .5
نسمة، وتبلغ نسبة االلتحاد  3075نسمة، أي بفارد وقدره  13112( البالغ عددهم 15ــ  6)

  وتزيد هذه النسبة عن نسبة االلتحاد بالمدارس على مستوي 122.8بالمدارس في المنطقة بواقع 

 ( نسمة. 15ـــــ  6الذين هم في سن)  نالليبيي مالي السكان  من إج97.45ليبيا البالغة نحو 
هناك تباين في التوزيع الجغرافي في نسبة التحاق التالميذ بمدارس التعليم األساسي بين محالت  .6

% من  114.8منطقة الدراسة، وسجلت محلة السواني المركز أقل معدل فيها فقد بلغ ما نسبته 
( سنة، في حين ارتفعت نسبة االلتحاق في محلة النجيلة 15ـــــ  6)الذين هم في سن  السكانإجمالي 
( سنة، وازداد المعدل ارتفاعًا 15ـــــ  6الذين هم في سن ) السكان% من إجمالي  123.67إلى نحو 

 ( سنة. 15ـــ  6% من إجمالي السكان الفئة العمرية )155.97في محلة جامع التوغار بواقع 
اك تباين في التوزيع الجغرافي لتالميذ مرحلة التعليم األساسي حسب النوع بين هنتبين من الدراسة أن  .7

 محالت المنطقة من جانب، وتقارب في التوزيع بين الجنسين في كل محلة من جانب أخر.
توصلت الدراسة إلى أن هناك تباين في التوزيع الجغرافي لعدد المعلمين بين محالت منطقة الدراسة،  .8

% من 41.7لسواني المركز على أعلى نسبة في عدد المعلمين حيث بلغت نحو حيث سجلت محلة ا
% من إجمالي عدد المعلمين 25.4% بمحلة النجيلة، 32.6إجمالي عدد المعلمين بالمنطقة، ونسبة 

 بمحلة جامع التوغار.
فصل/ مدرسة  13أن هناك توافق كبير بين متوسط عدد الفصول مدارس منطقة الدراسة الذي بلغ  .9

 فصل/ مدرسة.  12.2المتوسط العام لعدد الفصول على مستوى ليبيا البالغ و 
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 ثانيًا ة التوصيات

من  منطقة الدراسة همية حتى تتمكنعلى قدر كاف من األكونها ة  جملة من التوصيات دراسالقترح هذه ت
 المجاورة لها كاآلتي :ـ المناطق مواكبة

مناطق التي ال تصل إليها خدمات مؤسسات التعليم بناء مجموعة من المدارس النموذجية في ال .1
 األساسي، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

 زيادة عدد المعلمين في مدارس الفترة المسائية وخاصة في محلة السواني المركز. .2
سية واألسس الرفع من كفاءة المعلمين بصورة مستمرة من خالل إقامة دورات تدريبية في المناهج الدرا .3

 التربوية والحاسب اآللي ومعايير جودة العملية التعليمية. 
توفير كافة الوسائل العلمية الحديثة في تدريس المناهج الدراسية كأجهزة عرض ووسائل إيضاح  .4

 ولوحة إلكترونية وبعض الوسائل األخرى.  
 توفير جميع متطلبات األمن والسالمة بمدارس التعليم األساسي. .5
م بشريحة ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس بتوفير جميع المتطلبات األساسية لهم لتذليل االهتما .6

 الصعاب أمامهم. 
صيانة المباني المدرسية بشكل دوري ومستمر وخاصة ما يتعلق بالفصول الدراسية والمعامل  .7

 والدورات المياه .
 جميع جوانبها وبصورة دورية. إعداد مركز أو مكتب لمراقبة وتقييم جودة العملية التعليمية من .8
 منع استعمال البيوت األرضية أو العمارات السكنية كمدارس خاصة في التعليم الخاص. .9
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 فيروس كورونا في ليبيا

 وآليات المواجهة الحكومية

 د. حميدة عبد السالم العباسي                    د. فاطمة عبد السالم بنور                            

 كلية اآلداب / جامعة طرابلس محاضر/ قسم علم االجتماع /              م االجتماع / كلية اآلداب/ جامعة طرابلس أستاذ مساعد/ قسم عل

 د. مصطفى محمد البكوش                                                

 محاضر/ قسم علم االجتماع  / كلية التربية / جامعة الزنتان       

 

    :الملخص

، وكانــــــت األصــــــعب فــــــي تــــــاريخ (19كوفيــــــد  دول العــــــالم أزمــــــة جائحــــــة كورونــــــا والمعروفــــــة أيضــــــًا بجائحــــــة )واجهــــــت       
، حيــــــث قيــــــدت حركــــــة البشــــــر وشــــــكلت تهديــــــدًا صــــــريحًا للصــــــحة وســــــببت أضــــــرار وخســــــائر طالــــــت كافــــــة جوانــــــب  البشــــــرية

بـــــــل عملـــــــت علـــــــى اتخـــــــاذ  ،وفـــــــة األيـــــــدي أمـــــــام هـــــــذا اإلعصـــــــارتولـــــــم تقـــــــف الحكومـــــــات مك ،جتمعـــــــاتمالحيـــــــاة فـــــــي كـــــــل ال
 االجراءات واتباع الطرق للحد من انتشارها ومعالجة آثارها.

ـــــا عـــــن هـــــذه القاعـــــدة      ـــــم تشـــــذ ليبي ـــــار الدهشـــــة والخـــــوف ،ول ـــــاء وانتشـــــر بشـــــكل أث ـــــث ظهـــــر فيهـــــا الوب ـــــة  ،حي ـــــذلت الدول وب
ــــواءه ــــع انتشــــاره واحت ــــه انتشــــر بشــــكل ملحــــوظمجهــــودات لمن ــــبالد. ، لكن ــــي ال ــــد جــــاءت هــــذه الد ف ــــي تعتمــــد المــــنهج وق راســــة الت

وتعــــرض أهــــم اإلجــــراءات التــــي اتبعتهــــا الحكومــــة فــــي التعــــاطي مــــع هــــذا ، الوصــــفي التحليلــــي لتبــــين الواقــــع الوبــــائي فــــي ليبيــــا
 .تحسين ذلك األداء   ، خروجًا بتوصيات من شأنهاالوباء ومنع انتشاره
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 مقدمة:

ي تواجـــــه كافـــــة المجتمعـــــات، علـــــى اخـــــتالف درجاتهـــــا علـــــى ســـــلم تعـــــد األوبئـــــة واألمـــــراض مـــــن أبـــــرز وأهـــــم التحـــــديات التـــــ    
التحضــــر، وتمثــــل تهديــــد لحيــــاة الســــكان فيــــه، ولطالمــــا نجحــــت الــــدول فــــي مجابهــــة تلــــك األمــــراض واألوبئــــة والقضــــاء عليهــــا، 

 بفضل التقدم الطبي ومختلف آليات المواجهة.

ــــة التــــي نشــــرت الرعــــب فــــي العــــ     ــــث ظهــــر فــــي ووهــــان بالصــــين وتعــــدى ويعــــد فيــــروس كورونــــا أحــــد أخطــــر األوبئ الم، حي
ــــدول،   ــــر مســــارات ال ــــي تغيي ــــد مــــن األرواح، ويتســــبب ف ــــع أنحــــاء العــــالم ويحصــــد العدي ــــة ليشــــمل جمي انتشــــاره حــــدودها الجغرافي

، وحتـــــى النفســـــية. األمــــر الـــــذي فـــــرض علــــى الـــــدول اتخـــــاذ واالقتصــــادية واالجتماعيـــــةوالتــــأثير علـــــى كافـــــة النــــواحي الصـــــحية 
ــــــب ــــــة كــــــالحجر الصــــــحي والتباعــــــد وعــــــزل  مجموعــــــة تراتي ــــــة والوقائي صــــــارمة، وحــــــزم مــــــن اإلجــــــراءات البروتوكــــــوالت العالجي

ـــــواء ـــــاء،   المصـــــابين وغيرهـــــا بهـــــدف احت ـــــي تعاطيهـــــا مـــــع هـــــذا الوب ـــــدول والحكومـــــات ف ـــــت ال ـــــد تباين ـــــروس ومحاصـــــرته، وق الفي
 تبعًا لدرجة انتشار الوباء.

وظهــــــر الفيــــــروس فــــــي ظــــــل الظــــــروف الصــــــعبة التــــــي تشــــــهدها ف، 2020وفــــــي ليبيــــــا ســــــجلت أول حالــــــة فــــــي مــــــارس      
الــــبالد مـــــن قبيـــــل النزاعـــــات مســــلحة، وعـــــم االســـــتقرار األمنـــــي والسياســــي، األمـــــر الـــــذي ضـــــاعف مــــن معانـــــاة الليبيـــــين، ودفـــــع 
ــــى حــــدوث  ــــاة، وال ــــى الوف ــــذي يفضــــى إل ــــى اجــــراء احتياطــــات ووضــــع خطــــة تضــــمن عــــدم ازديــــاد انتشــــار المــــرض ال ــــة إل الدول

 واضطرابات في المجتمع وخسائر مادية. أعراض وخيمة،

ــــة، كمــــا      ــــه المختلف ــــاء وطــــرق انتشــــاره، وأعراضــــه وتداعيات ــــى هــــذا الوب ــــة للتعــــرف عل ــــة كمحاول ــــأتي هــــذه الدراســــة التحليلي وت
تتنـــــاول بالتحليــــــل الوضــــــع الوبـــــائي فــــــي ليبيــــــا، والتـــــدابير واإلجــــــراءات التــــــي اتخـــــذتها الحكومــــــة الليبيــــــة للتعامـــــل مــــــع الوبــــــاء، 

 حد من انتشاره،  كما تتطرق الى آليات تحسين أداء الدولة في زمن الجائحة .وال

 وتتضمن الدراسة عدة محاور وهي:

 التداعيات(. -األعراض–فايروس كورونا )طرق االنتشار  -

 الوضع الوبائي في ليبيا. -

 أداء الحكومة في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا. -

 مواجهة فيروس كورونا.وسائل تفعيل دور الحكومة في  -
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 تحديد مشكلة الدراسة:

ــــا فــــي مــــارس      ــــا فــــي ليبي ف، وشــــكل ظهــــوره وانتشــــاره التــــدريجي فيمــــا 2020جــــاء اإلعــــالن عــــن أول إصــــابة بوبــــاء كورون
ـــــــة، والغـــــــالء  ـــــــرة ، الســـــــيما فـــــــي ظـــــــل ظـــــــروف االنقســـــــام السياســـــــي والنزاعـــــــات المســـــــلحة والفوضـــــــى األمني بعـــــــد صـــــــدمة كبي

 التي تشهدها البالد. والظروف االقتصادية

والتصــــــديق  االقتنــــــاعوقــــــد أثــــــار ظهــــــور الفيــــــروس فــــــي ليبيــــــا الكثيــــــر مــــــن القلــــــق والمخــــــاوف، وســــــادت أجــــــواء مــــــن عــــــدم    
تســــبب فــــي اربــــاك للدولــــة وعـــــدم  الفــــايروس ومصــــدره ، كمــــا ةبوجــــوده األزمــــة، بســــبب عــــدم وضــــوح المعلومــــات حــــول طبيعـــــ

العالقــــــــة ممثلــــــــة فــــــــي وزارة الصــــــــحة والمركــــــــز الــــــــوطني لمكافحــــــــة وضــــــــوح الــــــــرؤى لــــــــدى القــــــــائمين علــــــــى المؤسســــــــات ذات 
 لوباء كورونا للتعامل مع هذه الوضعية الجديدة. االستشاريةاألمراض والهيئة الطبية 

ــــذل الجهــــود وضــــع خطــــط      ــــة مــــن التحــــرك كســــائر دول وحكومــــات العــــالم وب وفــــي خضــــم هــــذه الظــــروف، كــــان البــــد للدول
 األزمة والتقليل من تداعياتها. الحتواءس ومنع انتشاره، والسير بخطوات واستراتيجيات للتعاطي مع الفيرو 

ـــــى ذلـــــك فقـــــد جـــــاءت هـــــذه  الدر      ـــــا، وابـــــراز آليـــــات المواجهـــــة اوتأسيســـــًا عل ـــــائي فـــــي ليبي ـــــان الوضـــــع الوب ـــــة لتبي ســـــة كمحاول
 الحكومية لفيروس كورونا.

 أهمية الدراسة:

ـــــى الت ـــــا إل ـــــة إن العـــــرض الســـــابق لمشـــــكلة الدراســـــة يقودن ـــــة النظري ـــــارات العلمي ـــــة الدراســـــة انطالقـــــًا مـــــن االعتب ـــــى أهمي ـــــد عل أكي
 والتطبيقية التي يهمنا تناولها في هذا السياق.

 :األهمية النظرية 
ــــف آثــــارًا جليــــة ألقــــت بظاللهــــا علــــى كافــــة منــــاحي الحيــــاة، األمــــر الــــذي  - شــــكل انتشــــار فــــايروس كورونــــا أزمــــة عالميــــة، وخّل

 حاطة بجوانب الموضوع وتقديم فهم عميق له.تطلب إجراء دراسات وبحوث لإل

ــــي اتخــــذتها الحكومــــة فــــي  - ــــا، واإلجــــراءات الت ــــي ليبي ــــع هــــذه الظــــاهرة ف ــــى واق ــــي تســــليط الضــــوء عل ــــة الدراســــة ف ــــى أهمي تتجل
 التعامل معها وآليات تفعيل األداء الحكومي لمواجهة كورونا.

 : األهمية العملية 
مختلفـــــة، واالحاطـــــة بســـــبل التعـــــاطي الحكـــــومي معـــــه، يعـــــد أمـــــرًا ضـــــروريًا فـــــي إن دراســـــة فيـــــروس كورونـــــا وفهـــــم جوانبـــــه ال -

 توجيه الجهود المبذولة على المستوى الحكومي لوضع استراتيجية واضحة وفعالة في الحماية ضد الفيروس.
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 أهداف الدراسة:

لجهــــــد واالســــــتمرار فاألهــــــداف تحفــــــز الباحــــــث لبــــــذل ا ،تطمــــــح لتحقيــــــق أهــــــداف وتجســــــيد غايــــــات معينــــــة قيمــــــة لدراســــــة ال ال
 يلي: وتهدف هذه الدراسة إلى ما. لبلوغ المرام

 تحقيق الفهم المعق لفيروس كورونا، وأسبابه وأعراضه، وطرق العدوى، وتداعياته. -

 التعرف على واقع الحدث الوبائي في ليبيا. -

 إبراز أهم اآلليات التي  اتخذتها الحكومة الليبية لمواجهة هذا الوباء . -

 بل التي تعمل على تحسين أداء الدولة  الليبية في زمن الكورونا.السُ بيان  -

 تساؤالت الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما هي طبيعة فايروس كورونا ؟. -

 ما الواقع الوبائي في ليبيا؟. -

 كيف واجهت الحكومة الليبية وباء كورونا؟. -

 ين أداء الدولة في مواجهة فيروس كورونا؟.بل الكفيلة بتحسما السُ  -

 منهجية الدراسة:

لإلجابــــــة علــــــى اإلشــــــكالية المطروحــــــة، تــــــم االعتمــــــاد علــــــى المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي، مــــــن خــــــالل التطــــــرق إلــــــى طبيعــــــة 
الوبــــاء، وطـــــرق العـــــدوى والتـــــداعيات المختلفـــــة التـــــي يتركهـــــا علـــــى كافـــــة جوانـــــب الحيـــــاة، والكشـــــف عـــــن الوضـــــع الوبـــــائي فـــــي 

 يبيا، وأداء الدولة الليبية في فترة الوباء.ل
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 :مفاهيم الدراسة

يعــــد تحديـــــد مفـــــاهيم الدراســــة المـــــدخل األساســـــي للموضــــوع المـــــراد دراســـــته، كونــــه أحـــــد أهـــــم عوامــــل الدقـــــة والوضـــــوح فـــــي أي 
 بحث علمي .وقد وردت في هذه الدراسة عدة مفاهيم ومصطلحات، كان البد من إبرازها وبيان مدلوالتها.

 لوباء:ا -1
يعـــــرف الوبـــــاء فـــــي اللغـــــة بأنـــــه كـــــل مـــــرض عـــــام، أمـــــا فـــــي االصـــــطالح فهـــــو مـــــرض عـــــام مشـــــترك بـــــين اإلنســـــان والحيـــــوان، 
ــــف حســــب نــــوع المــــرض الوبــــائي، وتكــــون ســــريعة االنتشــــار مــــن الشــــخص المصــــاب إلــــى  تســــببه البكتيريــــا أو فيروســــات تختل

لحيوانـــــات كـــــالجرذان والكـــــالب البريـــــة واألرانـــــب. الشـــــخص الســـــليم عـــــن طريـــــق عـــــدة وســـــائط أهمهـــــا المـــــاء والهـــــواء، وبعـــــض ا
،  وعرفتــــــــه منظمـــــــة الصــــــــحة العالميـــــــة بأنــــــــه: "تفشـــــــي المــــــــرض بأســـــــلوب غيــــــــر متوقـــــــع يســــــــتدعي (28: 2020ديفةةةةةةةل،  )

 (41: 2020)بومنير، مولوه، االستنفار". 

 الجائحة: -2
، "وتحـــــدث (528: 1988ر، )ابةةةةةن منظةةةةةو  "المصـــــيبة العامـــــة المذهبـــــة لمـــــال ونفـــــس أو غيرهـــــا" الجائحـــــة فـــــي اللغـــــة تعنـــــي:

)ملكةةةةةةاوى، الجائحــــــة عنــــــدما ينتشــــــر الوبــــــاء إلــــــى عــــــدة بلــــــدان أو قــــــارات، وعــــــادة مــــــا يصــــــاب بــــــه عــــــدد كبيــــــر مــــــن النــــــاس".
2020 :7) 

 فيروس كورونا: -3
ـــــرة مـــــن الفيروســـــات التـــــي قـــــد تســـــبب المـــــرض للحيـــــوان واإلنســـــان، ومـــــن المعـــــروف أن  فيروســـــات كورونـــــا هـــــي: "فصـــــيلة كبي

روســـــات كورونـــــا تتســـــبب لـــــدى البشـــــر حـــــاالت عـــــدوى الجهـــــاز التنفســـــي التـــــي تتـــــراوح حـــــدتها مـــــن نـــــزالت عـــــددًا كبيـــــرًا مـــــن في
ــــى األمــــراض األشــــد وخامــــة مثــــل متالزمــــة الشــــرق األوســــط التنفســــية الحــــادة الوخيمــــة )الســــارس(.  )فيةةةةروس البــــرد الشــــائعة إل

 (4: 2020كورونا المستجد، 

 المرض: -4
م، وهــــــو يصــــــيب كــــــل الكائنــــــات الحيــــــة، ويعــــــرف كــــــذلك بأنــــــه اخــــــتالل هــــــو كــــــل مــــــا يــــــؤثر أو يهــــــدد وظــــــائف أعضــــــاء الجســــــ

 (77: 2008)المازقي، التوازن الفيزيولوجي والبيولوجي ألعضاء البدن ينتج عنه إضراب وظيفي. 

 الصحة: -5
هـــــي الحالـــــة الفيزيولوجيـــــة والبيولوجيـــــة الحســـــنة، والعمـــــل المنـــــتظم المنســـــق للجســـــم خـــــالل فتـــــرة زمنيـــــة يكـــــون فيهـــــا خاليـــــًا مـــــن 

 (26: 2008)المازقي، علل واآلالم. ال
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 األزمة: -6
هــــــي حالــــــة تــــــوتر ونقطــــــة تحــــــول تتطلــــــب قــــــرارًا ينــــــتج عنــــــه مواقــــــف جديــــــدة ســــــلبية كانــــــت أو إيجابيــــــة تــــــؤثر علــــــى مختلــــــف 

 (87: 2002)الشعالن، الكيانات ذات العالقة. 

 آليات المواجهة:  -7
ــــــة الوســــــائل و  ــــــات كاف ــــــتم اإليقصــــــد باآللي ــــــي ي ــــــق هــــــدف ووضــــــعه موضــــــع  عليهــــــا االعتمــــــادجــــــراءات الت ــــــى تحقي للوصــــــول إل

ـــــــذ،  ـــــــة  (117: 2001)عمةةةةةةةاد، التنفي ـــــــي المقابل ـــــــات (  884:  1988)ابةةةةةةةن منظةةةةةةةور،أمـــــــا المواجهـــــــة فتعن ، ويقصـــــــد بآلي
المواجهــــــة الحكوميــــــة كافــــــة اإلجــــــراءات التــــــي تتبعهــــــا أو تتبناهــــــا الحكومــــــة وتنفــــــذها مــــــن أجــــــل الوقايــــــة مــــــن فيــــــروس كورونــــــا 

 ومكافحته.

 للمرض: وجىالسوسيولالمنظور 
ــــك      ــــذي بلغــــه فــــي تل ــــي قضــــية المــــرض، ووضــــع لهــــا تصــــورات تتناســــب والمســــتوى الفكــــري ال ــــذ القــــدم ف بحــــث اإلنســــان من

 المرحلة، وكانت غايته من وراء ذلك تحديد السلوك السليم لتجنب المرض.

ر خفيـــــة تحــــــاول وقـــــديمًا حـــــاول اإلنســـــان رد المـــــرض إلـــــى تصـــــورات بدائيـــــة ارتكـــــزت علـــــى وجـــــود صـــــراع بـــــين عناصـــــ     
وقـــــــد عـــــــادت بعـــــــض تلـــــــك التصـــــــورات للظهـــــــور مـــــــن جديـــــــد (، 78: 2008)المةةةةةةةازقي، امـــــــتالك اإلنســـــــان والســـــــيطرة عليـــــــه 

ـــــت  ـــــا، انتشـــــرت وتجل ـــــًا مـــــع انتشـــــار فيـــــروس كورون ـــــدئيًا علـــــى الظـــــاهرة المرضـــــية، حيـــــث الحظنـــــا أنـــــه تزامن لتضـــــفي فهمـــــًا مب
ــــك التصــــورات التــــي تجــــذرت فــــي الثقافــــة المجتمعيــــة مــــن قبيــــل أن  تصــــورات األفــــراد ورؤيــــتهم ألســــباب األمــــراض واألوبئــــة، تل

 (81: 2008)المازقي، الوباء ال يخرج عن كونه عقابًا إالهيًا، أو سخطًا، أو أنه إنذار بقرب نهاية العالم. 

ــــى األمــــراض واألوبئــــة ومســــبباتها، حينمــــا ت اوسوســــيولوجي       ــــوا إل ــــل المفكــــرين الــــذين تطرق ــــن خلــــدون مــــن أوائ نــــاول يعــــد اب
 موت العديد من الناس وقضى على والديه. إلىالطاعون الذي ظهر في عهده وأفضى 

          ويـــــــرى ابـــــــن خلـــــــدون أن أســـــــباب األوبئـــــــة والطـــــــواعين متصـــــــلة بكثـــــــرة العمـــــــران، ومـــــــا يـــــــنجم عنهـــــــا مـــــــن اخـــــــتالل بيئـــــــي،     
ـــــذي يكـــــون ســـــبب فـــــي ســـــ ـــــى مـــــرض الجهـــــاز التنفســـــي ال ـــــوث الهـــــواء وفســـــاد الجـــــو إل ـــــؤدي تل قم الجســـــد، وتعكـــــر المـــــزاج إذ ي

، فكثــــــــرة األوبئــــــــة واألمــــــــراض تكــــــــون فــــــــي المنــــــــاطق المكتظــــــــة بالســــــــكان، وهــــــــذا إشــــــــارة إلــــــــى (249: 2020)بالضةةةةةةةةياف، 
 االرتباط بين األوبئة وأنماط معيشة اإلنسان، كما جعل ظهور األوبئة مقدمات صريحة النهيار الدول.

ــــــة المحافظــــــ      ــــــة الدوركايمي ــــــى أمــــــا بارســــــونز ذو المرجعي ــــــاًء عل ــــــيس بن ــــــًا ولكــــــن ل ــــــأن المــــــرض يعــــــد انحراف ــــــط أكــــــد ب ة، فق
معـــــايير طبيـــــة وبيولوجيـــــة، وإنمـــــا انطالقـــــًا مـــــن معـــــايير اجتماعيـــــة، فـــــالمرض وفقـــــًا للبنائيـــــة الوظيفيـــــة انحرافـــــًا اجتماعيـــــًا ينـــــتج 

ـــــالمرض تجعلـــــه عـــــاجزًا عـــــن أداء أدواره اال ـــــة، وإن أصـــــابه الفـــــرد ب ـــــة معتل )النةةةةةوري، جتماعيـــــة ســـــلوكًا مرتبطـــــًا بحالـــــة بيولوجي
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، ويـــــــرى بارســـــــونز أن المجتمـــــــع تقـــــــع عليـــــــه مســـــــؤولية مراقبـــــــة المـــــــرض والتخفيـــــــف مـــــــن آثـــــــاره، وإعـــــــادة النســـــــق (9: 2020
)النةةةةةوري، المنحـــــرف وتمكينـــــه مـــــن الشـــــفاء ألداء وظيفتـــــه علـــــى نحـــــو يضـــــمن التـــــوازن واالســـــتقرار االجتمـــــاعي للنســـــق الكلـــــي 

يين لـــــن يســــــتمر طــــــوياًل؛ ألن النســــــق االجتمـــــاعي ســــــرعان مــــــا يولــــــد ، فالوضـــــع المرضــــــي بحســــــب رأي الــــــوظيف(10: 2020
ـــــرى الـــــبعض أن وضـــــع سياســـــة  ـــــى حالتـــــه الطبيعيـــــة، وي ـــــل، وتعيـــــد المجتمـــــع إل ـــــب علـــــى هـــــذا الخل ميكانيزمـــــات تســـــتطيع التغل
صـــــحية ناجحـــــة تتصـــــدى لألمـــــراض التـــــي تصـــــيب المجتمـــــع هـــــي فـــــي الواقـــــع الوســـــيلة الفعالـــــة إلعـــــادة المجتمـــــع إلـــــى حالتـــــه 

 (11: 2020)النوري، . األولى

 عن فيروس كورونا: هنبذ

 (؟19ما هو فيروس كورونا )كوفيد 

مــــــن الالتينيــــــة وتعنــــــي "التــــــاج" أو "الهالــــــة"، حيــــــث يشــــــير االســــــم إلــــــى المظهــــــر المميــــــز  Corona Virusيشــــــتق اســــــم      
ــــــي. ــــــذي يظهــــــر عبــــــر المجهــــــر اإللكترون ــــــروس، وال ــــــرو  وهــــــو (.125: 2020)بةةةةةةو عموشةةةةةةة،  لجزيئــــــات الفي ــــــواني في س حي
ـــــاء كورونـــــا فـــــي شـــــهر ديســـــمبر  ـــــب،  ظهـــــر وب ـــــة دول العـــــالم بشـــــكل 2019المنشـــــأ فـــــي الغال ف بالصـــــين، وانتقـــــل إلـــــى غالبي

كبيــــر، وقــــد أثــــار مخــــاوف وتســــبب فــــي حــــاالت قلــــق ورعــــب بــــين النــــاس بســــبب غمــــوض المعلومــــات حولــــه وســــرعة وســــهولة 
مـــــا جعـــــل اكتشـــــاف الحـــــاالت المصـــــابة أمـــــرًا معقـــــدًا،  انتشـــــاره، حتـــــى لـــــو لـــــم تظهـــــر أعـــــراض اإلصـــــابة بـــــه، وهـــــذا فـــــي الواقـــــع 

 وجعل حكومات الدول عاجزة عن إيجاد عالج له.

 أسباب ظهور فيروس كورونا:

ــــرؤى       ــــة مــــن الغمــــوض فــــي العــــالم ،  وقــــد تباينــــت ال ــــت تحــــاط بهال ــــا الزال فــــي الواقــــع فــــان أســــباب ظهــــور فيــــروس كورون
التهامــــات إلـــــى الواليـــــات المتحــــدة بـــــأن الفيـــــروس ُخلِّــــَق مـــــن معاملهـــــا حــــول محـــــددات ظهــــوره .ففـــــي بـــــادئ األمــــر تـــــم توجيـــــه ا

ــــــالفيروس  ــــــات ذات الصــــــلة ب ــــــى البيان ــــــى الصــــــين لتكتمهــــــا عل ــــــادات إل ــــــة، فــــــي حــــــين وجهــــــت انتق : 2020)التيةةةةةةر، البيولوجي
ــــص (34 ــــي الخفــــافيش، بينمــــا خل ــــد نشــــأ ف ــــي "ووهــــان"، وق ، ويــــرى آخــــرون بــــأن هــــذا الفيــــروس ظهــــر فــــي ســــوق للحيوانــــات ف
ثون آخـــــرون إلـــــى أن الثعـــــابين هـــــي أكثـــــر األنـــــواع الحاملـــــة لهـــــذا الفيـــــروس، ورأٌي ثالـــــث يقـــــول بأنـــــه نتـــــاج تطـــــور طبيعـــــي بـــــاح

اء مـــــــن عف،  ويعـــــــد الوبـــــــاء تهديـــــــدًا لكبـــــــار الســـــــن خاصـــــــة والضـــــــ(341: 2020)يةةةةةةةونس، مـــــــن خـــــــالل االنتقـــــــاء الطبيعـــــــي. 
ـــــه حتـــــى اآلن ، لكـــــن تـــــم التوصـــــل فـــــي هـــــذا العـــــام إلـــــى لقـــــاح الناحيـــــة الطبيـــــة،  ولـــــم يـــــتمكن العلمـــــاء مـــــن اكتشـــــاف عـــــالج ل

ــــا الحــــاد،  اضــــافة إلــــى كونــــه  يمنــــع احتمــــال االصــــابة،  كمــــا ال يحــــارب عــــدوى الفيــــروس، وال يقــــدم وقايــــة مــــن فيــــروس كورون
ــــــاح،  أقــــــل فعاليــــــة ضــــــد الســــــالالت المتحــــــورة  كــــــالظفرة الهنديــــــة  ،  مــــــا جعــــــل مــــــن الضــــــروري إجــــــراء تعــــــديالت علــــــى اللق

 ات الوقائية حتى بعد أخذ ذلك اللقاح.وااللتزام باإلجراء
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ــــة مــــن  ــــة بجمل ــــروس كورونــــا مجهــــول المصــــدر يعــــد مســــألة صــــحية صــــرفة،  لكنهــــا ذات صــــلة قوي وفــــي واقــــع األمــــر فــــإن في
العوامــــــل الثقافيــــــة واالجتماعيــــــة كــــــوعي األفــــــراد، والعــــــادات والتقاليــــــد والممارســــــات المجتمعيــــــة، ومــــــدى اقتنــــــاع األفــــــراد باتبــــــاع 

 العامة تفاديًا للعدوى.تعليمات الصحة 

 أعراض كورونا:

ـــــى       ـــــومين إل ـــــرة مـــــن ي ـــــروس، ويمكـــــن أن  14تظهـــــر عالمـــــات المـــــرض وأعراضـــــه خـــــالل الفت ـــــوم مـــــن التعـــــرض للفي ي
تتضـــــــمن العالمـــــــات واألعـــــــراض الشـــــــائعة للمـــــــرض )الحمـــــــى والســـــــعال الجـــــــاف واإلرهـــــــاق(، ويمكـــــــن أن تبـــــــرز أعـــــــراض 

الحلـــــــق واإلســـــــهال وفقـــــــدان حاســـــــتي التـــــــذوق والشـــــــم والقشـــــــعريرة، وهـــــــي أخـــــــرى كـــــــآالم واحتقـــــــان األنـــــــف والصـــــــداع وألـــــــم 
، 924وقـــــد أشــــــارت مراجعـــــة منظمـــــة الصــــــحة العالميـــــة لـــــــ  (113: 2020)الرشةةةةةيد وآخةةةةةةرون، أعـــــراض أقـــــل شــــــيوعًا. 

ــــــة: "الحمــــــى 55 ــــــي الصــــــين إلــــــى األعــــــراض والعالمــــــات النموذجيــــــة التالي ــــــة مؤكــــــدة مخبريــــــًا ف ، والســــــعال )%(87.9حال
، والتهــــــــــــــاب )%18.6 (، وضــــــــــــــيق الــــــــــــــنفس)%33.4 (، وإنتــــــــــــــاج القشــــــــــــــع)%1.(38والتعــــــــــــــب  ،)%67.7 (الجــــــــــــــاف
%( ، والغثيـــــــــــــــــــان 14.8)        ، واأللـــــــــــــــــــم العضـــــــــــــــــــلي أو المفصـــــــــــــــــــلي)%(13.6، والصـــــــــــــــــــداع )%(13.9الحلـــــــــــــــــــق
ــــــــــــاء) ــــــــــــف( 5.0واإلقي ــــــــــــان األن ــــــــــــدم  %(،(3.7%، واإلســــــــــــهال 4.8%( ،)واحتق ــــــــــــث ال  //:https)) (0.9)ونف

ar.wikipedia.org/ wiki . 

ــــى حــــادة       ــــين خفيفــــة جــــدًا ال ــــد ب ــــراوح شــــدة أعــــراض كوفي ــــة، بينمــــا ويمكــــن أن تت ــــأعراض قليل ــــبعض ب ــــد يصــــاب ال ، وق
قــــــد يكــــــون بعــــــض المصــــــابين غيــــــر عرضــــــيين، أي أن نتــــــائج الفحــــــص و تكــــــون لــــــدى الــــــبعض اآلخــــــر أيــــــة أعــــــراض،  ال

اد الـــــذين هـــــم علـــــى اتصـــــال مــــــع تؤكـــــد اإلصـــــابة لكـــــنهم ال يظهـــــرون أعراضـــــًا، لـــــذلك ينصـــــح المختصـــــون بمراقبـــــة األفـــــر 
 المرضى المؤكدة إصابتهم واستبعاد اإلصابة.

 كيفية انتقال عدوى فيروس كورونا:

تنتقـــــل العـــــدوى بفيـــــروس كورونـــــا مـــــن شـــــخص إلـــــى آخـــــر عـــــن طريـــــق القطيـــــرات التنفســـــية والمخالطـــــة، حيـــــث تنتقـــــل      
ــــــه أعــــــراض كالســــــعال أو العطــــــ ــــــدما يخــــــالط شــــــخص شخصــــــًا آخــــــر تظهــــــر علي ــــــل عــــــن العــــــدوى عن س، ويمكــــــن أن ينتق

طريـــــــق المخالطـــــــة غيـــــــر المباشـــــــرة بمالمســـــــة األســـــــطح الموجـــــــودة فـــــــي البيئـــــــة المباشـــــــرة المحيطـــــــة، أو أدوات مســـــــتخدمة 
عليــــــه البــــــد فــــــي حــــــاالت الســــــعال أو العطــــــس أن تكــــــون المســــــافة  ،(15: 2020)شةةةةةةريفي، علــــــى الشــــــخص المصــــــاب 

ـــــين األشـــــخاص  ـــــل العـــــدوى ، 1، 5ب ـــــى ال تنتق ـــــل حت ـــــى األق ـــــر عل ـــــى القطـــــرات  مت ـــــد تبق ـــــي فق ـــــة الت ـــــة الثاني ـــــي الحال أمـــــا ف
ـــــى منضـــــدة أو أي ـــــد تترســـــب عل ـــــرة قصـــــيرة، وق ـــــي الهـــــواء لفت ـــــة ف ـــــا معلق ـــــروس كورون ـــــة لفي ـــــل،  الناقل شـــــيء مـــــن هـــــذا القبي

ـــــدين كـــــل  ــــــنصح بغســـــل الي ـــــدا بالمـــــاء والصـــــابون، في ـــــدما يلمســـــه شـــــخص  وال يغســـــل يديـــــه جي ـــــاقاًل للعـــــدوى عن فيصـــــبح ن
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ل العــــدوى عنــــدما يلمــــس الشــــخص فمــــه أو أنفــــه أو عينــــه فيجــــد الفيــــروس طريقــــه إلــــى الجهــــاز حــــين وآخــــر حيــــث قــــد تنتقــــ
 التنفسي للشخص. 

 طرق الوقاية من فيروس كورونا:

ــــــي  هنــــــاك العديــــــد مــــــن الممارســــــات الصــــــحية الوقائيــــــة التــــــي يمكــــــن تطبيقهــــــا علــــــى نطــــــاق واســــــع نلخــــــص منهــــــا      مــــــا يل
 (:2020)منظمة الصحة العالمية، 

ثانيـــــة ثـــــم تجفيفهـــــا، واســـــتعمال المستحضـــــرات  20ص علـــــى تنظيـــــف األيـــــدي بغســـــلها بالصـــــابون والمـــــاء مـــــدة يجـــــب الحـــــر  -
%( لتـــــــؤدي الغـــــــرض المرجـــــــو مـــــــن اســـــــتعمالها، كمـــــــا 80 – 60المرتكـــــــزة علـــــــى الكحـــــــول علـــــــى أن تكـــــــون نســـــــبة الكحـــــــول )

 ينبغي تنظيف األسطح بالماء والصابون أو بالمواد المطهرة بشكل منتظم.

العـــــدوى تحـــــدث بســـــبب استنشـــــاق القطيـــــرات التنفســـــية الناتجـــــة عـــــن الكـــــالم أو العطـــــاس أو البصـــــق، عليـــــه يجـــــب نظـــــرًا ألن -
ــــــع انتشــــــار القطيــــــرات التنفســــــية فــــــي الهــــــواء  ــــــم واألنــــــف بقطعــــــة قمــــــاش أو منــــــديل لمن الســــــيطرة علــــــى المصــــــدر، بتغطيــــــة الف

 ووصولها إلى السطوح، واستعمال القناع لتغطية األنف والفم.

فضــــل طريــــق لمنــــع انتقــــال الفيــــروس واالصــــابة بــــه وابطائــــه، تكمــــن فــــي تعزيــــز المعرفــــة والدرايــــة الجيــــدة بطبيعــــة والشــــك بــــأن أ
الفيــــــروس وخصائصــــــه وطــــــرق انتشــــــاره ، وأســــــاليب الوقايــــــة منــــــه، وتوعيــــــة النــــــاس وتبصــــــيرهم مــــــن خــــــالل وســــــائل اإلعــــــالم 

 لتعامل مع الوباء.، اضافة إلى االجراءات التي تتخذها الحكومات في ااالجتماعيوالتواصل 

 تداعيات فيروس كورونا:

زاد مـــــن   ومـــــامنـــــذ تفشـــــي الوبـــــاء فـــــي الصـــــين، والعـــــالم يعـــــيش فـــــي خطـــــر دولـــــي مـــــن أضـــــرار انتشـــــار وتفشـــــي الوبـــــاء،      
ــــه والتــــي تعــــد ســــلبية فــــي مجملهــــا، ــــة ل ــــة الغمــــوض التــــي تحــــيط بــــه، واآلثــــار المحتمل ــــك المخــــاوف هال ــــي عــــرض   تل وفيمــــا يل

 ت:ألبرز تلك التداعيا

  :التداعيات االقتصادية 
واجـــــه العـــــالم أزمـــــة كورونـــــا التـــــي ألقـــــت بظاللهـــــا علـــــى النـــــواحي االقتصـــــادية وعلـــــى االقتصـــــاد العـــــالمي بشـــــكل ســـــلبي،      

الشــــــديد فـــــي أســـــعار الــــــنفط، ولخســـــارة بعــــــض الـــــدول إليـــــرادات نفطيــــــة كبيـــــرة ، وتوقــــــف  االنخفـــــاضوأســـــفرت عـــــن اســــــتمرار 
 لنقل البحري والجوي، واألسواق المالية، وقطاعات الطاقة والنفط.شبه كلي لخطوط اإلنتاج، وحركة ا
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وقــــــــد أدى ظهــــــــور الفيــــــــروس أيضــــــــًا إلــــــــى عرقلــــــــة أغلــــــــب األنشــــــــطة االقتصــــــــادية، واغــــــــالق األســــــــواق، والتــــــــأثير علــــــــى      
ــــــب  ــــــب الطل ــــــادة فــــــي جان ــــــب العــــــرض مــــــع احتمــــــال حــــــدوث زي ــــــي جان ــــــة ف ــــــرات جلي )الرشةةةةةةيد االســــــتثمار، كمــــــا وأحــــــدث تغي

كمـــــــا وأدى التبـــــــاطؤ فـــــــي االقتصـــــــاد العـــــــالمي إلـــــــى تـــــــدهور أســـــــعار الســـــــلع األساســـــــية خاصـــــــة  (115: 2020وآخةةةةةةةرون، 
الـــــنفط، مـــــا شـــــّكل ضـــــغطًا علـــــى المـــــوارد الماليـــــة الوطنيـــــة لـــــبعض الـــــدول، وخلـــــق عجـــــزًا اقتصـــــاديًا يلـــــزم الحكومـــــات بتمويلـــــه. 

 (1: 2020)البنن الدولي، 

اتجــــاه مزيــــد مــــن الرقمنــــة، كمــــا وظهــــرت مهــــن جديــــدة جــــراء الحجــــر  وقــــد شــــهد العــــالم ظهــــور أنمــــاط عمــــل جديــــدة فــــي      
ــــد مهــــددة باالنقطــــاع  ــــك الظــــروف، وأضــــحت سالســــل التوري ــــأثرت بتل ــــد ت ــــة فق الصــــحي بطبيعــــة افتراضــــية، أمــــا التجــــارة العالمي

ــــى نقــــص فــــي المــــدخالت األساســــية وارتفــــاع أســــعار المــــوارد،  ، مــــا الميــــة أكــــد أحــــد مستشــــاري منظمــــة التجــــارة العوقــــد أدى إل
%، 18أن نســـــبتها انخفضـــــت خـــــالل الربـــــع األول مـــــن العـــــام الماضـــــي، كمـــــا انخفضـــــت نســـــبتها خـــــالل الربـــــع الثـــــاني بمقـــــدار 

 (6: 2020)االتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر، نتيجة قيام العديد من الدول بإجراءات اإلغالق العام. 

قـــــدان الكثيـــــرين ألعمـــــالهم الســـــيما فـــــي القطـــــاع الخـــــاص، جـــــراء وعلـــــى المســـــتوى الفـــــردي،  فقـــــد أســـــفرت كورونـــــا عـــــن ف      
الحظــــر المفــــروض مـــــن الدولــــة، مـــــا اضــــطر الــــبعض للعمـــــل فــــي المنـــــزل فــــي وظــــائف معينـــــة تتوقــــف زيـــــادة اإلنتــــاج  فيهـــــا، 

شـــــكل  علــــى شـــــروط معينـــــة كتـــــوفر االتصـــــاالت الرقميـــــة للعمـــــل عـــــن بعـــــد، أو تـــــوفر األيـــــدي العاملـــــة والمعـــــدات واألجهـــــزة مـــــا
 ثقياًل على كاهلهم،  وألقى بظالله على مستويات ومعدالت البطالة والفقر في المجتمعات. عبئًا 

  االجتماعيةالتداعيات: 
والقلــــــق لــــــدى  التــــــوترلقــــــد أســــــهمت اســــــتراتيجيات وآليــــــات مكافحــــــة كورونــــــا والحــــــد مــــــن انتشــــــاره، فــــــي خلــــــق نــــــوع مــــــن       

، وصــــــار مــــــن الصــــــعب التــــــأقلم مــــــع هــــــذا التغييــــــر المفــــــاجئ األفــــــراد ، وغيــــــرت مــــــن الــــــروتين الحيــــــاتي الــــــذي اعتــــــادوا عليــــــه
ــــي يجــــب أن يلتزمــــوا فيهــــا  والغــــامض نوعــــًا مــــا، ــــروس، وبالمــــدة الزمنيــــة الت ال ســــيما فــــي ظــــل عــــدم االحاطــــة بخصــــائص الفي

 بالروتين الجديد.

نيــــة التــــي تحكـــــم تنهـــــار العقالوالشــــك إن هــــذه الوضـــــعية الجديــــدة قــــد تحـــــدث تغيــــرات فــــي أنمـــــاط ســــلوكيات األفــــراد، إذ       
ـــــؤ بأنماطهـــــا وتأثيراتهـــــا ـــــذلك عـــــدة مظـــــاهر ســـــلوكية يصـــــعب التنب ـــــة، وتنشـــــأ تبعـــــًا ل  (20: 2020  ،)حنةةةةةين ســـــلوكياتهم اليومي

ويعــــد العنــــف أبــــرز مثــــال علــــى تلــــك الســــلوكيات ، إذ علــــى الــــرغم مــــن انــــه ظــــاهرة مألوفــــة وموجــــودة  فــــي المجتمعــــات، إال  ،
ــــه انهــــا تفاقمــــت بشــــكل ملحــــوظ بســــبب الظــــروف ا ــــاس مــــن خالل ــــث أجبــــر الن لمحيطــــة بانتشــــار الوبــــاء كــــالحجر الصــــحي، حي

ــــي  ــــى تحمــــل تصــــرفات اآلخــــرين، ووصــــلت ف ــــدرة بعــــض األطــــراف عل ــــه تــــوترات بســــبب عــــدم ق ــــتج عن ــــوتهم، ون ــــزوم بي ــــى ل عل
، فجميــــــع حــــــاالت الطــــــوارئ ( 213: 2020) البهلةةةةةةول، أوقــــــات كثيــــــرة لدرجــــــة اســــــتعمال العنــــــف ضــــــد الزوجــــــة أو األبنــــــاء 

      زديـــــاد حـــــاالت اإذ دلـــــت األبحـــــاث علـــــى  ،االجتمـــــاعيمســـــتويات العنـــــف عامـــــة ، والعنـــــف القـــــائم علـــــى النـــــوع  رتفـــــاعالتـــــؤدي 
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عــــن اآلخــــرين فتــــرة كورونــــا، بــــل وظهــــور ممارســــات  واالنعــــزالداخــــل األســــرة نتيجــــة التعــــايش القســــري  العنــــف فــــي المنــــزل أو
ــــــــة ناجمــــــــة عــــــــن الخــــــــوف والضــــــــغوطات النفســــــــية  لةةةةةةةةدولي لجمعيةةةةةةةةات الصةةةةةةةةليب األحمةةةةةةةةر والهةةةةةةةةالل )االتحةةةةةةةةاد ااعتدائي

ـــــع العنـــــف ضـــــد المـــــرأة ودرء  وهـــــذا مـــــا ( ، 2: 2020األحمةةةةةر، ـــــى جعـــــل من ـــــى حـــــث الحكومـــــات عل ـــــاألمم المتحـــــدة إل حـــــذا ب
 (.204:2020)العود، الضرر الواقع جراء هذا السلوك جزءًا من الخطط الوطنية للتصدي لكورونا

النتشــــــــار فيــــــــروس كورونــــــــا قــــــــد شــــــــكلت مساســــــــًا بــــــــالعرف والتقاليــــــــد ومــــــــن جانــــــــب أخــــــــر فــــــــان اإلجــــــــراءات المصــــــــاحبة     
المجتمعيـــــة، مـــــن خـــــالل تطبيـــــق التباعـــــد والـــــذي يفـــــرض ضـــــعف التواصـــــل بـــــين األفـــــراد، كمـــــا أجبـــــرت كورونـــــا فئـــــات واســـــعة 
ــــه بســــبب الحظــــر والظــــروف  ــــم تعليق ــــى الهــــروب للواقــــع االفتراضــــي كتعــــويض التفاعــــل االجتمــــاعي، الــــذي ت ــــي المجتمــــع عل ف

ــــات افتراضــــية تخضــــع المصــــاحب ــــى وســــائل االتصــــال وتكــــوين عالق ــــاس يلجــــؤون إل ــــث أضــــحى الن ــــاء، حي ة النتشــــار هــــذا الوب
االســـــتخدام  ويخشـــــى أن يــــؤدي (.699: 2020)نةةةةةور الةةةةةدين، نةةةةوال، لمنطــــق ترفيهــــي أكثـــــر مــــن كونهـــــا عالقــــات وظيفيــــة. 

ســـــتخدم الحيـــــاة االفتراضـــــية عبـــــر تلـــــك المتزايـــــد لمنصـــــات التواصـــــل إلـــــى العزلـــــة االجتماعيـــــة، حيـــــث يفضـــــل المشـــــترك أو الم
كمــــا يتوقــــع أن يســــفر عــــن تغييــــر نمــــط التواصــــل مــــع اآلخــــرين مــــع مــــرور الوقــــت،  المنصــــات علــــى ممارســــة الحيــــاة الواقعيــــة،

 ويضعف العالقات بين األفراد.

ــــــــداعيات      ــــــــرز الت ــــــــةولعــــــــل مــــــــن أب ــــــــروس ، مــــــــا االجتماعي يعــــــــرف بالوصــــــــم  لإلجــــــــراءات الحكومــــــــات للتعامــــــــل مــــــــع الفي
فقــــــدوا أحــــــد أفــــــراد العائلــــــة يعــــــانون مــــــن  الوصــــــم  بكورونــــــا، أو لإلصــــــابةجتمــــــاعي، إذ بــــــات األشــــــخاص الــــــذين تعرضــــــوا اال

 االجتمـــــاعياالجتمـــــاعي القاســـــي، ويتجنـــــبهم النـــــاس ، مـــــا دفـــــع الـــــبعض الـــــى انكـــــار التعـــــرض للمـــــرض حفاظـــــًا علـــــى الوضـــــع 
 لهم . 

بـــــر انقطـــــاع فـــــي نظـــــم التعلـــــيم فـــــي العـــــالم، حيـــــث عكفـــــت وعلـــــى صـــــعيد التعلـــــيم، فالشـــــك بـــــأن الجائحـــــة قـــــد أوجـــــدت أك     
ــــــع  ــــــة تمن ــــــاع بروتوكــــــوالت عالمي ــــــة إتب ــــــة ،  بغي ــــــرة طويل ــــــاف الدراســــــة لفت ــــــى إغــــــالق المؤسســــــات التعليمــــــة وايق الحكومــــــات عل
التقـــــارب الجســــــدي بــــــين األشــــــخاص الســــــيما فــــــي بدايــــــة ظهــــــور الوبــــــاء، واســــــتطاعت دول معينــــــة أن تطبــــــق أســــــلوب التعلــــــيم 

يم اإللكترونــــي للحيلولــــة دون توقــــف الدراســــة، فــــي حــــين عجــــزت دول أخــــرى علــــى ذلــــك وتــــأثرت نظــــم التعلــــيم عــــن بعــــد والتعلــــ
 بها.

  :التداعيات النفسية 
ـــــدرة كـــــل       ـــــت حـــــدتها حســـــب الظـــــروف المحيطـــــة وحســـــب ق ـــــراد المجتمـــــع تباين ـــــى أف ـــــارًا  نفســـــية عل ـــــا آث لقـــــد تركـــــت كورون

ــــى التكيــــف مــــع الظــــروف المســــتجدة،  وقــــد أدى ــــة والعــــدد  مــــنهم عل ــــاء وطــــرق العــــالج الفعال ــــذي أحــــاط بهــــذا الوب الغمــــوض ال
إلــــــى بــــــث الخــــــوف والقلــــــق لــــــدى النــــــاس وتــــــرك آثــــــارًا مباشــــــرة علــــــى الصــــــحة النفســــــية والعقليــــــة ، وقــــــد  لإلصــــــاباتالحقيقــــــي 

بعـــــــد الصـــــــدمة لـــــــدى مجموعـــــــة مـــــــن األطبـــــــاء والعـــــــاملين فـــــــي  رصـــــــدت بعـــــــض الدراســـــــات حـــــــاالت اصـــــــابة باضـــــــطراب مـــــــا
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،و ظهــــــــور مجموعــــــــة مــــــــن األمــــــــراض النفســــــــية  ( 114، 2020)رشةةةةةةةةيد وآخةةةةةةةةرون، يــــــــة فــــــــي الصــــــــحة  الخطــــــــوط األمام
ثيرات ســــــلبية علــــــى الصــــــحة العامــــــة ويتطلــــــب عالجهــــــا والتخفيــــــف مــــــن أوهــــــي أمــــــراض تتــــــرك تــــــ واالكتئــــــابكــــــالتوتر والقلــــــق 

 حدتها وقفة جادة من قبل الدول.

ــــروس كورونــــا  الســــي     ــــع التــــزاور بســــبب انتشــــار في ــــي بدايــــة الحظــــر المنزلــــي والشــــك بــــأن من ، اضــــطر الــــبعض مــــن ما ف
، االجتمـــــاعياســـــتخدام وســـــائل التواصـــــل  األســـــر إلـــــى االنعـــــزال عـــــن اآلخـــــرين واالكتفـــــاء بالتواصـــــل عـــــن طريـــــق الهـــــاتف، أو

والبقــــاء فــــي المنــــزل عوضــــًا عــــن  الخــــروج منــــه والترفيــــه، وتحــــت تــــأثير هــــذه الظــــروف أضــــحى التفكيــــر فــــي مشــــاكل الصــــحة 
،  وقـــــد أكـــــد أخصـــــائيو الصـــــحة النفســـــية أن الحجـــــر المنزلـــــي المفـــــروض بســـــبب كورونـــــا تفرضـــــها الظـــــروفالنفســـــية ضـــــرورة 

)  االســـــتثنائيةيقيـــــد الحريـــــات الفرديـــــة ويخلـــــق مشـــــاكل نفســـــية،  خاصـــــة لألفـــــراد الـــــذين يعجـــــزون عـــــن التكيـــــف هـــــذه الظـــــروف 
 (.  284: 2020وآخرون،  عمر

 :الوضع الوبائي في ليبيا

ريخهـــــا موجـــــات وبائيـــــة كالطـــــاعون، والحصـــــبة والجـــــذري، والكـــــوليرا والمالريـــــا، وقـــــد أدت إلـــــى وفـــــاة شـــــهدت ليبيـــــا عبـــــر تا    
اآلالف مـــــن المـــــواطنين، وكـــــان الليبيــــــون يقـــــاومون تلـــــك األمــــــراض واألوبئـــــة بعـــــدة طـــــرق وعالجــــــات تقليديـــــة كـــــالكي والعــــــزل 

لـــــــة اتخـــــــاذ اإلجـــــــراءات والُســـــــبل ، ومـــــــع مـــــــرور الوقـــــــت تولـــــــت الدو (28: 2020)السةةةةةةةحاتي، والتـــــــداوي باألعشـــــــاب وغيرهـــــــا 
 لتوفير األدوية واللقاحات لعالج المصابين، والقضاء على األوبئة المختلفة.

ـــــا حـــــاالت إصـــــابة       وُيعـــــد اإليـــــدز مـــــن بـــــين أشـــــهر األمـــــراض التـــــي عجـــــز الطـــــب عـــــن ايجـــــاد عـــــالج لهـــــا، وســـــجلت ليبي
ــــى  16ف، بوجــــود 2009عديــــدة، كمــــا أفــــاد مســــؤول فــــي منظمــــة الصــــحة العالميــــة عــــام  ــــاء الطــــاعون فــــي  18إل إصــــابة بوب

 (29: 2020)السحاتي، مدينة طبرق تحديدًا، وكان ذلك وسط تعتيم إعالمي.

ــــة، وصــــراعات     ــــبالد بظــــروف صــــعبة، مــــن فوضــــى أمني ــــه ال ــــت تمــــر في ــــا، فــــي وق ــــاء كورون وفــــي العــــام المنصــــرم ظهــــر وب
ــــــى  ــــــى وجرحــــــى، وأفضــــــت إل ــــــد مــــــن الضــــــحايا مــــــن قتل ــــــت العدي ــــــر اآلالف مــــــن المــــــواطنين مــــــن ونزاعــــــات مســــــلحة خلف تهجي

 مناطق سكناهم، كما تسببت في خسائر مادية كبيرة.

أســــــابيع علــــــى  3، بعــــــد أكثــــــر مــــــن ف 2020مــــــارس 24أعلنــــــت وزارة الصــــــحة أول إصــــــابة بفيــــــروس كورونــــــا فــــــي  وقــــــد    
س مـــــن لشـــــخص ليبـــــي قـــــادم مـــــن الســـــعودية، وتزايـــــدت مخـــــاوف النـــــا ظهـــــوره فـــــي الـــــدول المجـــــاورة كتـــــونس ومصـــــر، وكانـــــت

ــــدأت الشــــكوك حــــول مصــــداقية مــــا، هــــذا الوبــــاء  ــــاء وحجــــم انتشــــاره  وب يبــــث فــــي وســــائل اإلعــــالن مــــن أخبــــار حــــول هــــذا الوب
 ، بل إن البعض بات على قناعة تامة بعدم وجود الفيروس في البالد.الحقيقي
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ــــث الخــــوف وا     ــــى ب ــــي بدايــــة األمــــر إل ــــاس، وقــــد أســــهمت وســــائل اإلعــــالم ووســــائل التواصــــل االجتمــــاعي ف لرعــــب لــــدى الن
دورًا ايجابيـــــًا ، وفـــــي المقابـــــل لعبـــــت تلـــــك الوســـــائل فيمـــــا بعـــــد مـــــن خـــــالل المضـــــامين والمعلومـــــات الخاطئـــــة التـــــي تـــــم تـــــداولها

 في التوعية لرفع مستوى الوعي الصحي ألفراد المجتمع تجاه الفيروس وطرق العدوى والحماية والتعامل معه. 

ــــة ال     ــــروس ســــعت الدول ــــد ومنــــع انتشــــاره ذتخــــاومــــع انتشــــار الفي ــــرارات هادفــــة الحتــــواء الكوفي ، كــــالحجر حزمــــة اجــــراءات وق
الصـــــحي والتباعـــــد االجتمـــــاعي وعـــــزل المصـــــابين فـــــي مراكـــــز العـــــزل، وفـــــرض حظـــــر التجـــــوال، اضـــــافة الـــــى خطـــــوات أخـــــرى 

 الحقًا. سيأتي ذكرها

ـــــاء فـــــي ا     ـــــاس، وألـــــزمهم بالبق ـــــع التجـــــوال تحركـــــات الن ـــــي ومن ـــــد الحجـــــر المنزل ـــــل مـــــن وقـــــد قي ـــــاح للـــــبعض القلي لبيـــــوت،  وأت
الهـــــدوء واالبتعــــــاد عــــــن الضـــــغوطات، ومــــــنحهم فرصــــــة إلعــــــادة ترتيـــــب األفكــــــار، فيمــــــا شــــــكل لـــــدى الــــــبعض اآلخــــــر ضــــــغطًا 

 يمكن احتماله. وقيدًا ال

مـــــايو، وبـــــدأ اإلعــــالن بعـــــد ذلـــــك عـــــن عــــدد حـــــاالت اإلصـــــابة فـــــي  20إلـــــى يــــوم وقــــد كـــــان انتشـــــار المــــرض بطيئـــــًا جـــــدًا     
مـــــارس ، ليصـــــل  28يـــــوم حـــــالتين جديـــــدتين ي ظـــــل شـــــكوك النـــــاس حـــــول الـــــرقم الفعلـــــي لإلصـــــابات، فيمـــــا ســـــجلت  الــــبالد فـــــ

ــــى  ــــوطني لمكافحــــة األمــــراض أن مجمــــوع الحــــاالت قــــد وصــــل  3اجمــــالي اإلصــــابات إل ــــن المركــــز ال حــــاالت مؤكــــدة. وقــــد أعل
ــــــــــى  ــــــــــى  35إل ــــــــــة حت ــــــــــل  15حال ــــــــــم وصــــــــــلت  ،ف 2020أبري ــــــــــة اصــــــــــابة  63ث ــــــــــة تعــــــــــافي  23وحال ــــــــــوم حال مــــــــــايو  4ي
 (2020، )المركز الوطني لمكافحة األمراضف.2020

ــــد ســــجل أعلــــى معــــدل لإلصــــابات فــــي العــــام المنصــــرم يــــوم      ــــث وصــــل عــــدد االصــــابات ف 2020أغســــطس  28وق ، حي
 حالة تعافي. 40وفيات و 7، وشهد  553

ـــــــــوم       ـــــــــي العـــــــــام الحـــــــــالي ســـــــــجلت ي ـــــــــاير مـــــــــثاًل  27وف ـــــــــة مؤكـــــــــدة ، فيمـــــــــا وصـــــــــل عـــــــــ 116779ين دد المتعـــــــــافين      حال
ــــــة و 96293 ــــــي  1832حال ــــــغ عــــــدد اجمــــــالي اإلصــــــابات )العــــــدد التراكمــــــي ( ف ــــــاة، بينمــــــا بل ــــــة وف  181410مــــــايو  16حال

يـــــوم  لإلصـــــابات، وقـــــد ارتفـــــع العـــــدد التراكمـــــي 3088، فـــــي حـــــين بلـــــغ اجمـــــالي الوفيـــــات 168128حالـــــة، وعـــــدد المتعـــــافين 
وفـــــــــــــــاة، بينمـــــــــــــــا وصـــــــــــــــل العـــــــــــــــدد التراكمـــــــــــــــي  حالـــــــــــــــة3173حالـــــــــــــــة مؤكـــــــــــــــدة و 190426يوليـــــــــــــــو ليصـــــــــــــــل إلـــــــــــــــى  17

 ( 2020، )المركز الوطني لمكافحة األمراض حالة.175823للمتعافين

ن هــــذا الفــــايروس ظهــــر فــــي البدايــــة بشــــكل بــــطء، ثــــم ازداد شراســــة وانتشــــارًا بمــــرور الوقــــت، كمــــا أن إفــــي واقــــع األمــــر فــــ     
ت التــــــي تأكــــــدت إصــــــابتها بعــــــد أن أجريــــــت لهــــــا تعبــــــر عــــــن العــــــدد الحقيقــــــي لإلصــــــابات، بــــــل عــــــن عــــــدد الحــــــاال األرقــــــام ال
 . الفحوصات
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ــــبعض  ــــاء وخــــرج عــــن الســــيطرة، فــــي وقــــت يعــــاني فيــــه المواطنــــون مــــن شــــح الســــيولة فــــي المصــــارف، فيمــــا فقــــد ال انتشــــر الوب
أعمــــــالهم فــــــي القطــــــاع الخــــــاص أو تــــــأخرت رواتــــــبهم نتيجــــــة إلجــــــراءات الدولــــــة االحترازيــــــة كقفــــــل بعــــــض المحــــــالت، وتقييــــــد 

ــــــاع أســــــعار الســــــلع واألدويــــــة، ومــــــواد التعقــــــيم والوقايــــــة مــــــن الفيــــــروس، فــــــي ظــــــل غيــــــاب المســــــاعدات أنشــــــطة أخــــــر  ى، وارتف
 الحكومية التي تخفف من تلك األعباء.

ـــــم       ـــــرار رق ـــــام الحكومـــــة بإصـــــدار الق % مـــــن مرتبـــــات 20ف بشـــــأن تخفـــــيض 2020لســـــنة  270ومـــــا زاد األمـــــر ســـــوًء قي
ف، وتــــــــأخير صــــــــرف المرتبــــــــات، وتــــــــأخير 2020/ 4/ 13لــــــــذي صــــــــدر بتــــــــاريخ العــــــــاملين بالوحــــــــدات اإلداريــــــــة العامــــــــة، وا

 اعتماد الميزانية العامة وما نتج عنه من ضغوطات. 

ــــــاعهم لإلجــــــراءات الوقائيــــــة،      ــــــف الــــــبعض مــــــن إتب ــــــي الوضــــــع الحــــــالي، وفــــــي ظــــــل االنتشــــــار الكبيــــــر للفيــــــروس ، خف وف
 يقعـــــــون ضـــــــمن الفئـــــــة حـــــــاالت مصـــــــابة، أو أنهـــــــم ال يخـــــــالطون  اعتقـــــــادًا مـــــــنهم بـــــــأنهم غيـــــــر معرضـــــــين لإلصـــــــابة كـــــــونهم ال
ــــــة أو ــــــأمراض مزمن ــــــر عرضــــــة لإلصــــــابة كالمصــــــابين ب ــــــل  األكث ــــــار الســــــن،  كمــــــا شــــــكلت بعــــــض اإلجــــــراءات مصــــــدر مل كب

 عن ارتداء الكمامة. يعن فكرة التقيد بها واعتيادها، كالتخل يدفعهم إلى التخل ألفراد المجتمع، ما

 يروس كورونا:آليات تعاطي الحكومة الليبية مع ف

تعــــــد مواجهــــــة وبــــــاء كورونــــــا مــــــن أصــــــعب التحــــــديات التــــــي تواجــــــه كافــــــة المجتمعــــــات لتعقــــــد تأثيراتــــــه التــــــي طالــــــت كــــــل     
 جوانب الحياة، ولغموض المعلومات المتوفرة حوله.

د شــــــرعت ليبيــــــا فــــــي اتخــــــاذ حزمــــــة تــــــدابير وإجــــــراءات احترازيــــــة بغيــــــة الوقايــــــة مــــــن هــــــذا الفيــــــروس ومكافحتــــــه، وحمايــــــة أفــــــرا
 المجتمع من تداعياته، إلى حين التوصل إلى لقاح أو عالج له. وتمثلت تلك اإلجراءات في اآلتي:

ـــــي ) 10لمـــــدة  ()أعلـــــن حظـــــر التجـــــوال الكامـــــل  -1 ـــــام فـــــي بعـــــض المـــــدن كطـــــرابلس، فـــــي حـــــين أعلـــــن الحظـــــر الجزئ  12أي
ــــي خطــــوة  ــــم خففــــت إجــــراءات الحظــــر ف ــــي مــــدن أخــــرى كبنغــــازي، ث ــــة بســــبب ، بعــــد أن إللغائهــــاســــاعة( ف أضــــحت غيــــر فعال

 سرعة انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة.
 إيقاف الرحالت الجوية والبحرية وإغالق الحدود، وتنفيذ الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى ليبيا.  -2
إتاحــــــة الفرصــــــة للفحـــــــص المجــــــاني للمــــــواطنين واألجانـــــــب المقيمــــــين علـــــــى األراضــــــي الليبيــــــة دون تمييـــــــز، ونقــــــل مـــــــن   -3

ـــــت إصـــــا ـــــاءتثب ـــــم إعـــــدادها لهـــــذا الغـــــرض مثـــــل )ســـــوق الثالث مركـــــز  -مستشـــــفى الـــــدهماني -بتهم إلـــــى مراكـــــز العـــــزل التـــــي ت
ــــة ــــة المــــدن األخــــرى، ويــــتم تقــــديم  -وزلــــيطن–مركــــز العــــزل بطريــــق المطــــار( وغيرهــــا، ومركــــز العــــزل بمصــــراته  -معيتيق وكاف

ص فـــــي العيـــــادات الخاصـــــة والمختبـــــرات وبعـــــض العـــــالج الـــــالزم للحـــــاالت المصـــــابة، كمـــــا تـــــم مـــــؤخرًا القيـــــام بـــــإجراءات الفحـــــ
 الصيدليات.
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إغــــــــالق أغلــــــــب األمــــــــاكن العامــــــــة، والمحــــــــالت، وصــــــــاالت األفــــــــراح، والصــــــــاالت الرياضــــــــية، وتنظــــــــيم عمــــــــل المحــــــــال   -4
التجاريــــة، حيــــث صــــرح فــــي بدايــــة األمــــر للمخــــابز، ومحــــالت المــــواد الغذائيــــة، واللحــــوم بالعمــــل ضــــمن ســــاعات الحظــــر، ثــــم 

محــــالت وفــــق ضــــوابط معينــــة كالحفــــاظ علــــى المســــافة بــــين األشــــخاص الــــذين يرتادونهــــا، وضــــرورة ارتــــداء أعيــــد فــــتح أغلــــب ال
 الكمامات، والقفازات وااللتزام والتعقيم والتهوية.  

اتخــــــذت كافــــــة المؤسســــــات الحكوميــــــة عــــــدة تــــــدابير احترازيــــــة تمثلــــــت فــــــي فــــــرض ارتــــــداء الكمامــــــات وتقلــــــيص ســــــاعات  -5
 فيها، والمحافظة على مسافة األمان والتباعد.العمل، وتقليص أعداد الموظفين 

ـــــة، لضـــــمان ســـــالمة الطـــــالب  -6 ـــــف المؤسســـــات التعليمي ـــــرر إغـــــالق المـــــدارس ومختل ـــــروس تق ـــــد انتشـــــار الفي فـــــي ظـــــل تزاي
والمدرســــــين، ومحاولــــــة اعتمــــــاد وتطبيــــــق نظــــــام التعلــــــيم عــــــن ُبعــــــد، تالفيــــــًا لإليقــــــاف الكامــــــل وطويــــــل األمــــــد للدراســــــة، و تــــــم 

 ات فيما بعد شريطة االلتزام بالتدابير الوقائية الموصي بها من قبل وزارة الصحة.افتتاح تلك المؤسس
ايقــــاف عمــــل المحــــاكم وتأجيــــل النظــــر فــــي عــــدة قضــــايا إلــــى حــــين التعامــــل مــــع التهديــــد الوبــــائي المســــتجد، كمــــا قامــــت  -7

معينــــة؛ لتقليــــل االكتظـــــاظ وزارة العــــدل التابعــــة لحكومــــة الوفـــــاق بــــاإلفراج علــــى عــــدد مـــــن المســــاجين المحكــــومين فــــي قضـــــايا 
 في السجون، وتالفيًا النتشار الفيروس بين السجناء. 

 تطهير وتعقيم بعض الشوارع واألماكن العامة في بداية األزمة، في خطوة لمكافحة الفيروس. -8
ــــــا يــــــوم  -9 ــــــروس كورون ــــــة وطنيــــــة للتطعــــــيم ضــــــد في ــــــك بعــــــد  18ف لمــــــن هــــــم فــــــوق 17/4/2021اطــــــالق حمل عامــــــًا وذل

ـــــي التطعـــــيم اإلعـــــالن عـــــن اكتشـــــ ـــــي لتســـــجيل المـــــواطنين لغـــــرض تلق ـــــع إلكترون ـــــم تخصـــــيص موق ـــــا، حيـــــث ت ـــــاح لكورون اف لق
ضـــــد هـــــذا الفيـــــروس، علـــــى أن تكـــــون األولويـــــة للعـــــاملين فـــــي قطـــــاع الصـــــحة، ولكبـــــار الســـــن، والمصـــــابين بـــــأمراض مزمنـــــة، 

يونيـــــــو  17تـــــــاريخ ى وقـــــــد بلـــــــغ عـــــــدد المطعمـــــــين حتـــــــ وتقـــــــدم المراكـــــــز الطبيـــــــة والمستوصـــــــفات تلـــــــك الخـــــــدمات للمـــــــواطنين،
 .  (2020، )المركز الوطني لمكافحة األمراض مواطن 360.791

ـــــة جـــــاءت متـــــأخرة نوعـــــاً  مـــــا، حيـــــث لـــــم تكـــــن هنـــــاك أي مجـــــاالت اســـــتجابة، وال  وفـــــي واقـــــع األمـــــر، فـــــان االســـــتجابة الحكومي
بة الوطنيـــــة لمواجهـــــة متطلبـــــات دائـــــرة االحتـــــراز واحتـــــواء الكارثـــــة قبـــــل وقوعهـــــا، ولـــــم توجـــــد أي خطـــــة عمـــــل واضـــــحة لالســـــتجا

ـــــاره صـــــاحب االختصـــــاص الوحيـــــد  ـــــوطني لمكافحـــــة األمـــــراض، باعتب ـــــب المركـــــز ال ـــــذار الُمبكـــــر لهـــــا مـــــن جان الجائحـــــة، واإلن
فـــــي المبـــــادرة التخـــــاذ ووضـــــع إجـــــراءات وقائيـــــة، وتوجيـــــه وزارة الصـــــحة، وكافـــــة األطـــــراف ذات العالقـــــة التخـــــاذ مـــــا يلـــــزم مـــــن 

وأن خطـــــة االســـــتجابة الوطنيـــــة التـــــي (، 13: 2020)ديةةةةةوان المحاسةةةةةبة الليبةةةةةي، إجـــــراءات لتالفـــــي الكارثـــــة قبـــــل وقوعهـــــا.
قـــــدمت مـــــن الحكومـــــة ممثلـــــة فـــــي اللجنـــــة العليـــــا لمجابهـــــة جائحـــــة كورونـــــا، فيمـــــا بعـــــد، فكانـــــت ذات الخطـــــة المعـــــدة مـــــن قبـــــل 

لمجتمعيـــــة بـــــين الســــلطات التونســـــية لمواجهــــة كورونـــــا فــــي بدايـــــة عملهــــا، ولـــــم يـــــتم مراعــــاة جوانـــــب االخــــتالف فـــــي الظــــروف ا
، كمــــــا أن ليبيــــــا لــــــم تكــــــن مســــــتعدة للتعامــــــل مــــــع مثــــــل هــــــذه الظــــــروف  (26: 2020)ديةةةةةةوان المحاسةةةةةةبة الليبةةةةةةي، البلــــــدين.
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الطارئــــة، ممــــا تســـــبب فــــي إربـــــاك وغيــــاب الــــرؤى الموضـــــوعية حــــول الموضـــــوع، كمــــا وقفــــت عـــــدة تحــــديات فـــــي طريــــق تلـــــك 
 الجهود نذكر منها ما يلي: 

  فيهـــــا قطـــــاع الصـــــحة بـــــالعجز عـــــن إدارة األزمـــــة، والتعامـــــل مـــــع معطياتهـــــا، إذ يفتقـــــر  انتشـــــر الوبـــــاء فـــــي ظـــــروف يوصـــــف
إلمكانيـــــات االســـــتجابة الســـــريعة، ويعـــــاني اخـــــتالالت تجعلـــــه غيـــــر مؤهـــــل للتعامـــــل مـــــع األزمـــــات المفاجئـــــة، كمـــــا يعـــــاني مـــــن 

 نقص كبير في اإلطار الطبي وشبه الطبي المؤهل للتعامل مع األوبئة واألزمات.
   السياسي الذي حال دون توحيد الخطط المعتمدة من الحكومتين، والجهود المبذولة لمحاربة الوباء.االنقسام 
   غيــــــاب دور المصــــــرف المركــــــزي فــــــي مــــــنح مســــــاعدات وإعانــــــات لألفــــــراد المتضــــــررين جــــــراء هــــــذا الوبــــــاء، والــــــذين فقــــــدوا

 .أعمالهم في القطاع الخاص نتيجة اإلجراءات التي وضعت للحد من انتشار الوباء
   غيــــاب الثقافــــة اإللكترونيـــــة للتعامــــل مـــــع التعلــــيم اإللكترونـــــي، والتعلــــيم عـــــن ُبعــــد، وارتفـــــاع تكــــاليف خـــــدمات اإلنترنــــت فـــــي

 ليبيا، وانقطاع خدماته بين الحين واآلخر، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
  ية فــــــي بدايــــــة األمــــــر، فيمــــــا يتعلــــــق الغمــــــوض وعــــــدم وضــــــوح الــــــرؤى حــــــول هــــــذا الوبــــــاء وطــــــرق انتشــــــاره، وانعــــــدام الشــــــفاف

 بالعدد الفعلي للحاالت المصابة في البالد.

 ما المطلوب من الدولة؟
بــــــالنظر إلـــــــى الواقـــــــع الوبـــــــائي فـــــــي ليبيـــــــا، وتداعياتــــــه علـــــــى كافـــــــة األصـــــــعدة االجتماعيـــــــة واالقتصـــــــادية والنفســـــــية، وأداء     

ل فـــي عــــدة جوانــــب ينبغــــي النظــــر فيهــــا ومعالجتهــــا، الدولـــة فــــي زمــــن الوبــــاء يتجلــــى بــــال أدنـــى شــــك وجــــود مكــــامن نقــــص وخلــــ
 لتحقيق الغايات المرجوة، ومن بين هذه الجوانب ما يلي:

صــــــار مــــــن الضــــــروري إحــــــداث تغييــــــرات وتعــــــديالت فــــــي سياســــــات الدولــــــة فــــــي التعامــــــل مــــــع الظــــــروف الطارئــــــة، وتقويــــــة  -
 لتعامل مع كل المستجدات.، وتنفيذها لواالستراتيجياتمؤسساتها، واشراك القطاع الخاص في وضع الخطط 

ــــــه،   - ــــــة من اشــــــراك منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني مــــــع القطــــــاع العــــــام فــــــي التعــــــاطي مــــــع هــــــذا الوبــــــاء، وفــــــي التوعيــــــة والوقاي
 ومعالجة آثاره على األفراد والمجتمع وتقديم المساندة االجتماعية للمتضررين منه.

 ة على الوضع األمني غير المستقر.وقف االنقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، في خطوة للسيطر  -
رفـــــع مســـــتوى الثقافـــــة الصـــــحية ألفـــــراد المجتمـــــع، وشــــــرائحه المتنوعـــــة، والتركيـــــز علـــــى جعـــــل بعـــــض الســـــلوكيات الصــــــحية  -

 جزًء من السلوكيات اليومية في المجتمع.
 وضع رؤى جديدة تراعي ضرورة تنويع مصادر الدخل في ليبيا وعدم االعتماد على النفط فقط. -
طـــــــاع الصـــــــحة فـــــــي ليبيـــــــا، وتـــــــوفير كافـــــــة المســـــــتلزمات الصـــــــحية، وإعطـــــــاء دورات مجانيـــــــة للعـــــــاملين فـــــــي هـــــــذا تطـــــــوير ق -

ـــــة المســـــاعدة، وإتاحـــــة الخـــــدمات  ـــــة والطبي ـــــع كفـــــاءة العناصـــــر الطبي ـــــة المســـــتجدة، لرف القطـــــاع فـــــي مجـــــال التعامـــــل مـــــع األوبئ
 يطرة على هذا الوباء.الس لكافة المدن، واالستفادة من خبرات الدول التي نجحت في التعامل أو
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ــــق  - ــــل تحقي ــــي تكف ــــبل الت ــــوفير الُس ــــيم عــــن ُبعــــد، وت ــــي والتعل ــــيم اإللكترون ــــرض ســــبيل اعتمــــاد التعل ــــي تعت ــــذليل الصــــعوبات الت ت
 الغاية المرجوة منه.

وضـــــع خطـــــط وسياســـــات اســـــتباقية وتخصـــــيص ميزانيـــــة لمجابهـــــة الطـــــوارئ واألخطـــــار المســـــتجدة لتالفـــــي الهفـــــوات التـــــي تـــــم  -
 التعامل مع فيروس كورونا.  تسجيلها أثناء

 
 :الخاتمة

ــــى إعطــــاء نبــــد      ــــة، إل ــــات المواجهــــة الحكومي ــــا وآلي ــــي ليبي ــــا ف ــــروس كورون  هســــعت هــــذه الدراســــة الوصــــفية الموســــومة ب في
عــــن طبيعــــة فيــــروس كورونــــا، واإلحاطــــة بخصائصــــه وتداعياتــــه، كمــــا تناولــــت الوضــــع الوبــــائي فــــي الــــبالد، وحجــــم انتشـــــاره، 

األداء فـــــي  ة للتعامــــل معــــه والحــــد مـــــن زيــــادة انتشــــاره، كمــــا ســــلطت الضــــوء علـــــى أهــــم طــــرق تفعيــــل هــــذاواجــــراءات الحكومــــ
 ظل الظروف الحالية .

ــــا وهــــذا  ــــي ليبي ــــر ف ــــروس بشــــكل كبي ــــرزت الدراســــة انتشــــار الفي ــــارير مــــا عكســــتهوقــــد أب ــــروس فــــي  التق ــــة عــــن نشــــاط الفي اليومي
ــــــل فــــــي مؤسســــــ ــــــاط الضــــــعف والخل ــــــة مــــــن نق ــــــا، كمــــــا كشــــــفت جمل ــــــة وقطاعاتهــــــاليبي ــــــي تخــــــتص  -ات الدول ــــــك الت الســــــيما تل

 بإصـــــالح، وأن نجــــاح الدولـــــة فــــي احتــــواء الفيــــروس ومحاربــــة تأثيراتــــه رهــــين  -بالتعامــــل مــــع األزمــــة كقطــــاع الصــــحة مــــثاًل 
 وتصحيح  مسار تلك القطاعات، و توحيد مؤسسات الدولة واالستفادة من تجارب الدول األخرى في هذا المجال . 
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وانعكاســــــاتها علــــــى علــــــم االجتمــــــاع والعلــــــوم السياســــــية والعالقــــــات الدوليــــــة، منشــــــورات مركــــــز ابــــــن خلــــــدون للعلــــــوم اإلنســــــانية 
 ف.2020واالجتماعية، جامعة قطر، 

https: //www.qu.edu.qa 

ـــــــــد  .15 ـــــــــاء كوفي ـــــــــة مـــــــــن وب ـــــــــة الصـــــــــحة العمومي ـــــــــة لحماي ـــــــــدابير الوقاي ـــــــــونس، ت ـــــــــة 19عطـــــــــاب ي ـــــــــوم القانوني ـــــــــة العل ، مجل
 ف.2020واالجتماعية، العدد الثاني، المجلد الخامس، يوليو 

https: //www.cemrap.org 

ــــــى .16 ــــــا المســــــتجد عل ــــــروس كورون ــــــة لجائحــــــة في ــــــار المحتمل ــــــة مــــــدارات  أحمــــــد الرشــــــيد وآخــــــرون، اآلث ــــــي، مجل ــــــع الليب الواق
 ف.2020، يوليو 3،المجلد 3سياسية، العدد 

https: //www.asjp.cerist.dz 

محمــــــــــد الشــــــــــعالن، إدارة األزمــــــــــات، األســــــــــس والمراحــــــــــل واآلليــــــــــات، الريــــــــــاض، أكاديميــــــــــة نــــــــــايف للعلــــــــــوم األمنيــــــــــة،  .17
 ف.2002
فـــــي ظـــــل جائحـــــة فيـــــروس كورونـــــا كوفيـــــد هنـــــاء شـــــريفي، األســـــرة الجزائريـــــة بـــــين الخطـــــر الموضـــــوعي والخطـــــر المـــــدرك  .18
أغســــــطس  7( علــــــى األســــــرة والتعلــــــيم، بــــــرلين 19، بحــــــث مقــــــدم للمــــــؤتمر الــــــدولي حــــــول تــــــأثير جائحــــــة كورونــــــا )كوفيــــــد 19

 ف.2020
ــــــــروس كورونــــــــا المســــــــتجد  .19 ــــــــروا، (COVID19)منظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة، في ، دليــــــــل توعــــــــوي صــــــــحي شــــــــامل، األون

 ف.2020
https: //www.unrwa.org 

ور الــــــدين ، برزقــــــي نــــــوال ، قــــــراءة سوســــــيولوجية فــــــي تــــــداعيات جائحــــــة كورونــــــا بــــــالمجتمع الجزائــــــري، مجلــــــة بكــــــيس نــــــ .20
 ف.2020، نوفمبر 7،المجلد 2صوت القانون، العدد 

https: //www.asjp.dz 

ــــــــانيين خــــــــالل جائحــــــــة كورونا)كوفيــــــــد  .21 ــــــــي 19رشــــــــا عمــــــــر وآخــــــــرون، الصــــــــحة النفســــــــية لــــــــدى اللبن بعــــــــض  ضــــــــوء( ف
 ف.2020تشرين الثاني،  2، 25رافية، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد المتغيرات الديموغ
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 دور المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية

The role of community participation in local development 

 الدكتور/ منصور عمارة الطيف

 الدكتور/ فيضي عمر المرابط

دابالخدمة االجتماعية/ كلية اآل قسم  

        جامعة طرابلس 

 ملخص:

التنمية المحلية تهدف الى احداث تغييرات جذرية في طريقة التفكير و العمل والحياة وتسعى الى تنظيم      

جهود االهالي الستثمار مواردهم وايجاد حلول لمشاكلهم وذلك بمشاركة سكان المجتمع المحلي في التفكير 

                                    واالعداد والتنفيذ.             

ويقوم االخصائيين االجتماعيين بأدوار هامة في مساعدة االهالي على المشاركة في التخطيط وصنع     

 القرارات و تنفيذ البرامج التنموية و استثمار موارد البيئة المحلية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.   
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Summary: 

     Local development aims to bring about radical changes in the way of 

thinking, work and life and seeks to organize the efforts of the people to 

invest their resources and find solutions to their problems with the 

participation of the local community residents in thinking, preparation and 

implementation. 

    Social workers play important roles in helping people participate in 

planning, decision-making, implementing development programs, and 

investing local environment resources to meet their needs and achieve their 

aspirations. 
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 مقدمة: 

حظيــت التنميــة المحليــة باهتمــام العديــد مــن العلمــاء ال ســيما بمجــاالت التنميــة االجتماعيــة و االخصــائيين     

حاولـة ايجـاد الحلـول المناسـبة االجتماعيين لوضع الخطط ورسم السياسات االجتماعية للمجتمعـات المحليـة وم

             لتلبية احتياجات السكان و حل مشكالتهم االجتماعية و االقتصادية.                                                                

ذ القرارات وقد تبين للباحثين أهمية مشاركة االهالي في تنمية المجتمع المحلي من خالل الساهمة في اتخا    

التــي تحقــق مصــالحهم و تلبــي رغبــاتهم، وكــذلك المشــاركة فــي تنفيــذ البــرامج و متابعــة مراحــل تنفيــذها، وبــذلك 

                      يكون االنسان هو العنصر االساس والمحرك االول لعمليات التنمية باعتباره أداة التنمية وغايتها.                                   

و تسهم الخدمة االجتماعية في تحفيز االهالي و تشجيعهم على المشاركة في عمليات التنمية ويعمل     

االخصائيون االجتماعيون على تنظيم تلك الجهود و يقومون بعدة ادوار في مراحل التنمية المختلفة باستخدام 

                                                                               استراتيجيات مهنية تساعد على استثمار تلك الجهود وتنمية قدراتهم.    

ولذلك فان االهتمام بالمجتمعات المحلية وتوظيف قدرات االهالي و تزويدهم بالمهارات الالزمة     

لقضاء على ومساعدتهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم تساعد على تحقيق افضل مستويات التنمية المحلية و ا

 الكثير من المشكالت التي تواجههم.                                  
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 مشكلة البحث:

تعد التنمية من القضايا ذات االهتمام المشترك في العديد من المجاالت االجتماعية واالقتصادية       

ياسية، وتستمد أهميتها من االنسان نفسه باعتباره محور االساس إلحداث التنمية في كافة مجاالت والس

 الحياة.                                                            

د تستهدف التنمية االجتماعية رفع المستوى الثقافي واالجتماعي لإلنسان لتشمل السلوك والعادات والعقائ     

                                   وأنماط التفكير والقيم، وبذلك يكون االنسان هو الركيزة االساسية والمشارك األول لتحقيق أهداف التنمية.                           

لقد حظي موضوع تنمية المجتمعات المحلية باهتمام العديد من العلماء باعتبارها مدخال لتحسين       

ستوى معيشة و مواجهة المشكالت التي تواجههم من فقر وبطالة وتدني نظم الحماية االجتماعية و م

 الخدمات الصحية والتعليمية والعجز عن توفير الحاجات االساسية لهم.         

 يهتم االخصائيين االجتماعيين بتنمية المجتمعات المحلية والعمل من خالل طرق الخدمة االجتماعية       

وتكاملها ال سيما طريقة تنظيم المجتمع على اشباع احتياجات االهالي بطريقة علمية مدروسة ومخططة، 

ودراسة مشكالت المجتمعات المحلية و التغيرات التي تطرأ عليها وأثارها الحالية والمستقبلية، بما يمكنهم من 

 م.                                                                      رسم الخطط ووضع السياسات التي تساعد االهالي على تنمية مجتمعاته

ونظرا الرتباط برامج التنمية باحتياجات االهالي و مشكالتهم فان المشاركة المجتمعية تعد من أهم           

ب إحداث تغيير في عناصر نجاح تلك البرامج، ويمكننا القول بان المشاركة الحقيقية للعمليات التنموية تتطل

انماط التفكير وإيجاد اليات التواصل واالتصال المناسبة الستثارة جهود الناس للمشاركة في عمليات وبرامج 

 التنمية المحلية.
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المشاركة المجتمعية في تحقيق  ةولذلك نحاول من خالل هذا البحث االجابة عن تساؤل رئيس مفاده: ما أهمي

 التنمية المحلية؟

 ث:أهمية البح

العنصر االساس لعمليات إلنسان باعتباره توفير الحماية االجتماعية لتأتي أهمية هذا البحث من أهمية 

كمن أهمية هذا البحث في ت، و التنمية بكافة قطاعاتها ومختلف مجاالتها، ال سيما تنمية المجتمعات المحلية

                                                                                         النقاط التالية:

يعد االهتمام بالمجتمعات المحلية ركيزة أساسية إلحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية و القيام  -1

      بتغييرات جوهرية في النظم التقليدية السائدة بما يحقق نقلة نوعية في نوعية الحياة بتلك المجتمعات.

لمجتمعية في تحديد احتياجات المجتمع المحلي والمشكالت التي تواجه عمليات التنمية تسهم المشاركة ا -2

في كافة جوانبها، وترتبط المشاركة المجتمعية ببرامج التنمية المحلية من خالل عالقات تبادل و تعاون 

                                                                                          مشترك.

اثراء التراث المعرفي لدراسة المجتمعات المحلية و توجيه االهتمام الى ضرورة المشاركة المجتمعية  -3

                    وتحفيز االهالي للمساعدة في احداث التغييرات المطلوبة لتنمية مجتمعاتهم المحلية.
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 أهداف البحث:

دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المحلية و ينبثق عن نحاول من خالل هذا البحث الكشف عن 

 الهدف الرئيس، االهداف الفرعية التالية:

 التعريف بالمداخل النظرية لتنمية المجتمعات المحلية.  -1

 الكشف عن أهمية المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية. -2

 ة المجتمعات المحلية.تحديد استراتيجيات الخدمة االجتماعية في تنمي -3

 تساؤالت البحث:

ينطلق البحث من تساؤل رئيس مفاده: ما دور المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المجتمعية؟ نحاول من 

 خالل التساؤل الرئيس االجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:

 ما المداخل النظرية لتنمية المجتمعية المحلية؟ -1

 كة المجتمعية في التنمية المحلية؟ما أهمية المشار  -2

 ما استراتيجيات التدخل المهني للخدمة االجتماعية في تنمية المجتمعات المحلية؟ -3
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 مفاهيم ومصطلحات البحث:

 الدور:

أداء ينبثق من مجموعة توقعات توجهها معايير موضوعة لموقف أو وظيفة معينة، يعرف الدور بأنه:     

لسلوك و ليس المركز بمعنى ان الفرد يمكن أن يمارس دورا و ال يستطيع ان يشغل فالدور يشير الى ا

 (.                                             253:2015دورا.)حمزة:

بانه الجانب الدينامي للمكانة وان الفرد يكلف اجتماعيا بمكانة يشغلها  وعندما يضع يعرف لينتون الدور: 

حقوق موضع التنفيذ فانه بذلك يمارس دورا فالفرد يمارس دورا ولكنه ال  من واجبات وعناصر هذه المكانة 

 (.                               13:1990يشغل دورا.) المليجي:

و االعمال التي يبذلها االهالي لتنمية مجتمعاتهم  تونقصد بالدور في هذا البحث المكانة المسؤوليا    

 صاديا وسياسيا لتحقيق افضل مستويات الرفاه االجتماعي.   المحلية اجتماعيا واقت

ذلك النشاط االداري العام الذي يقوم به المواطنون بدافع ذاتي المشاركة: يعرفها ابو حليقة بأنها:        

يحركه الوعي و الثقافة و شعور باالنتماء المجتمعي وهذا النشاط التشاركي قد يكون اجتماعيا او اقتصاديا أو 

سياسيا أو أي جانب من الجوانب االخرى وفقا لبيئة الجماعة وأهدافها العامة و الخاصة. )أبو 

 (.                                            115:2005حليقة:

وباعتبار السلوك البشري العام تحدده النظم االجتماعية، فان المشاركة ال تحدد اال في اطار البناء       

و االقتصادي والسياسي، فالنظام االجتماعي هو الذي يحدد طبيعة و شكل المشاركة و فعاليتها االجتماعي 

 و حيويتها أو عدمها.                                             
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هي الجهود التي يبذلها افراد المجتمع ذاتيا بطريقة منظمة للمساهمة في تنمية  ونقصد بالمشاركة المجتمعية 

 تهم اجتماعيا و اقتصاديا وسياسي، وحل المشكالت التي تواجههم.مجتمعا

 التنمية المحلية:

 مفهوم التنمية المحلية منها:                    ظهرت العديد من التعريفات التي تناولت

 : حيث تبنت ألول مرة هذا المفهوم حيث عرفتها بأنها العملية التيم1956تعريف االمم المتحدة عام       

من خاللها تتوحد جهود المواطنين مع جهود السلطات الحكومية لتحسين االوضاع االقتصادية واالجتماعية و 

                            الثقافية للمجتمعات المحلية لدمج المجتمعات في حياة االمة لتمكينها من المساهمة الكاملة في التقدم القومي.                       

بأنها جهود يقوم بها المهنيون وسكان المجتمعات  م التنمية المحلية:1991عرف باركر عام كما          

المحلية لتدعيم الروابط االجتماعية بين السكان وتحفيزهم على المساعدة الذاتية و تنمية القيادات المحلية 

 (45:2015)صفي الدين: المسئولة و بناء و تنمية المؤسسات المحلية.

لتحسين  نبانها الجهود المشتركة بين االهالي و المسؤولي ويمكن تعريف التنمية المحلية اجرائيا:     

                                      أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وحث المواطنين على المساعدة الذاتية لتنمية مجتمعاتهم.                                          

 : التنمية المحليةأوال

 المداخل النظرية لدراسة المجتمعات المحلية: -1

حيث ينشأ االنسان في اسرة ويحيط به االصدقاء و  تعددت المداخل التي تناولت المجتمعات المحلية      

الجيران والمجتمع الذي يعيش فيه الذي تتشكل فيه شخصيته وتصوراته، ويرتبط الفرد بالعديد من العالقات 

 الجتماعية وتتشكل العديد من الروابط بين افراد المجتمع المحلي.  ا
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يهدف مدخل تنمية المجتمع المحلي الى احداث تغييرات اقتصادية واجتماعية عن طريق االستفادة       

بالطاقات واالمكانات الموجودة بالمجتمع، و االعتماد على الجهود المحلية والتعاون بينها وبين الجهود 

مية في تنفيذ البرامج الموجهة نحو تحسين االحوال المعيشية لألفراد، على ان يأتي هذا التعاون نتيجة الحكو 

 (.  137:1977فهم و اقتناع ال نتيجة فرض و إلزام. )حسن:

يمثل المجتمع المحلي محور اهتمام االخصائيين االجتماعيين من خالل الممارسة المهنية للسياسة      

خطيط و تنظيم المجتمع، كما يتم تصميم برامج التدخل المهني لمواجهة مشكالت المجتمع و االجتماعية والت

تلبية احتياجاته. ويستطيع االخصائي االجتماعي العمل مع المجتمعات المحلية من خالل مداخل نظرية 

 االتي:                                               تساعده على فهم طبيعة تلك المجتمعات، وتتمثل الداخل النظرية لفهم المجتمعات المحلية في 

 المجتمع المحلي كنسق اجتماعي.-

 المجتمع المحلي كنسق ايكولوجي.-

 المجتمع المحلي كمركز للقوة. -

 المجتمع المحلي كعالقات مكانية. -

 المجتمع المحلي كبناء و وظيفة. -

 المجتمع المحلي كرابطة اجتماعية. -

 (28:2015محلي من المنظور الثقافي. )صفي الدين:المجتمع ال -

ويستفيد االخصائي االجتماعي من تلك المداخل لدراسة المجتمعات المحلية من خالل فهم البناء       

االجتماعي وطبيعة العالقات االجتماعية وأساليب التنشئة االجتماعية التي تحدد القيم والمعايير التي ينتظم 

جتمع المحلي، ويستطيع االخصائي االجتماعي من خالل دراسة المجتمع المحلي معرفة من خاللها سكان الم
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المشكالت التي تحول دون اشباع حاجاتهم و االسباب التي قد تقف امام عدم مشاركتهم في تنمية 

 مجتمعاتهم.                                       

التعامالت بين الناس والبيئة و يمكنه من معرفة موارد البيئة  كما يوفر النسق االيكولوجي الفهم لطبيعة       

المحلية و طبيعة العالقات االجتماعية و تقسيم المجتمع الى فئات أو طبقات معينة و كيفية االستفادة من 

تلك الموارد وكيفية توزيعها بين السكان و مدى استحواذ فئة أو طبقة على الجزء االكبر من تلك االمكانات و 

 ما ينجم عنها من مشكالت.                    

وبذلك يمكن لألخصائي االجتماعي معرفة مراكز القوة و اسباب الصراع التي قد تنشأ بين افراد        

المجتمع ال سيما في ظل وجود طبقة مهيمنة تسيطر على الموارد و تمتلك النفوذ و طبقة مستضعفة تكافح 

                                           من أجل الحياة.            

ولمعرفة احتياجات المجتمع المحلي و امكاناته البد من معرفة العالقة المكانية و مدى توفر الظروف        

المناسبة التي تمكن االفراد من الوصول الى الموارد المتاحة و التوازن بين تلك االمكانات و الكثافة السكانية، 

الزيادة السكانية المتنامية في المجتمع المحلي الى وجود مشكالت تتعلق بعدم التوازن بين عدد فقد تؤدي 

 السكان و الموارد الخاصة بالمجتمع المحلي.     

ويساعد فهم البناء االجتماعي للمجتمع المحلي و الوظيفة التي يؤديها لتقديم الخدمات االساسية و قيام       

اته بوظائفهم على تنمية المجتمع المحلي، وكذلك تشخيص الخلل ببعض البناءات افراد المجتمع و مؤسس

 التي ال تؤدي وظائفها و العمل على اصالحه.              

كما تسهم الثقافة بدور بارز في توجيه سلوك المجتمع و تصرفات االفراد نحو ترشيد االنفاق والقيام         

 جهودهم و قدراتهم لتنمية مجتمعاتهم.        بأعمال لصالح مجتمعاتهم، وتوجه 
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 خصائص المجتمع المحلي:                                                             -2

يتم العمل و اعداد الخطط بما يتناسب و طبيعة المجتمعات و لذلك ينبغي ان يتم تحديد الخطط المرونة:  -

 و امكانية التعديل و التغيير حسب  ظروف المجتمع المحلي.                                                                   و وضع االهداف وفق طبيعة المجتمع 

ان مشاركة سكان المجتمع المحلي في تحديد احتياجاتهم و اتخاذ القرارات و وضع المشاركة الشعبية:  -

 ة.                       االهداف تعد االساس لتنمية المجتمعات المحلي

يتم تحديد االهداف بناء على فهم ودراية باحتياجات المجتمع المحلي والقدرة على تحقيق تحديد االهداف:  -

 تلك االهداف.                                                               

ت تعاون يقوم من خاللها االفراد بمساعدة ضرورة مساهمة االفراد و المنظمات من خالل عالقاالتعاون:  -

المنظمات في عمليات التنمية المحلية، وتقوم المنظمات بمساعدة االفراد من خالل برامج التدريب و التعليم 

 وتطوير قدراتهم ومهارتهم.                                   

تخصصات لمواجهة المشكالت و كيفية توفير تؤكد أهمية تظافر الجهود واالستفادة بين مختلف الالتكامل:  -

 احتياجاتهم.                                                               

تتطلب عمليات التنمية وجود قيادات مهنية قادرة على اعداد و تنفيذ اهداف و برامج التنمية القيادة:  -

 المحلية.  
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 مبادئ تنمية المجتمع المحلي: -3

يتم من خالل هذا المبدأ معرفة احتياجات المجتمع والموارد الممكنة، ومعرفة االولويات التي مبدأ التوازن:  -

اقتصادية يتم يحتاجها المجتمع المحلي، وذلك من خالل معرفة المشكالت االكثر أهمية، فإذا كانت مشكالت 

العمل على تنمية الموارد االنتاجية و القيام بعمليات التدريب  والتعليم الالزمة لزيادة االنتاج واحداث التوازن 

  إلشباع الحاجات.

يتطلب نجاح البرامج التنموية وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية و جهود االهالي بما مبدأ التنسيق:  -

حدوث ازدواج لعمل المؤسسات، حرصا على استثمار كافة الجهود و ضمان يضمن توفير الخدمات وعدم 

 عدم تشتتها.                                                          

يمثل هذا المبدأ االهتمام بكافة جوانب التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية مبدأ الشمول:  -

تنمية الشاملة فالبد من مراعة كافة المجاالت التنموية و عدم اهمال اي جانب منها، والصحية، ولتحقيق ال

                حيث ان االهتمام بجوانب معينة قد يؤدي الى مشكالت تحول دون تحقيق اهداف التنمية المحلية المطلوبة.                               

ات التنمية بكافة مستوياتها وجود خبراء و مستشارين لتقديم الرأي تتطلب عمليمبدأ االستعانة بالخبراء:  -

والمشورة العلمية لمختلف مراحل عمليات التنمية، وذلك بإعداد الخطط و مراحل تنفيذها و المتابعة والتقويم، 

 لبرامج التنمية المحلية.                                         

على  نمليات التقويم المستمر للخطط والبرامج يساعد المواطنين و المسؤوليان القيام بعمبدأ التقويم:  -

تالفي االخطاء التي تعترض عمليات التنمية، ايضا تحديد التغيرات التي طرأت على االفراد و المجتمع 

 المحلي ومدى مالئمتها لألهداف المحددة مسبقا.                      
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م مشاركة االهالي في تنمية مجتمعاتهم المحلية وهذا يتفق مع مفهوم حقوق تسهمبدأ المشاركة الشعبية:  -

االنسان للمشاركة في اتخاذ القرارات و تنفيذ البرامج، وبذلك يقوم السكان بدور مهم في برامج ومشروعات 

 التنمية بالمجتمع المحلي.                                      

يعتمد هذا المبدأ على تنمية الموارد المحلية وسبل االستفادة منها وعدم ة: مبدأ تنمية المساعدة الذاتي -

اهدار الطاقات واالمكانات المتوفرة والعمل على استثمارها االستثمار االمثل بما يلبي احتياجات المجتمع 

ات المحلي، كما يتطلب هذا المبدأ التواصل مع المؤسسات الحكومية في حالة العجز عن توفير احتياج

 االهالي من الموارد المحلية.                                    

يتم العمل على تنمية الجهود المحلية و تشجيع السكان على المبادرة والمشاركة مبدأ بناء قدرات المجتمع:  -

للتنمية  في برامج التنمية و بث الثقة في قدراتهم على خدمة مجتمعاتهم و تنفيذ البرامج و تنمية قدراتهم

 المحلية.                                                    

يساعد االخصائيون االجتماعيون الفئات الضعيفة من المشاركة في برامج مبدأ التمكين االجتماعي:  -

فرة التنمية المحلية وذلك بتنمية قدراتهم الشخصية و تمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من الموارد المتو 

 بالمجتمع المحلي.                                            
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 نماذج لتنمية المجتمعات المحلية: -4

تمثل النماذج تكنولوجيا الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية و قد ظهرت العديد من النماذج في مجال     

 تنمية المجتمعات المحلية، وأهم هذه النماذج:

 حيث قدم ثالث نماذج لتنمية المجتمعات الريفية والحضرية وهذه النماذج هي:روثمان:  نماذج جاك-

 نموذج التنمية المحلية.-

 نموذج التخطيط االجتماعي.-

 نموذج العمل االجتماعي.-

وقد استعرض هذه النماذج من خالل تحديد اهداف الممارسة واالفتراضات التي يقوم عليها النموذج و    

 يات المستخدمة واالدوار التي يقوم بها االخصائي االجتماعي.االستراتيج

 فقد توصال الى ثمان نماذج وهي:م، 1995اما النماذج التي قدمها ماري ويل و دورثي جامبل عام -

 نموذج الجيرة والتنظيم المجتمعي.-

 نموذج تنظيم المجتمعات الوظيفية.-

 يا.نموذج تنمية المجتمع المحلي اجتماعيا و اقتصاد-

 نموذج التخطيط االجتماعي. -

 نموذج تطوير البرامج و الروابط بالمجتمع المحلي.-

 نموذج العمل االجتماعي والسياسي.-

 نموذج الحركات االجتماعية. -

 نموذج التحالفات. -
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وتم التركيز في هذه النماذج على العائد المرغوب والنسق المستهدف للتغيير و الجمهور المستفيد و       

 ادوار االخصائي االجتماعي.                                                   

 :2005نماذج دنس بول -3

م و نماذج 1968حيث أعتمد في صياغة نماذجه على دراسة النماذج التي قدمها كل من جاك روثمان 

 م، وتوصل الى ثالث نماذج رئيسة هي:1995ويل وجامبل عام 

 محلي.نموذج التخطيط ال -

 نموذج تنمية المجتمع المحلي.-

 (.124-115:2015نموذج تنظيم المجتمع المحلي.) صفي الدين: -

ومن خالل عرض تلك النماذج نركز على نموذج تنمية المجتمع المحلي، حيث تتفق التصورات النماذج      

ك روثمان نموذج التنمية التي تم استعراضها على أهمية نموذج تنمية المجتمعات المحلية، حيث استعرض جا

المحية حيث أكد ان اهمية االهداف المعنوية لتحقيق االهداف و ضرورة تنمية القدرات الذاتية و مشاركة 

 السكان في حل المشكالت بالجهود الذاتية.

ويتم التركيز وفقا لنموذج روثمان على نموذج حل المشكلة ومهارات التنمية المحلية، و يستخدم     

 ية تغيير المجتمع لتحقيق التماسك و مشاركة كل افراده في عمليات التنمية.استراتيج

ويقوم االخصائي االجتماعي بدور الممكن لمساعدة الناس على حل مشكالتهم، و المشاركة في عمليات      

 عاتهم.                                                       التغيير المستهدفة لتنمية العالقات بين افراده و تشجيعهم على المبادرة والتعاون لحل مشكالت مجتم
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وال يختلف النموذج الذي قدماه )ويل و جامبل(، حيث يستهدف النموذج تنمية المجتمع المحلي       

اجتماعيا و اقتصاديا، وذلك بإعداد المواطنين وتنمية قدراتهم على وضع الخطط و تنفيذها لتحقيق أهداف 

 لمحلية.                                                   التنمية ا

ويستهدف هذا النموذج الفئات المهمشة و ذوي الدخل المحدود، يركز على االستثمار االجتماعي و        

 االقتصادي و االهتمام بالجوانب التعليمية تدريب المواطنين لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية للمشاركة

 بكفاءة  في تنمية مجتمعاتهم.                              

اما نموذج )دنس بول( لتنمية المجتمع المحلي يرى بان التنمية يجب ان تركز على االصول و ليس      

على االحتياجات، حيث يعمل ممارسو التنمية المحلية و المواطنون كشركاء في تحديد االصول المتاحة 

 ي.                                               بالمجتمع المحل

 ثانيا: أهمية المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية:

تمثل المشاركة المجتمعية البعد االجتماعي للتنمية و تعني مشاركة الجماهير في صنع القرار. وقد       

                    تناول العديد من العلماء مفهوم المشاركة منها:              

أنها العملية االجتماعية التي يتم من خاللها قيام االنسان بدور في الحياة، وتكون المشاركة من سكان       

المجتمع المحلي في كل المراحل و العمليات التخاذ القرار و وضع الخطط ورسم السياسات، و العمل على 

 له دور فعال في الوصول الى اهداف التنمية.                                                                تنفيذها و متابعة مراحل انجازها، بحيث يكون 

وتتم المشاركة من خالل العديد من البرامج بقطاعات التنمية االجتماعية بمجاالت الصحة والتعليم        

دخل للفئات الضعيفة، ويمكن تحقيق المشاركة واقامة المشاريع الصغرى و تحسين مستوى المعيشة وزيادة ال
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الفعالة لالستفادة من برامج التنمية المحلية بحيث تتم عمليات التعاون والتبادل بين الجماهير و قطاعات 

 التنمية المختلفة.                                

المجتمعات التقليدية هي ضعف  و يرى حسن عيد لن المشكلة الحقيقية التي تواجه عمليات التنمية في     

 (.                                                               72:1990استجابة هذه المجتمعات لها، وعدم اشتراك االهالي مع السلطات العامة في برامجها. )عيد:

      مفهوم المشاركة:                                                          

أهتم الكثير من العلماء بمفهوم المشاركة باعتبار احد العناصر الهامة في عمليات التنمية و لذلك تم         

 تقديم تعريفات كثيرة لهذا المفهوم منها:                                  

 : ان المشاركة مبدأ ومدخل أساسي للتنمية االجتماعية.تعريف عبد المنعم شوقي

 (. 62:1993قي:)شو 

ويرى الجوهري بأن المشاركة: هي العملية التي يلعب الفرد فيها دورا في الحياة السياسية واالجتماعية      

لمجتمعه و تكون لديه الفرصة الن يشارك في وضع االهداف العامة لذلك المجتمع و كذلك أفضل الوسائل 

 (.10:1984ري:) الجوهه االهداف.  التي تساعد على تحقيق و إنجاز هذ

: يكون لإلنسان وفق هذا المفهوم الحق في اتخاذ القرارات التي المشاركة وفقا لمفهوم حقوق االنسان    

تؤثر في حياته، وتسهم مشاركة أهالي المجتمع المحلي في تنمية مجتمعاتهم و تساعد على تطوير قدراتهم و 

 استثمار الموارد المتاحة في برامج التنمية.     
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 أشكال المشاركة:

 يمكن تحديد أشكال المشاركة في النقاط التالية:

 المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد االهداف و التخطيط للبرامج التنموية.-

 المشاركة في تنفيذ الخطط والبرامج. -

 متابعة تنفيذ البرامج وتقويمها واحداث التعديالت الالزمة.-

 شاركة في التعرف على احتياجات و مشكالت المجتمع.الم -

 المشاركة في إقامة المشاريع والبرامج التنموية بالجهود الذاتية. -

 المشاركة القائمة على التلقائية للقيام ببرنامج يحقق حاجة من حاجاتهم، حيث يعتبر أقوى أنماط المشاركة. -

رجية الشتراك أفراد المجتمع في االنشطة وبرامج التنمية، و المشاركة القائمة على الحفز واالستثارة الخا -

 (.189:2000عادة تتم من خالل القيادات أو المنظمات و الهيئات  المتخصصة.        )بدوي:

 أهداف المشاركة:

تمثل المشاركة في برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية أحد العناصر االساسية لتحقيق األهداف     

 ة، و لذلك يمكن تحديد أهداف المشاركة فيما يلي:التنموي

تنمية روح التعاون و اقامة عالقات ايجابية بين افراد المجتمع والهيئات والمؤسسات الحكومية، و اعطاء  -

 الفرصة إلبداء الرأي و ضمان مشاركة افراد المجتمع في تنمية مجتمعاتهم.

 مساهمة في اقامة المشاريع التنموية.تشجيع العمل االجتماعي و بث روح المبادرة لل -

 تحفيز االفراد على اقامة المشاريع بجهود ذاتية ودعم الجهود التطوعية للعمل التنموي. -

 ضمان حق المواطنين في اتخاذ القرارات و ووضع الخطط والسياسات للمجتمع المحلي. -
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 لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. اعطاء الفرصة للمنظمات االهلية لمساعدة االهالي وتنسيق الجهود -

 توجيه االفراد لخدمة مجتمعاتهم والمشاركة في تنفيذ و متابعة المشروعات بمجتمعاتهم. -

 ثالثا: استراتيجيات التدخل المهني للخدمة االجتماعية لتنمية المجتمعات المحلية:

لتحقيق أهدافها وفقا ألساليب مهنية،  تتطلب عمليات التنمية للمجتمعات المحلية القيام بالتدخل المهني     

يستطيع من خاللها االخصائي االجتماعي القيام بعدة ادوار مهنية لمساعدة افراد المجتمع المحلي للمشاركة 

 الذاتية لتنمية مجتمعاتهم.                                  

لمحلي، تنمية المجتمع أو مشاركة ان المضمون االساسي للتنمية االجتماعية هو تنظيم المجتمع ا      

المواطنين إلعداد العمالء أو الجماعات المحلية تتحمل قدر أكبر من المسئولية في التعامل مع مشكالتهم 

 (                             47:1990الخاصة. )الجوهري وأخرون:

ن للقيام بدور فعال في االعداد ان الهدف من تنمية المجتمعات المحلية هو اعطاء الفرصة للمواطني       

والتنفيذ و المتابعة والتقويم لكافة برامج التنمية المحلية، و ال يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون مشاركة االهالي 

 في المشرعات التنموية بتلك المجتمعات. 

ة ومصطلح وبناء على النقد الموجه الى نوعية الحياة غير المحدد بدقة ظهر مصطلح معيار المعيش    

مستوى المعيشة، ثم تعريفهما بدقة أكثر والتوجه إليجاد أسس موضوعية لتطوير معايير اجتماعية مكانية. 

 (.                                    72:2000)العمر والمومني:

اة، يسعى المسؤولين بالتخطيط و برامج التنمية المحلية لتوفير افضل الظروف لتحسن مستويات الحي     

ويتم ذلك من خالل دراسة االحتياجات و معرفة المشكالت االجتماعية واالقتصادية بالمجتمعات المحلية، 

                   والعمل على استخدام االستراتيجيات المناسبة لحل مشكالت المجتمع المحلي.                                                         



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           279 

                                                                                                                                                                                           

م تعريفا جاء فيه: 1963ا يتعلق بمفهوم الرفاهية االجتماعية فقد أوردت االمم المتحدة عام اما فيم       

بأنه بمثابة مجموعة من االنشطة و البرامج الخاصة بالرعاية االجتماعية بمضمونها العريض وهي االنشطة 

 (.    64:1985الموجهة الى تحسين حال المجتمع والفرد.)النكالوي:

ئي االجتماعي بدرجة كبيرة بتحسين الظروف البنائية ومن ثم فإن العمل يكون بمثابة وسيلة ويهتم االخصا   

 (.                                                   15:1990أساسية لسعادة الفرد و االسرة أو من أجل تحقيق رفاهية المجتمع المحلي.)الجوهري وأخرون:

 دمة االجتماعية لتحقيق التنمية المحلية: استراتيجيات التدخل المهني للخ

يعمل االخصائيون االجتماعيون بالمجتمعات المحلية من خالل استراتيجيات مهنية إلحداث تغييرات تنموية 

 وفقا للمستويات االتية:

 استراتيجيات على مستوى االفراد: -أ

هم لالعتماد على انفسهم و بأنهم تركز هذه االستراتيجية على مساعدة االفراد و بث الثقة في نفوس     

قادرين على التغيير، وإتاحة الفرصة امامهم للتدريب والتعليم الستثمار الموارد المتاحة وتنمية قدراتهم وتطوير 

 مهاراتهم وتعزيز أساليب المشاركة لتنمية مجتمعاتهم.                

 استراتيجيات على مستوى الجماعات: -ب

ستراتيجية على تنظيم العالقات بين الجماعات و تكوين روابط و مؤسسات يقوم المنظم وتعتمد هذه اال     

االجتماعي بتنظيم تلك العالقات و توحيد جهودها إلشباع حاجاتها و تمكينهم من االستفادة من مواردهم، 

 .               ةويعد العمل الجماعي المنظم أساس هذه االستراتيجي
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 جيات قائمة على التدخل الحكومي: استراتي –ج 

تعمل الحكومة من خالل أجهزتها و ادارات التخطيط باالستفادة من المعلومات والبيانات على المستوى       

المجتمع المحلي، و القيام بالدراسات لقياس اتجاهات االفراد نحو قضايا تتعلق بتنمية  مجتمعاتهم ومعرفة 

اجههم، وتقوم الحكومة بوضع خطط التنمية االجتماعية و توجه االفراد نحو احتياجاتهم والمشكالت التي تو 

 المشاركة في برامج تنمية المجتمع المحلي.           

 التوصيات:                                                                             

جامعات العربية وتكثيف الجهود لدراسة واقع الخدمة ضرورة انشاء كليات و أقسام الخدمة االجتماعية بال -1

 االجتماعية ومحاولة ايجاد اليات تطويره.                                       

تأكيد دور الخدمة االجتماعية في كافة المجاالت ال سيما تنمية المجتمعات المحلية وسبل تعزيز  -2

                                            المشاركة المجتمعية.                    

االهتمام ببرامج التدخل المهني لتنمية المجتمعات المحلية وزيادة الوعي بمشاركة المواطنين في البرامج  -3

 التنموية.                                                                       

التشريعات والقوانين لتعزيز دور الخدمة االجتماعية في المجتمعات حث الجهات الرسمية على اصدار  -4

 العربية.
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التدخل المهن  للخدمة االجتماعية ف  مواجهة المشكالت االجتماعية واالقتصادية الت  تواجه 

 المجتمع الليب 

 وسيفى                        بالدكتورة/ حميدة على ال

        الطي     ةالدكتور/ منصور عمار

 قسم الخدمة االجتماعية / كلية اآلداب

 جامعة طرابلس                                                                             

 مقدمة :

يقاس تقدم أي مهنة بمقدار ما تقدمه من خدمات فعالة للمجتمع ، ومهنة الخدمة االجتماعية هي احدي       

لتي تهتم بإحداث التغيرات المرغوبة من االفراد والجماعات و المجتمعات بالتعاون مع المهن المهن االنسانية ا

 األخرى من اجل تحقيق االستقرار االجتماعي وتوفير سبل الحياة الكريمة ألفراد المجتمع .

التدخل المهني مشكالت االجتماعية واالقتصادية واإللمام بطبيعتها ضرورة أولى لفهم آلية التعتبر دراسة      
يعاني منها المجتمع الليبي في الفترة االخيرة انعكست سلبا على  التيللخدمة االجتماعية ، كما أن المشكالت 

حاجات المواطن  إلشباعكل افراده ، حيث تأثرت إلي كل المؤسسات العاملة في المجتمع على اداء دورها 
 الليبي .

سباب ومن األسباب أسباب مجتمعية و أسباب فردية فاألسباب وترجع هذه المشكالت إلي العديد من األ    
المجتمعية ذات تأثير عام خارجي، ولكنها تتصل اتصاال وثيقا باألسر الليبية  والعالقات االجتماعية ، وتؤثر 

 تأثيرا كبيرًا تعتمد نتائجه على مدى قدرة األفراد وأعضاء األسر على مواجهتها ومقاومة أثارها . 
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 : االطار العام للدراسة أواًل 

 مشكلة الدراسة : 
مــرت مرحلــة التغييــر التــي شــهدها المجتمــع الليبــي فــي الســنوات االخيــرة بتحــوالت سياســية واجتماعيــة 
واقتصادية ، وبرزت تأثيراتها وانعكاساتها لهذه المرحلة على المجتمع بشكل عام ، واألسر الليبية بشكل خاص 

ي مشكالت اجتماعية واقتصادية  عّرضت أفراد اسـرها لضـغوطات متنوعـة ال ، وتعرضت العديد من االسر ال
يمكــن تجاوزهــا بــالجهود الذاتيــة ، وال يمكنهــا أن تــؤدي وظائفهــا بــالطرق الســليمة ، ممــا أدى إلــى ظهــور أعبــاء 

 اجتماعية ونفسية واقتصادية عصفت بكيان المجتمع  .
الليبــي فــي اآلونــة االخيــرة التفكــك األســري واثــاره علــي ومــن المشــكالت التــي ســجلت تزايــد فــي المجتمــع      

الــزوجين واالبنــاء ممــا يــؤثر ســلبًا علــى العالقــات االجتماعيــة لهــذه االســر مــع محيطهــا االجتمــاعي ، ممــا قــد 
يسبب للعديد من هذه االسر العزلة االجتماعية وضعف العالقات األسرية والشخصية واالجتماعية وتصل الي 

معنـى أن مــا يطـرأ علــى األسـرة  مــن تغييــر فـي الوظــائف األسـرية ، وقلــة وعـي بعــض األســر حالـة الطــالق . ب
 .بالجوانب التربوية واالجتماعية والنفسية بكيفية التصدي لهذه المشكالت 

ـــا وجـــب تـــدخل مهنـــة الخدمـــة االجتماعيـــة لضـــمان ســـالمة األســـرة مـــن حيـــث البيئـــة والوظـــائف       ومـــن هن
جتماعيـة قـادرة علـى توجيـه سـلوك أفرادهـا وضـمان اسـتقرارها وتماسـكها االجتمـاعي ، االجتماعية لتكـون بيئـة ا

فظهــور األوضــاع االجتماعيــة الجديــدة يوضــح بــأن هنــاك ارتبــاط مباشــر بــنقص االحتياجــات االقتصــادية مــن 
ميـة  ارتفاع اسعار وقلة سيولة وانخفاض مسـتوى الـدخل انعكـس اجتماعيـا ، فظهـور العديـد مـن االنحرافـات القي

و تأثرت شخصيات وظهرت سلوكيات غيـر مرغوبـة ، ومشـكالت تـؤثر فـي عالقـاتهم االجتماعيـة ، مـن حيـث 
 التفاعل والتواصل مع المحيط االجتماعي وفي وجود المشكالت التي تتصل بأدائهم لوظائفهم االجتماعية .

جــوهري لمواجهتهــا والتعامــل مــع ويعتبــر التــدخل المهنــي والممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة اســاس        
هذه المشكالت االجتماعية واالقتصادية ، وما تقدمه الخدمـة االجتماعيـة مـن دعـم عـن طريـق االختصاصـيين 
االجتمـــاعيين فــــي هــــذا الجانــــب ، ويعــــد االختصاصــــي االجتمـــاعي هــــو األقــــدر علــــى تبصــــير أفــــراد المجتمــــع 

 .التي تواجههم باألسباب المؤدية للمشكالت االجتماعية واالقتصادية
وهذه التغيرات الكبـرى يمكـن تتبعهـا فـي مجتمعنـا الليبـي مـن خـالل البحـوث والدراسـات االجتماعيـة التـي       

توضح سرعة التغيرات وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية ، من خالل تفعيـل دور الممارسـة المهنيـة للخدمـة 
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لك عن طريـق إشـباع احتياجـات أفـراد المجتمـع ، ومواجهـة االجتماعية في معالجة هذه القضايا والمشكالت وذ
 ما يرتبط من نقص في إشباع هذه االحتياجات ، فإن هذا النقص له آثار سلبية على جميع أفراد المجتمع .

وتعــــد مجــــاالت التــــدخل المهنــــي مــــن األســــس الرئيســــية للممارســــة المهنيــــة لمعرفــــة ومعالجــــة المشــــكالت      
ة  ، وذلك بهدف مساعدتهم على تحسين نوعية حياتهم ، من خالل مـا تقدمـه لهـم مـن االجتماعية واالقتصادي

بــرامج اجتماعيــة ونفســية وثقافيــة وصــحية والعمــل علــى اقتــراح الحلــول والوســائل والبــرامج الالزمــة لمواجهتهــا ، 
جتمـع الليبـي فـي وتتبلـور مشـكلة هـذه الدراسـة حـول المشـكالت االجتماعيـة واالقتصـادية  التـي يواجهـا أفـراد الم

اجتمـاعي واقتصـادي ، فمجـاالت التـدخل والممارسـة المهنيـة المبكـرة تقـديم دعـم السنوات االخيرة  وبحاجـة إلـى 
مهمــة جــدًا لمعرفــة ومعالجــة المشــكالت االجتماعيــة واالقتصــادية النفســية وانعكاســها علــى أفــراد المجتمــع وذلــك 

ه لهـم مـن بـرامج اجتماعيـة واقتصـادية وثقافيـة ونفســية بهـدف مسـاعدتهم علـى تحسـين نوعيـة حيـاتهم ومـا تقدمـ
مةةةا طبيعةةةة التةةةدخل المهنةةةي للحةةةد مةةةن المشةةةكالت .)وصـــحية، وتتبلـــور مشـــكلة الدراســـة فـــي الســـؤال التـــالي :
 االجتماعية واالقتصادية التي تواجه المجتمع الليبي ؟(

 
 أهمية الدراسة :

ا من الموضوع الذي تتناوله وأثره في مسيرة المجتمـع تكتسب البحوث والدراسات االجتماعية بشكل عام أهميته
، وبما أن هذه الدراسة تهتم بطبيعة التدخل المهني للحد من المشـكالت االجتماعيـة واالقتصـادية  التـي تواجـه 

 -المجتمع الليبي أن نحدد أهميته في االتي :
تمـع الليبـي  واهـم األضـرار الوقوف على طبيعة المشكالت االجتماعيـة واالقتصـادية  التـي تواجـه المج .1

 التي تندرج تحت هذه المشكالت االجتماعية، وعالقتها بالتغير االجتماعي 
إبراز دور مهنة الخدمة االجتماعية فـي مجـال الرعايـة االجتماعيـة ألفـراد المجتمـع وتقـديم المسـاعدات  .2

 والخدمات االجتماعية واالقتصادية  ، والحد من المشكالت التي تواجههم . 
ســهام فــي إثــراء البحــث العلمــي بدراســة المشــكالت االجتماعيــة واالقتصــادية التــى أثــرت علــي أفــراد اإل .3

 المجتمع والتعرف على احتياجاتهم وما تعانيه من مشاكل ومحاولة وضع الحلول الالزمة لها . 
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 أهداف الدراسة :
 يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في :

تواجه  التيخدمة االجتماعية في مواجهة المشكالت االجتماعية واالقتصادية التدخل المهني للالتعرف على 
 المجتمع الليبي 

 وينبثق من هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية :
 التعرف على المشكالت االجتماعية التي يواجهها أفراد المجتمع الليبي  . -1
 د المجتمع الليبي  التعرف على المشكالت االقتصادية  التي يواجهها أفرا -2
 تحديد برامج التدخل المهني للخدمة االجتماعية لمواجهة المشكالت االجتماعية واالقتصادية   -3
 
 

 تساؤالت الدراسة : 
 يتمثل التساؤل الرئيس لهذه الدراسة في اآلتي :

تى يواجهها التدخل المهني للخدمة االجتماعية لمواجهة المشكالت االجتماعية واالقتصادية الماهي برامج 
 المجتمع الليبي ؟

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :

 التعرف على المشكالت االجتماعية التي يواجهها أفراد المجتمع الليبي  ؟  .1
 التعرف على المشكالت االقتصادية  التي يواجهها أفراد المجتمع الليبي ؟  .2
االجتماعية لمواجهة المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تحديد برامج التدخل المهني للخدمة  .3

 يعاني منها أفراد المجتمع الليبي ؟ 
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 المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة  :  

                                                                           التدخل المهني:

تحديد المشكلة إلى مرحلة حل المشكلة وذلك من خالل تحديد أبعادها وما يجب " االنتقال من مرحلة    
عمله لمواجهتها وكيفية ذلك ، وما هي النتائج المراد الوصول إليها ، ويشير مفهوم التدخل المهني إلى 

خص األنظمة العملية المنظمة التي يقوم بها األخصائي االجتماعي والتي تتضمن الفهم الواعي للعميل كش
في موقف يهدف للوصول إلى التغيير المطلوب في شخصيته ، وفي المواقف والظروف االجتماعية المحيطة 

 (2005،226به بصورة متكاملة ".)سليمان:

"هو عملية تعني باالستخدام الجيد لمهارات األخصائي االجتماعي وقدراته في  التعامل   التدخل المهني:
  (18، 2007مع المشكالت" )بركان: 

التدخل المهني اجرائيا: التدخل المهني مجموعة من األنشطة والعمليات التخطيطية والتنفيذية يشترك في هذه 
 األنشطة كل من االختصاصي االجتماعي والوحدة التي يٌتعامل معها.

                                                                     التدخل المهني اجرائيًا:

هو عبارة عن سلسلة من العمليات التي يقوم بها االختصاصي االجتماعي من أجل إحداث تغييرات      
مقصودة سواء كانت بشرية أو مادية ) اجتماعية أو اقتصادية ( بناء على قيم ومهارات االختصاصي 

للتعامل مع االنساق االجتماعي النابعة من قيم الخدمة االجتماعية باإلضافة إلى قدراته ومهاراته الشخصية 
                                                                                     بالمجتمع .
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                                                                       الخدمة االجتماعية:

قيقًا لرفاهية االجتماعية بأسلوب مهني يحفز طاقات " مهنة إنسانية تعمل على تهيئة أسباب التغير تح     
األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية بتدعيم قدراتها وإمكانياتها وعالج مشكالتها على أساس من المساعدة 

                                     (1999،36الذاتية وفي اإلطار اإليديولوجي للمجتمع ".)محمود: 

بأنها " علم وفن ومهنة لمساعدة الناس على حل مشكالتهم الفردية واألسرية والجماعية كما تعرف      
والمجتمعية ، وتحقيق عالقات مرضية بينهم على أساس التخفيف من المشكالت المرتبطة بالعالقات 

س اإلنسانية ، وتحسين التفاعل اإلنساني ، من خالل تركيز األخصائيين االجتماعيين على مساعدة النا
 (2000،46لتحسين أدائهم االجتماعي على أساس تحسين قدرتهم على التفاعل واالرتباط باآلخرين ".) علي:

                                                                 الخدمة االجتماعية اجرائيًا:

يون معدون  مهنيًا ومدربون هي مهنة إنسانية تهدف لمساعدة اإلنسان يقوم بها اختصاصيون اجتماع      
                                                                   للقيام بأدوارهم على أكمل وجه.

                                                                                المشكلة:

و المانع الذي يحول دون وصول الفرد للهدف ، فالنتائج هي " سؤال يحتاج إلى اتخاذ قرار يشأن العائق أ  
             (477،،2005غير المرغوبة وغير المتوقعة تؤدي إلى ظهور المشكلة ".)مصطفى : 

كما تعرف بأنها " ظاهرة تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة ومحزنة لبعضها البعض لفترة من الوقت  
ه الفرد أو الجماعة ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها يكتنفها الغموض واللبس، تواج

                                   (2007،133وتحليلها للوصول إلى اتخاذ قرار بشأنها". ) منقريوس:
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                                                                           المشكلة اجرائيًا:

هي عبارة عن موقف يتضمن خلل أو أزمة تحتاج إلى عالج من أجل الوصول إلى غاية أو هدف       
                                                                                         معين.

                                                                         المشكلة االجتماعية:

بدأ من الفرد وتنتهي في المجتمع تعرف على أنها " انحرف يتم داخل إطار المجتمع، ويدور في دوائر ت     
                                                                 .(19، 2001) غيث وسعد :  

الصفة الجمعية التي تتناول عددًا من األفراد في بأنها المسالة أو المسائل ذات  : المشكلة االجتماعية     
المجتمع ،تحول دون قيامهم بأدوارهم االجتماعية وفق االطار المتفق عليه والذي تقع على المستوى العادي 

 (2008،18للجماعة.) توفيق، 

 تبدأ بأنها انحراف ٌتم داخل اطار المجتمع و يٌدور في دوائر :ٌعرف لوميرت المشكلة االجتماعية    

 (1998،17من حاالت محددة وتنته بالجماعة أو الجماعات .) الحوات: 

                                                                  المشكلة االجتماعية اجرائيًا:

تمع، وسوء التكيف داخل المج حالة يعيشها أو يتأثر بها عدد من األفراد في المجتمع وأنها تؤثر في تكيفهم 
   فيقلل ذلك من كفاءته وفاعليته االجتماعية وتحد من قدرته على بناء عالقات اجتماعية ناجحة.

                                                                      المشكلة االقتصادية:

السلع والخدمات في ظل تعرف بأنها " عدم قدرة المجتمع على إشباع جميع احتياجاته البشرية من         
                                     (309، 2004ندرة الموارد ووسائل اإلنتاج". )السريتي : 
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                                                               المشكلة االقتصادية اجرائيًا:

بسبب ندرة الموارد االقتصادية التي تضمن  هي عجز المجتمع عن سد احتياجات أفراده الغير محدودة    
 إشباع احتياجاتهم وتلبي رغباتهم

 ثانيًا : رؤية في االطار النظري 
 أوال : المشكالت االجتماعية:

وجــد االنســان وجــدت المشــكالت الرتباطهــا  فأينمــاالمشــكالت االجتماعيــة مرافقــة للوجــود اإلنســاني . 
كفرد أو عضو في جماعة أو مجتمـع ، يعنـي وجـود مشـكالت ، وعلـى الوثيق به أساسًا. فوجود االنسان سواء 

الــرغم مــن أن العــالم يعــيش مرحلــة مــا بعــد الحداثــة والتطــور واالنطــواء علــى العولمــة كإطــار اجتمــاعي ، فــإن 
معظم الدراسات تؤكد وجود المشكالت االجتماعية بين أفراد المجتمع عامة وأعضاء األسـر المعاصـرة واالسـرة 

خاصة وينعكس ذلك في ضوء العالقة بين الوعي والوجـود وعليـه يمكـن التأكيـد علـى شـعور العديـد مـن الليبية 
ابناء المجتمع الليبي مـن عـدم االسـتقرار األسـري والعـائلي بـل االجتمـاعي أيضـًا فـي اآلونـة االخيـرة  ، والحيـاة 

المشــــكالت االجتماعيــــة )بركــــات االجتماعيـــة تــــرتبط ارتباطــــًا وثيقــــًا بـــالمحيط االجتمــــاعي ، التــــي تحــــدث فيـــه 
:1999 ،217) 

ومهمـــا تعـــددت الـــرؤي والتصـــورات وتشـــعبت اآلراء حـــول المشـــكالت االجتماعيـــة والعوامـــل المؤديـــة الـــى      
ظهورهـــا وانتشـــارها فـــإن هـــذا ال يعنـــي أن المشـــكالت االجتماعيـــة تظهـــر فـــي مجتمـــع دون آخـــر ،فالمشـــكالت 

غيــر أن حــدة المشــكلة وحجمهــا وخطورتهــا تختلــف مــن مجتمــع الــى االجتماعيــة توجــد فــي كافــة المجتمعــات ، 
آخر، ويؤكد الباحثان في هـذه الدراسـة الـي أن صـعوبة تحديـد مفهـوم المشـكلة االجتماعيـة فـي المجتمـع الليبـي 
من حيث اشكالية التحديد ، فقد تداخلت خصائصها وسـماتها ومجاالتهـا وتنوعـت فـي السـنوات االخيـرة ، ومـن 

يــــد المشــــكلة االجتماعيــــة انهــــا تكــــون واقعيــــة أي انهــــا حاصــــلة فعــــاًل ولهــــا وجودهــــا فــــي الواقــــع اساســــيات تحد
االجتماعي وتتصـل بـإفراد المجتمـع مكملـة لألسـاس اآلخـر وهـو ادراك شـعور افـراد المجتمـع بـأن هنـاك مشـكلة 

 اجتماعية .

ويات المرغوبة والظروف يشير "بدوي" إلى أن المشكالت االجتماعية هي" المفارقات ما بين المست     
الواقعية فهي تمثل اضطرابًا وتعطياًل لسير األمور بطريقة مرغوبة، كما يحددها القائمون بدراسة المجتمع ". 
وتتصل المشكالت االجتماعية بالمسائل ذات الصفة الجمعية التي تشمل عددًا من أفراد المجتمع ، تحول 

ار العام المتفق عليه والمتمشي مع المستوى المألوف للجماعة؛ دون قيامهم بأدوارهم االجتماعية، وفق اإلط
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وعادة ما تكون المشكلة االجتماعية ذات تأثير معوق ألحد النظم االجتماعية األساسية كما في حالة الحرب 
 (366، 1992و النزوح .)الغزوي وآخرون :

)الصالح : -ماعية بأنها:وفي القاموس الشامل لمصطلحات العلوم االجتماعية تعرف المشكلة االجت
1999،125 ) 

 كل موقف اجتماعي يتطلب تغييرًا إلى األفضل، وهي ظاهرة اجتماعية ذات طابع خاص. -1

موقف يؤثر في عدد كبير من األفراد ، يعتقدون أو يعتقد األفراد اآلخرون في المجتمع أن هذه المواقف  -2
جتماعية موقفًا موضوعيًا من جهة، وتفسيرًا اجتماعيًا هي مصدر الصعوبات والمساوئ ؛وهنا تبدو المشكلة اال

 ذاتيًا من جهة أخرى.

إن إحـــدى خصـــائص المشـــكالت االجتماعيـــة أنهـــا تحـــدث ضـــغطًا شـــاماًل للمجتمـــع ويالحـــظ ذلـــك بوجـــه       
الثـــورات االجتماعيـــة حيـــث تســـبب كـــل هـــذه المشـــاكل  –الحـــوادث  –خـــاص فـــي األزمـــات الطبيعيـــة والحـــروب 

ي تمزيق النسيج االجتماعي للمجتمـع وهـذا مـا حـدث فـي المجتمـع الليبـي ممـا اثـر علـي العديـد مـن واألزمات ف
المنــاطق، وقــد تســبب هــذه الحــوادث مشــاكل شخصــية دائمــة لــبعض األشــخاص داخــل االســرة ويــزداد التفكــك 

 .االجتماعي ا عن األمن واالستقراراالسري ويصل الي الطالق وكذلك الي هجرة ونزوح العديد من االسر بحث
 خصائص المشكالت االجتماعية:

 كبير من أفراد المجتمع ومؤسساته.عدد أنها تثير اهتمام وانتباه  .1
خل بين المشكالت االجتماعية ، فهي عادة بعضها مع بعض كتداخل النظم االجتماعية تماما ، االتد .2

 رية وغيرها.فمشكلة األحداث المتشردين متداخلة في النظم االقتصادية والتربوية واألس
للمشكلة االجتماعية الواحدة أبعاد مختلفة تؤثر في مظاهرها ودرجتها ومدى أولويتها فهي ترتبط ببعد  .3

 التاريخ والمكان والقانون والسياسة واالقتصاد والبعد االجتماعي والثقافي والتربوي. 
 تلقائية ليست من صنع الفرد أو بضعة أفراد ولكنها من صنع المجتمع كله. .4
 .ودة بصفة الجبر واإللزام ، أي أنها تفرض نفسها على األفرادمز   .5
 .عامة ومنتشرة، كما أنها ظاهرة تاريخية أي عبارة عن لحظة في تاريخ جماعة من الناس. .6
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 أنواع المشكالت االجتماعية:
  -يصنف ) الدكتور العادلي ( المشكالت االجتماعية إلى تصنيف يقوم علي أربع مجموعات :

ترتبط هذه المشكالت بعدم كفاية الخدمات المتوفرة في المجتمع، ومن ثم عدم القدرة  أساسية : مشكالت -1
على إشباع حاجات األفراد، ومن أمثلة هذه المشكالت : نقص المدارس أو نقص المستشفيات عن الحاجة 

 الفعلية للمجتمع.

ق معينة دون أخرى، ومن ثم هذه المشكالت ترتبط بتركيز الخدمات على مناط مشكالت تنظيمية : -2
 تصبح المشكلة بسبب عدم العدالة في تفاوت تقديم الخدمات.

ومن أمثلة هذه المشكالت: السلوك اإلجرامي، مثل السرقة ، واألحداث، والتسول ،  مشكالت مرضية : -3
 والتشرد ، والقتل وغيرها.

ماعات المختلفة في المجتمع، وتنشأ هذه المشكالت ترتبط بسوء العالقات بين الج مشكالت مجتمعية : -4
  (2011،89)الصديق:.أساسا من عدم اهتمام المواطنين بمشكالتهم، وتركها للظروف

 ثانيًا : مشكالت اقتصادية :
ترتبط المشكالت االقتصادية بالمشكالت االجتماعية ، ويؤثر بعضها في بعض وهي تتعدد من حيث 

تختلــف فــي درجــة حــدتها ووقعهــا علــى أفــراد المجتمــع بشــكل عــام  نوعهــا وأبعادهــا االجتماعيــة والنفســية وهــي
 والمشكالت االقتصادية عادة على مستوي المجتمع ، فهي تعني محدودية الموارد وكثرة الحاجات ومن ثم البد 

 من االختيار ووضع اولويات من حيث توفير فرص عمل لجميع أفراد المجتمع.
جتمــع الليبــي ترتــب عنــه العديــد مــن  المشــكالت االقتصــادية والتــي فضـعف السياســات االقتصــادية فــي الم     

ارتبطـــت بقضـــايا الفســـاد المـــالي التـــي نخـــرت االقتصـــاد الـــوطني والكثيـــر مـــن التالعبـــات التـــي طالـــت مختلـــف 
القطاعـات ولــم تكــون هنــاك أي بــرامج حمايــة الــي المسـتهلكين فــي ظــل غيــاب معــايير الســالمة الدوليــة لحمايــة 

 منتجات المستوردة . المواطن من ال
 العمل و ومن المشكالت االقتصادية التي عاشها المواطن الليبي انخفاض متوسط دخل الفرد ، وانخفاض    

االنتاجية لدى أفراد المجتمع ، كذلك ضعف المؤسسات االقتصادية عن القيام بوظائفها اإلنتاجية ، واالعتماد 
خرات الخاصة بالمواطنين وعدم ميل المواطنين إلى إنشاء على االستهالك أكثر من اإلنتاج ، وضعف المد

 نظرا لما تعانيه البالد من عدم استقرار امني واقتصاديمشروعات اقتصادية 
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ومن المشكالت االقتصادية التي ظهرت بشكل واضح في مجتمعنا الليبي ، توقف تصدير النفط في سنوات 
ية امام العمالت االجنبية ، قلة وغياب السيولة النقدية متتالية ، ارتفاع األسعار واضطراب العملة المحل

  بالمصارف المحلية .
ثالثا : االستنتاجات الخاصة بالتدخل المهني للخدمة االجتماعية  

"السمة األساسية لمهنة الخدمة االجتماعية بصفة عامة وللممارسة العامة   يعرف التدخل المهني بأنه       
مساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات على مساعدة نفسها وذلك عن طريق  بصفة خاصة، حيث يهدف إلى

تحديد ما لديها من إمكانيات ،وما تحتاجه من تدعيم لتحقيق األهداف المرجوة أي إحداث تغيير إيجابي 
لصالح المجتمع وهذا لن يتم بشكل تلقائي بل يحتاج لعملية تدخل من طرف معين يكون لديه القدرة على 

 اسة والتشخيص ومن ثم تقديم المساعدة وإحداث التغيير المطلوب".الدر 

يتم برنامج التدخل المهني من خالل استخدام االختصاصي االجتماعي )الممارس المهني (       
استراتيجيات التدخل المهني التي تستهدف التعامل مع مشكالت التفكك االسري واالنحرافات السلوكية 

لها اثارا على الحياة االسرية وهذا التدخل يستهدف  التيعامل مع هذه المشكالت والجريمة من خالل الت
المشكالت السلوكية التي يعاني منها الزوجين ، واالثار السلبية لهذا التفكك على االبناء كما يستهدف التعامل 

رافات السلوكية مع اثار التفكك على المجتمع ككل ، حيث سيتم التعامل مع مشكلة التفكك االسري واالنح
 والجريمة من خالل مراحل التدخل المهني االتية : 

  المرحلة األولي :

ما قبل التدخل المهني : وتهدف هذه المرحلة الى تحديد المتغيرات التي يسعي الممارس المهني إلى 
 تغييرها والتعامل معها .

رية بين الزوجين وبين الوالدين المتغيرات األسرية : وهي التي ترتبط ارتباط مباشر بالعالقات االس .1
 واالبناء وآثار التفكك على الحياة االسرية .

المتغيرات المجتمعية:  وهي التي تتمثل في االنحرافات السلوكية والجريمة وآثارها السلبية على  . 2    
  المجتمع وما تؤدي اليه هذه االنحرافات من مشاكل تعود على المجتمع ككل
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 : هذه المرحلةالخطوات األساسية ل

قبل البدء في برنامج التدخل المهني يجب تحديد مشكالت التفكك األسري المستهدفة المتمثلة في الطالق 
والتعنيف األسري وسوء المعاملة األسرية بين الزوجين وبين الوالدين واألبناء وأيًضا تحديد آثار هذه 

 . السلوكيات على المجتمع ككل

  .تهدفة بالتعديلأوال: تحديد المشكالت المس

)الطالق  ، التعنيف األسري  ، سوء العالقة بين الزوجين  ، سوء العالقة بين الوالدين و األبناء  ، الجريمة 
 .وآثارها السلبية على المجتمع (

  :التعريف االجرائي للمشكلة :انيا ث

مشكالت االجتماعية التي يعاني تعد مشكالت التفكك األسري و االنحرافات السلوكية والجريمة من أبرز ال    
منها المجتمع ككل وتسبب في العديد من اآلثار النفسية واالجتماعية سواء على مستوى الحياة الزوجية بين 
الزوجين أو على مستوى الحياة األسرية بين األبناء،  كما لها العديد من اآلثار السلبية التي تتمثل في 

  .ر الجريمة في المجتمعالطالق،  والتعنيف األسري،  وانتشا

  .المرحلة الثانية : مرحلة التدخل المهني

 تتضمن مرحلة التدخل المهني العديد من الخطوات المهنية منها:

:  حيث يقوم الممارس المهني بعد  تحديد المشكلة في جمع المعلومات حول أنساق  تقدير المشكلة -
كنسق أسري  ومن ثم النسق  )المجتمعي ( بحيث التعامل المهني العمالء  )الزوجين ( و )األبناء ( 

يقوم الممارس المهني بتقدير الموقف بناء على المعلومات التي تم جمعها عن مشكلة التفكك األسري 
  واالنحرافات السلوكية والجريمة واآلثار السلبية على المجتمع ككل.

عملية يتم تحديد األهداف المراد : عملية حديثة في ممارسة الخدمة االجتماعية ففي هذه ال التعاقد -
تحقيقها والمشكالت التي يجب التعامل معها، والدور المهني لالختصاصي االجتماعي في التعامل 

 .مع االنساق األسرية والمجتمعية
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: تعتمد هذه المرحلة القياسات التي تم الحصول عليها في مراحل تحديد الخط  تنفيذ التدخل المهني -
امج التدخل المهني باستخدام استراتيجيات الممارسة المهنية من خالل جلسات القاعدي لتنفيذ برن

  االنساق األسرية ( واالنساق المجتمعية)عالجية تحدد وفق خطة عالجية بين الممارس والعمالء 
 : المرحلة الثالثة

كالت األسرية المتابعة  هذه المرحلة مرحلة متابعة البرنامج العالجي الذي يستهدف التعامل مع المش  
)الطالق،  التعنيف األسري ، سوء العالقة بين الزوجين،  سوء العالقة بين الوالدين و األبناء،  الجريمة 
وآثارها السلبية على المجتمع ( من خالل قيام الممارس المهني بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ أهداف البرنامج 

 .العالجي

 

 : المرحلة الرابعة

وتعتبر هذه  المرحلة آخر عمليات وخطوات التدخل المهني ومرحلة التقييم مهمة بالنسبة  : واالنهاء مالتقيي 
لالختصاصي االجتماعي و أنساق التعامل األسري والمجتمعي،  حيث تستهدف التعرف على النتائج التي تم 

ل مع المشكالت التوصل إليها في مراحل التدخل المهني السابقة أثناء تنفيذ البرنامج العالجي في التعام
 .األسرية واالنحرافات السلوكية والجريمة،  واألهداف التي تم إنجازها في مرحلة التنفيذ والمتابعة

 التوصيات :

. العمل على استحداث مكاتب للخدمة االجتماعية تقوم بتقديم الخدمات واإلرشادات للتعامل مع االنساق 1 
 .األسرية والمجتمعية

 ية تعمل على المساهمة في رفع الجانب االقتصادي لألسر والشباب. استحداث برامج تنمو  2

 . العمل على إعداد برامج مهنية عالجية تتعامل مع المشكالت األسرية واالنحرافات السلوكية والجريمة. 3

  .تطوير الممارسات المهنية للخدمة االجتماعية حتي تشمل عالج كل الجوانب االقتصادية واالجتماعية4
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 المصادر والمراجع :

 الحوات،علي الهادي ،دراسات في المشكالت االجتماعية ، دار الكتب الوطنية للنشر  .1
 والتوزيع ، بنغازي ليبيا .

 (، مبادئ االقتصاد الجزئي ، اإلسكندرية : الدار الجامعية 2004السريتي ، السيد محمد ، ) .2
 امعة البحرين، بركان،وجدي،التدخل المهني مع المجتمعات ،ج  .3
 حسين الصديق، االتجاهات النظرية التقليدية لدراسة المشكالت االجتماعية، جامعة دمشق ، .4
(، الممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة، بيروت: 2005سليمان، حسين حسن، ) .5

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
امة للخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب، كلية الخدمة (، الممارسة الع2000علي، ماهر، ) .6

 االجتماعية، جامعة حلوان.
(، المشكالت االجتماعية: بحوث نظرية 2011غيث، محمد عاطف، وسعد، إسماعيل علي، ) .7

 وميدانية، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
خدمة االجتماعية، دار المعارف (، متحدو اإلعاقة من منظور ال1999محمود، صالح عبد الحي، )  .8

 الجامعية
( ، النماذج والنظريات في ممارسة خدمة الجماعة ، مصر: جامعة 2007منقريوس ، نصيف ، ) .9

 حلوان
.مطاوع بركات ، العدوان والعنف في األسرة ، مجلة عالم التفكير ، الكويت ، مجلس الوطني للثقافة 10

 ، العدد الرابع 27للفنون واآلداب ، مجلد 

 مصلح الصالح، القاموس الشامل للعلوم االجتماعية ،دار عالم الكتاب للنشر ، الرياض، . 11
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 ايضاحات شرعية حول األيتام وكفالتهم في القرآن الكريم والسنة المطهرة

 د الطيب أبوخريص عمر          

                                           قسم الدراسات اإلسالمية

 آلداب / جامعة طرابلسكلية ا 

 المقدمة ...

الحمـد هلل رب العـالمين، والعاقبـة للمتقــين، وال عـدوان إال علـي الظــالمين وأشـهد أن ال الـه إال هللا وحــده ال      
شــريك لــه وأشــهد أن محمــدًا رســول هللا خــاتم النبيــين وإمــام المتقــين صــل هللا عليــه وســلم وعلــي آلــه وأصــحابه 

 ان إلى يوم الدين .أجمعين ومن تبعهم بإحس

أما بعد :فإن االسالم يرفع من شأن االنسـان ويكرمـه ويهـدي للتـي هـي أصـلح ويقضـي علـى الشـر وينشـر     
الفضــيلة والنقــاء والمحبــة والســالم ويحــارب كــل أشــكال الفســاد ويجعــل االنســان هــو االصــل والمبتغــى وقــد ســن 

الحلول والوسائل التي تجعل منه مسلكا صحيحا يحمي وال الشرائع واالحكام فلم يترك بابا او أمرا اال وجعل له 
يـــدمر ويبنـــي وال يهـــدم وقـــد أعـــد لـــذلك  سلســـلة مـــن التحصـــينات والوقايـــة لكـــل مراحـــل عمـــر االنســـان وظروفـــه 
المتغيــرة و ا لمتحولــة فعــد لــذلك نمطــا ســليما لحيــاة أفضــل فــي مراحــل عمــره وكــل ظروفــه ولعــل مــن بــين تلــك 

علــى بنــي االنســان مرحلــة فقــد الوالــدين أحــدهما أوكالهمــا فلــم يتــرك الطفولــة تضــيع  المراحــل والظــروف وأشــدها
وتتشــرد بــل جعــل لــذلك مخرجــا وطريقــا ســليما يهــتم بهــذه الفئــة ويحفــظ لهــا حقوقهــا ويكــرم انســانيتها بــين أفــراد 

 مجتمعها .

الخـوة ولعلـي فـي هـذا البحـث من ذلك كفالة اليتيم وحفـظ حقوقـه وكرمتـه والنظـر إليـه بعـين االحتـرام والتقـدير وا
العقـــول والهمـــم  وإيقـــاظأســـتطيع أن أعـــرض لهـــذا الموضـــوع لجملـــة مـــن االيضـــاحات الشـــرعية  قاصـــدا التنبيـــه 

لمشــاركة هــذه الفئــة واالهتمــام بهــا واالحســان إليهــا لمــا لــه مــن أجــر عظــيم حيــث أجرهــا مرافقــة النبــي صــلى هللا 
 ى حسب توالي العناوين اآلتية:عليه وسلم  وهذه االيضاحات الشرعية ستكزن عل
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 تعريف الكافل لغة واصطالحا ودليل مشروعيته ، وفضل كفالته.

 :اصطالحالغة و  تعريفه
،أي ضــمينها إيــاه حتــى (1)وَكَفَلَهــا َزكريــا  تعريفــه لغــة: وهــو الــذي كفــل إنســان يقــوم وينفــق عليــه كمــا  قــال تعــالي :          

وســواء كـان الكافـل مـن ذوي رحمــه  (2)((أنةا وكافةةل اليتةيم كهةةاتين فةي الجنةة))  –عليــه وسـلم صـّلى هللا -تكفـل بحصـانته وقـال
 تكفل به وقوله كهاتين أشار إلي إلى إصبعيه السبابة والوسطي .وأنسابه أو كان أجنبيًا لغيره  

ي ذلـك الطعـام والكسـوة واسـتثمار أما تعريفه شرعًا : فهو أن يقوم الكافـل بـأمور اليتـيم والسـعي فيمـا يكـون فـي مصـالحه ويـدخل فـ
َوَمـا ُكْنـَت َلـَدْيُهْم إِّْذ ُيْلُقـوَن  :، وقـال تعـالى (3) ماله إن كان لليتيم مـال وإن يكـن عنـده شـيء مـن المـال يقـام علـى اإلنفـاق عليـه

    (4)َأْقالَمُهْم َأُيُهْم َيْكُفُل َمْرَيَم 
 تعريف اليتيم لغة واصطالحا :   

ومـن  (5)د مـن كـل شـيء يعـز نظيـره، يقـال: بيـت يتـيم، وبلـد يتـيم، ودره يتـيم، واليتـيم مـن النـاس، مـن فقـد أبـاه أما لغًة : هو الفـر 
 البهائم، من فقد أمه .

 (6)وذلك ألن الكفالة َمُنوَطَة باألم لذلك كان من فقد أمه يتيمًا .
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (37سورة آل عمران ،اآلية ) (1)
م، تحقيـــــق احمـــــد محمـــــد شـــــاكر وآخـــــرون ،                    1918أخرجـــــه الترمـــــذي فـــــي ســـــننه ، بـــــاب رحمـــــة اليتـــــيم وكفالتـــــه، رقـــــم الحـــــديث  (2)

 . 321) دار احياء التراث العربي .بيروت( ج 
 . 586/ ص 2( ج2005-1426دار الشامية :بيروت ،2ينظر: النظريات الفقهية، للزحيلي،)ط (3)
 ( .44سورة آل عمران، اآلية ) (4)
 . 1513/ ص 1ينظر: قاموس المحيط، للفيروز ابادي ) مؤسسة الرسالة :بيروت( ج (5)
 . 1151/ص 15ينظر: لسان العرب، ج (6)
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(( ال يةتم بعةد احةتالم)) - –يـتم، قـال النبـي هو من فقد أباه مـا لـم يبلـغ الحلـم، فـإذا بلـغ الحلـم زال عنـه ال أما في االصطالح :

وقــد يطلــق علــي اليتــيم بعــد بلوغــه لفــظ يتــيم وهــو إطــالق مجــازي، ولــيس بــإطالق حقيقــي، وذلــك باعتبــار مــا كــان كمــا كــانوا  (7)
(8 )أْمـواَلُهمْ  واتُـوا اْلَيتَـاَمى ، ألنـه ربـاه بعـد مـوت أبيـه، وكمـا فـي قولـه تعـالي:يتيم أبي طالةب –وهو كبيـر  --يسمون النبي 

 . (9)وهم ال يؤتون أموالهم إال بعد البلوغ والرشد، أي بعد زوال صفة اليتيم عنهم 
 :دليل مشروعيتها

 -اعتنى هللا عز وجل بموضوع اليتيم وهو من فقد أباه وهو دون البلوغ ذكرًا كـان أم أنثـى : دليل مشروعيته من القرآن الكريم    
 ناية عظمى في القرآن العظيم، وذلك من عدة أوجه: ع  -اعتنى به سبحانه وتعالى

ُمونَ  أولها :أن هللا عز وجل أثنى ثناء جمياًل علي المؤمنين الذين يسدون رمق اليتيم وجوعه ، قال تعالى :   َعَلى الطََّعامَ  َوُيْطعِّ
ْسكِّيًنا ُحبِّهِّ  يًرا َوَيتِّيًما مِّ ُمُكمْ  إِّنََّما( 8) َوَأسِّ ِّ  لَِّوْجهِّ  ُنْطعِّ ـْنُكمْ  ُنرِّيدُ  اَل  ّللاَّ ـنْ  َنَخـافُ  إِّنَّـا( 9) ُشـُكوًرا َواَل  َجـَزاءً  مِّ  َقْمَطرِّيـًرا َعُبوًسـا َيْوًمـا َربَِّنـا مِّ
(10)  :وذكر سبحانه جزاء هـؤالء الـذين حرصـوا علـي إطعـام اليتـيم ويـد فاقتـه بقولـه  ُـاُهمْ  اْلَيـْومِّ  َذلِّـكَ  َشـرَّ  ّللاَُّ  َفَوَقـاُهم  َنْضـَرةً  َوَلقَّ

ــةً  َصــَبُروا بَِّمــا َوَجــَزاُهمْ ( 11) ُروًراَوُســ ــينَ ( 12) َوَحرِّيــًرا َجنَّ ــا ُمتَّكِّئِّ ــكِّ  َعَلــى فِّيَه ــَرْونَ  اَل  اأْلََرائِّ ــةً ( 13) َزْمَهرِّيــًرا َواَل  َشْمًســا فِّيَهــا َي  َوَدانَِّي
مْ  اَلُلَهـا َعَلـْيهِّ مْ  َوُيَطـافُ ( 14) َتــْذلِّياًل  ُقُطوُفَهـا َوُذلَِّلــْت  ظِّ ــنْ  بِّآنَِّيـةٍ  َعَلــْيهِّ ـةٍ  مِّ ــنْ  َقـَوارِّيرَ ( 15) َقــَوارِّيَرا َكاَنـْت  َوَأْكــَوابٍ  فِّضَّ ـةٍ  مِّ ُروَها فِّضَّ  َقــدَّ
يًرا َزاُجَهــا َكــانَ  َكْأًســا فِّيَهــا َوُيْســَقْونَ ( 16) َتْقــدِّ مْ  َوَيُطــوفُ ( 18) َسْلَســبِّياًل  ُتَســمَّى فِّيَهــا َعْيًنــا( 17) َزْنَجبِّــياًل  مِّ ْلــَدانٌ  َعَلــْيهِّ  اإِّذَ  ُمَخلَّــُدونَ  وِّ
ْبَتُهمْ  َرَأْيَتُهمْ  يًمـا َرَأْيـتَ  ثَـمَّ  َرَأْيتَ  َوإَِّذا( 19) َمْنُثوًرا ُلْؤُلًؤا َحسِّ  َأَسـاوِّرَ  َوُحلُّـوا َوإِّْسـَتْبَرقٌ  ُخْضـرٌ  ُسـْنُدسٍ  ثَِّيـابُ  َعـالَِّيُهمْ ( 20) َكبِّيـًرا َوُمْلًكـا َنعِّ
ةٍ  مِّنْ   َطُهوًرا. َشَراًبا َربُُّهمْ  َوَسَقاُهمْ  فِّضَّ

 زاء من يحسن إلى اليتيم ويرأف به وكيف ال يكون هذا جزاءه وهو قد كفكف دمعه ، وسد رمقه، وأثلج صدره .وهكذا نري ج
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

، تحقيق : محمد محي الدين، )دار 124ب ما جاء مني ينقطع اليتيم، رقم الحديثأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا ، با (7)
، المكتــــب اإلســــالمي : 2، وذكــــر األلبــــاني طرقــــه فــــي إرواء الغليــــل وصــــححه، البــــاني،) ط 128/ ص 2الفكــــر: بيــــروت(، ج 

 .   243/ ص1م(، ج 1985هـ ،1405بيروت
 (.2سورة النساء، اآلية ) (8)
 . 244،/ص1م (ج 2003هـ 1407، دار الكتب العلمية: باكستان، 1محمد البركتي ، )طينظر: التعريفات الفقهية،  (9)
 (.10-8سورة اإلنسان ،اآلية ) (10)
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ال وثانيهما : إن هللا تعالي ذم الذين ال يكرمون اليتيم وال يرحمونه، فقال مبينَا حال الكفار الذين ال يؤمنون باّلل وباليوم اآلخـر، قـ
 (1اْلَيتِّيَم  ُتْكرُِّمونَ  اَل  َبلْ  َكالَّ  تعالى 

يءَ  :وهؤالء ماذا سيكون حالهم في اآلخرة قال تعالى ْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْوَمئِّذٍ  بَِّجَهنَّمَ  َيْوَمئِّذٍ  َوجِّ ْكَرى  َلهُ  َوَأنَّى اإْلِّ  َيـاَلْيَتنِّي َيُقـولُ ( 23) الـذِّّ
ْمتُ  هنا فهي الحياة الحقيقيـة يـا ليتنـي آمنـت بـاّلل ..يـا ليتنـي أطعمتـه نعم ، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي  (2)( 24) لَِّحَياتِّي َقدَّ

 .. يا ليتني كسوته ..  ليتني مسحت علي رأسه   ليتني كفكفت دمعه .. وفرجت كربته. .و أدخلت السرور إلى قلبه المكلوم  .
ه والتـي كـان منهـا أنـه سـبحانه من قهـر اليتـيم بعـد أن عـدد عليـه عظـيم نعمـه وجزيـل هباتـ--رسوله -عز وجل–ولقد حذر هللا 

ـْدكَ  َأَلـمْ  وجده يتيمَا فآواه، وانزل في ذلك آيات تتلى إلي يوم القيامة، هي درس وموعظة لكـل مسـلم يـؤمن بـاّلل  قـال تعـالى:   َيجِّ
ـا( 8) َفـَأْغَنى َعـائِّاًل  َوَوَجـَدكَ ( 7) َفَهـَدى َضااًل  َوَوَجَدكَ ( 6) َفآَوى  َيتِّيًما ـا( 9) َتْقَهـْر  َفـاَل  اْلَيتِّـيمَ  َفَأمَّ ـائِّلَ  َوَأمَّ ـا( 10) َتْنَهـْر  َفـاَل  السَّ  َوَأمَّ
ْث  َربِّكَ  بِّنِّْعَمةِّ   (3) (11) َفَحدِّ

وذم هللا عز وجل كذلك الذين ال يعرفون لليتيم حقَا، وال يعرفون فيه واجبًا وليس في قلوبهم شفقة وال رحمة نحوه قال تبارك اسمه  
ْسكِّينِّ  َطَعامِّ  َعَلى َيُحضُّ  َواَل ( 2) اْلَيتِّيمَ  َيُدعُّ  يالَّذِّ  َفَذلِّكَ  قال تعالى:  بقوله تعالى: أرأيت يا  (5) ابن كثير، قال ( 3) (  ( اْلمِّ

محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه وال يطعمه وال 
أن هذا التنبيه القرآني الواضع في التحذير من قهر اليتيم واإلساءة إليه لهو أعظم زاجر ألولئك الظلمة  وال شك (6)يحسن إليه

الذين مازالوا في غيهم سائرين، يواجهون اليتامى والمساكين والبائسين بكل ألوان االستعباد ،هذا التنبيه القرآني أعظم زاجر لهم 
 بها  ان لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 (.17( سورة الفجر، االية )1) 
 ( .24-23( سورة الفجر، االيات )2) 
 ( .11-1( سورة الضحي، االيات )3)
 ( .3-1( سورة الماعون ،االيات )4)
و إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن درع القرشــي الدمشــقي ، حــافظ مــؤرخ فقيــه ولــد فــي قريــة مــن أعمــال بصــري، تــوفي فــي (هــ5)

، دار العلم للماليين 15م( ينظر: اإلعالم الزركلي، ) ط1373-1302-هـ774-701دمشق، من كتبه ، ) البداية والنهاية ( ) 
 . 320/ص 1م( ج 2002

هـــــ 1410، دار ومكتبــــة الهالل،بيــــروت1، البــــن القــــيم الجوزيـــة ،تحقيــــق إبــــراهيم رمضــــان ) ط ( ينظـــر تفســــير القــــران الكــــريم6)
 . 4/554(ج
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 َوَيْسـَأُلوَنكَ  إن هللا عز وجل أمر بالمحافظة على أموال اليتامى وحرم إفسادها وتضييعها                قال تعالى: وثالثهما : 
ــاَمى َعــنِّ  ــإِّْخَواُنُكمْ  ُتَخــالُِّطوُهمْ  َوإِّنْ  ْيــرٌ خَ  َلُهــمْ  إِّْصــاَلحٌ  ُقــلْ  اْلَيَت ــدَ  َيْعَلــمُ  َوّللاَُّ  َف ــنَ  اْلُمْفسِّ ــَتُكمْ  ّللاَُّ  َشــاءَ  َوَلــوْ  اْلُمْصــلِّحِّ  مِّ  َعزِّيــزٌ  ّللاََّ  إِّنَّ  أَلَْعَن
 (1)َحكِّيمٌ 

 َحتَّـى اْلَيتَـاَمى َواْبَتُلـوا  األمر بإعطاء اليتامى أموالهم، عندما يرشدون ويعرفون كيف يتصرفون في أموالهم، قال تعالىرابعهما : 
ــْنُهمْ  آَنْســُتمْ  َفــإِّنْ  النَِّّكــاحَ  َبَلُغـوا إَِّذا مْ  َفــاْدَفُعوا ُرْشــًدا مِّ  َوَمــنْ  َفْلَيْســَتْعفِّْف  َغنًِّيــا َكــانَ  َوَمــنْ  َيْكَبــُروا َأنْ  َوبِّــَداًرا إِّْســَراًفا َتْأُكُلوَهـا َواَل  َأْمــَواَلُهمْ  إَِّلــْيهِّ
مْ  َدَفْعُتمْ  َفإَِّذا بِّاْلَمْعُروفِّ  ُكلْ َفْلَيأْ  َفقِّيًرا َكانَ  ُدوا َأْمَواَلُهمْ  إَِّلْيهِّ مْ  َفَأْشهِّ ِّ  َوَكَفـى َعَلْيهِّ ـيًبا بِّـاّللَّ  َأْمـَواَلُهمْ  اْلَيتَـاَمى َوآتُـوا وقـال تعـالى  (2) َحسِّ
ُلوا َواَل   (3)َكبِّيًرا  ُحوًبا َكانَ  إِّنَّهُ  لُِّكمْ َأْمَوا إَِّلى َأْمَواَلُهمْ  َتْأُكُلوا َواَل  بِّالطَّيِّّبِّ  اْلَخبِّيثَ  َتَتَبدَّ

ينَ  إِّنَّ  التشنيع الشديد على من أكل أموال اليتامى ظلمًا : قال تعـالى وخامسهما :   َيـْأُكُلونَ  إِّنََّمـا ُظْلًمـا اْلَيتَـاَمى َأْمـَوالَ  َيـْأُكُلونَ  الَّـذِّ
مْ  فِّي يًرا َوَسَيْصَلْونَ  َناًرا ُبُطونِّهِّ  (َسعِّ
  هُ  َيْبُلغَ  َحتَّى َأْحَسنُ  هِّيَ  بِّالَّتِّي إِّالَّ  اْلَيتِّيمِّ  َمالَ  واَتْقَربُ  َواَل   (5)َمْسُئواًل  َكانَ  اْلَعْهدَ  إِّنَّ  بِّاْلَعْهدِّ  َوَأْوُفوا َأُشدَّ
 
التحذير الشديد اقتداء  بالقرآن فـي مسـألة أكـل مـال اليتـيم كمـا ثبـت فـي --دليل مشروعيته من السنة النبوية: شدد النبي و    

 ( .6: اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها:" أكل مال اليتيم ")-- أبي هريرةصحيح  البخاري من حيث 
                  صحيح مسلمكما في    --المنزلة العظيمة التي يتبوأها كافل اليتيم، فقال     --وبين 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (220سورة البقرة اآلية )  (1)
 (6سورة النساء اآلية ) (2)
 (2سورة النساء اآلية ) (3)
 (10سورة النساء اآلية ) (4)
 (34سورة االسراء اآلية )  (5)
نهم نـارًا اخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب الوصـايا، بـاب قولـه) ان الـذين يـأكلون امـوال اليتـامى ظلمـًا امـا يـأكلون فـي بطـو  (6)

 .1017/ص3م(،ج1087هـ،1407، دار ابن كثير، بيروت، 3وسيصلون سعيرًا ،تحقيق: مصطفي ديب بغا، ) ط
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(وأشـار بالسـبابة والوسـطى وفـي صـحيح ابـن حيـان 1" كافـل اليتـيم لـه أو لغيـره أنـا وهـو كهـاتين فـي الجنـة ) الزهد والرقةائقكتاب 
:هكذا أراد به دخول  --، قال ابن حبان " قوله (2)وكافل اليتيم في الجنة هكذا وصححه األرناؤوطي عن سهل بن سعد : أنا

 في الجنة الواحدة . --الجنة الن كافل اليتيم تكون مرتبته مع مرتبة رسول هللا 
 . (3)من ضم يتيمًا بين مسلمين إلي طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة آليتهمسند أبي يعلي وفي 

 
، أبا ذرما بين عظم التفريط في مال اليتيم عندما ما نصـح  - -في معجمه الكبير وقد ثبت عنه الطبرانييث رواه كذلك والحد

 (4أني أراك ضعيفًا واني أحب لنفسي ال تآمرن على اثنين وال توالين مال اليتيم)
 
 فضل كفالة اليتيم: 

ه وضمان سـبل العـيش الكـريم لـه، حتـى ينشـأ عضـوًا نافعـًا فـي المجتمـع اهتم اإلسالم بشان اليتيم اهتمامًا بالغاص من حيث تربيت
بُ  الَّذِّي َأَرَأْيتَ  ( وقال تعالى 5)  َتْقَهْر  َفاَل  اْلَيتِّيمَ  َفَأمَّا المسلم، قال تعالى ينِّ  ُيَكذِّّ  . (6)( 2) اْلَيتِّيمَ  َيُدعُّ  الَّذِّي َفَذلِّكَ ( 1) بِّالدِّ

 
نايــة بــاليتيم والشــفقة عليــه كــي ال يشــعر بــالنقص عــن غيــره مــن أفــراد المجتمــع، فــتحطم ويصــبح وهاتــان اآليتــان تؤكــدان علــي الع

عضوًا هادمًا في المجتمع المسلم، ممـا يؤكـد علـي حصـن التشـريع اإلسـالمي علـي اليتـيم والتأكيـد بالعنايـة بـه فـي نصـوص آيـات 
 ( . 7القرآن العديدة في شأن اليتيم )

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 
 . 221/ص8هـ( ج1334اخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب االدب ، باب فضل كافل اليتيم) دار الجبل بيروت ،  (1)
، مؤسســة الرســالة 2ب  االرنــاؤوط ) طاخرجــه ابــن حيــان فــي صــحيحه، كتــاب البــر واإلحســان ، بــاب الرحمــة ،تحقيــق :شــعي (2)

 . 207/ص2م(،ج1993 -هـ1414،بيروت 
 227/ص2م(ج1984-هــ1404، دار المأمون للتراث : دمشق1اخرجه ابى يعلى في مسنده ،تحقيق :حسين سليم اسد،)ط (3)

. 
 . 348/ص3اخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب االمارة يعبر ضرورة،ج (4)
 (.9سورة الضحي، اآلية ) (5)
 (.2-1اآلية ) سورة الماعون ، (6)
 .40م(، ص1992-هـ1421ينظر: ادآب معاملة اليتيم، امحمد مجاهد طبل وآخرون،)دار الصحابة للتراث،بطنطا، (7)
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 حقوق االيتام ، وفضائل كفالتهم، وأنواعها .

 
 لأليتام  حقوق عدة تتمثل في اآلتي

 
حرمته وال استحالة حماه، لذلك كان أول : حق الحياة حق مقدس في نظر اإلسالم ، ال يحل انتهاك الحق  في الحياة -1

سـبحانه -حق قرره اإلسالم للطفـل وهـو حـق الحيـاة فحـرم هـدر حيـاة الطفـل أو االعتنـاء عليهـا وهـذا الحـق مـن نعـم هللا
ففي العصور القديمـة كـان النـاس ال يقيمـون وزنـًا لهـذا الحـق، فيزهقـون أرواح األطفـال خشـية العـار أو الفقـر  -وتعالى

ن الكريم ينهي عن القتل وسفك الدماء وشرع شـريعة القصـاص ليكـون العقـاب المعـادل لكـل مـن يخـرج علـي فجاء القرآ
مَ  الَّتِّـي الـنَّْفَس  َتْقُتُلـوا َواَل  قـال تعـالى (1)حدود هللا تعالى عنةدما قـال )  --أن رسـول هللا  (2 )  بِّـاْلَحقِّّ  إِّالَّ  ّللاَُّ  َحـرَّ

: أنت تجعل هللا ندا لن وهةو خلقةن، قلةت: إنةه لعظةيم، قلةت ثةم أي؟ قةال: ثةم أن سأل أي الذنب أعظم عند هللا، قال
فــانزل هللا فــي قولــه تعــالى  (3) (تقتةةل ولةةذلن تخةةاف أن تطعةةم معةةن، قلةةت ثةةم أي؟ قةةال: ثمةةان ترانةةي بحليلةةة جةةارك

ينَ تصديقًا  ِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  اَل  َوالَّذِّ مَ  الَّتِّـي َس الـنَّفْ  َيْقُتُلـونَ  َواَل  آَخرَ  إَِّلًها ّللاَّ  َيْلـقَ  َذلِّـكَ  َيْفَعـلْ  َوَمـنْ  َيْزُنـونَ  َواَل  بِّـاْلَحقِّّ  إِّالَّ  ّللاَُّ  َحـرَّ
 َذْنـبٍ  بِّـَأيِّّ ( 8) ُسـئَِّلْت  اْلَمـْوُءوَدةُ  َوإَِّذا  ( وقـال تعـالى4)  ُمَهاًنـا فِّيـهِّ  َوَيْخُلدْ  اْلقَِّياَمةِّ  َيْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعْف ( 68) َأَثاًما
 . (5)(9) ُقتَِّلْت 

من ترك األطفال بدون --: منح اإلسالم الطفل الحق في التعليم والتثقيف كغيره من األطفال وحذر الرسول الحق  في التعليم -2
تعلــيم وثقافــة  وبمــا أن فتــرة الطفولــة هــي األخصــب فتــرة فــي البنــاء العلمــي والفكــري لإلنســان حيــث تتخــذ فيــه عناصــر شخصــية، 

 .(6)ا اإلسالم رب األسرة  إلي تعليم أهله واالهتمام بهم وعدم االقتصار علي السعي علي رزقهم وتتميز مالمح هويته فقد دع
: وهذا الحـق يسـتحقه اليتـيم علـى أسـاس انـه صـغير لـم يرشـد بعـد ففـي التشـريع اإلسـالمي توجيهـات متواصـلة برحمـة حق الرحمة -3

                                                   الصغير والعطف عليه واألخذ بيده                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . 92م( ص1998،دار المعرفة: بيروت 1ينظر :األوالد في ضوء القرآن والسنة، لخالد عبد الرحمن،) ط (1)
 ( .151االية ) من رة االنعام،سو  (2)
 5/2030، ج5655اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االدب ، باب قتل الولد خشـية ان يأكـل معـه ، رقـم الحـديث  (3)

. 
 (.69-67سورة الفرقان ، االيات)  (4)
 (. 9-8سورة التكوير ، االيات ) (5)
م( ص 1997، دار اشـبيليا ، الريـاض، 1ينظر: التربية الروحية واالجتماعية في االسالم، إلكرام ضياء العمري، ) ط (6)

191  . 
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( ولقـد 7(()من لم يرحم صغيرنا ويعةرف حةق كبيرنةا فلةيس منةا قـال: ))  --أن رسول هللا  عبد هللا بن عمر بن العاصفعن 
إن لـي عشـرة مـن الولـد مـا قبلـت  --عنـدما قـال رسـول هللا (8األقةرع بةن حةابس التميمةي )مـن الصـحابي  -تعجب الرسـول

 . (9)(من ال يرحم ال يرحم)  --فقال لرسول هللا --يقبل الحسن بن علي  --م أحد، وذلك عندما رأي الرسولمنه
وكل هذه التوجيهات من اإلسالم برحمة الصغير بهدف من ورائها تعزيز الشعور لديه، وملؤه به ليفيض بـه يكبـر فمـن المعـروف 

 ن الرحمة فإن يجود بها عندما يكبر لحرمانه منها .أن فاقد الشيء ال يعطيه فلو حرم الطفل اليتيم م
ولقــد اثبــت علمــاء التربيــة والــنفس واالجتمــاع إن عــادات األهــل وطبــاعهم ومســالكهم فــي الحيــاة تنتقــل إلــي األبنــاء بحكــم التنشــئة 

 .(10)والتربية 
ضـمن لـه الحـق فـي النسـب  : بعد أن ضمن التشريع اإلسالمي للطفل الحق في الحياة والتعليم والرحمةحق ااالنتساب -4

واالنتســاب ألبيــه حتــى ال يكــون عرضــة للجهالــة، ومــن ثــم ضــياع حقــوق أخــري مثــل: اإلنفــاق واإلرث، فيقــرر هللا عــز 
مْ  اْدُعــوُهمْ  وجــل فــي قولــه تعــالى َبــائِّهِّ ْنــدَ  َأْقَســطُ  ُهــوَ  آلِّ ِّ  عِّ ينِّ  فِّــي َفــإِّْخَواُنُكمْ  آَبــاَءُهمْ  َتْعَلُمــوا َلــمْ  َفــإِّنْ  ّللاَّ  َوَلــْيَس  َوَمــَوالِّيُكمْ  الــدِّ

ـَدْت  َمـا َوَلكِّـنْ  بِّـهِّ  َأْخَطـْأُتمْ  فِّيَما ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  يًمـا َغُفـوًرا ّللاَُّ  َوَكـانَ  ُقُلـوُبُكمْ  َتَعمَّ كمـا حـرم اإلسـالم التالعـب  (11 )(5) َرحِّ
 (قـال  --رسـول هللا  باإلنسان، أو محاولة انتساب الطفل لغير أبيه،  ورتب علي ذلك العقاب الشديد فلقد ثبت أن

 .(12)( من ادعى إلي غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيه فالجنة عليه حرام
وبذلك ضمن اإلسالم للطفل يتيما كان أو غيره انتسابا ألب والتصاقا بفئة ينتمي إليهـا ولـم يتركـه همـال مجهـوال فـي المجتمـع كمـا 

وجـه باختيـار االسـم المناسـب للطفـل فـذلنا علـي األسـماء المحببـة  --قرر التشريع واإلسالم للطفـل حـق االنتسـاب فـان الرسـول
 إلي هللا،                                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 . 703/ ص  2، ج 4943في سننه باب الرحمة، رقم الحديث (   أخرجه داوود 7)
--(  هو االقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن ادم بن مالك بن حنظلة بن تميم قدم علـي النبـي 8)

، دار 1)طوسلم مع العطار بن حاجب بن زرارة ينظر: اسد الغابة في معرفة الصحابة البن االثير، تحقيق علي محمـد معـوض،
 . 264/ص1م( ج 1994هـ 1415بيروت،  –الكتب العلمية 

 . 2235/ ص 5ج 5651(  اخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اآلداب باب الرحمة الوالد وتقبيله ومقابلته، رقم الحديث 9)
هــ ( ص  1425، 1)ط(  ينظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة بحث اسـتثمار امـوال االيتـام فـي الفقـه االسـالمي، حمـاد، 10)

24 . 
 ( .5(  سورة األحزاب اآلية )11)
 . 285/ ص  6، ج 6385( اخرجه البخاري في صحيحه ، باب من ادعى الي غير ابيه ، رقم الحديث 12)
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) سـموا  --، فقـال  -حـزن  –مثل: عبد هللا وعبد الرحمن كما أرشدنا إلـي تـرك بعـض األسـماء التـي ليسـت مناسـبة مثـل يسـار 

 .(13)سمي وال تكنوا بكنيتي (با
 َواْلَوالِّــَداتُ  حــق الرضــاعة: فلقــد اوجــب اإلســالم علــي األمهــات إرضــاع أوالدهــن كمــا قــال تعــالى فــي كتابــه العزيــز  -5

ــْعنَ  َلْينِّ  َحــْوَلْينِّ  َأْواَلَدُهــنَّ  ُيْرضِّ َضــاَعةَ  ُيــتِّمَّ  َأنْ  َأَرادَ  لَِّمــنْ  َكــامِّ ْزُقُهــ َلــهُ  اْلَمْوُلــودِّ  َوَعَلــى الرَّ ــاْلَمْعُروفِّ  َوكِّْســَوُتُهنَّ  نَّ رِّ  ُتَكلَّــفُ  اَل  بِّ
ولقــد أجمــع الفقهــاء علــي وجــوب إرضــاع الطفــل مــا دام فــي حاجــة إليــه وفــي ســن الرضــاع (14  ) ُوْســَعَها إِّالَّ  َنْفــٌس 

.(15) 
 

 فوائد كفالتهم:
) أنةةا وكافةةل  --فخــرا لقولـه فـي الجنــة وكفـي بــذلك شـرعا و  --كفالـة  االيتـام مــن قبـل المســلم تـؤدي إلــي مصـاحبة الرســول  -1

 وأشار ألصبعيه السبابة والوسطى . (16)( اليتيم في الجنة كهاتين
 َتْقَهـْر  َفاَل  اْلَيتِّيمَ  َفَأمَّا كفالة اليتيم واإلنفاق عليه وتربيته والعناية به تدل علي طبع سليم وفطرة نقية وقلب رحيم، قال تعالى  -2

(9). (17)   
 َربُِّكَمـا آاَلءِّ  َفبِّـَأيِّّ صـاحبها بـالخير والفضـل العظـيم فـي الحيـاة الـدنيا فضـاًل عـن اآلخـرة قـال تعـالى: كفالة اليتيم تعـود علـي  -3

َبانِّ  أي هـل جــزاء مـن أحســن فـي عبـادة الخــالق، إال أن يحسـن خالقــه إليـه بـالثواب الجزيــل والفـوز الكبيــر   (18)(18) ُتَكـذِّّ
  والعيش السليم في الدنيا واآلخرة .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اخرجه مسلم في صحيحه، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، رقم الحديث: محمد فؤاد عبد الباقي، ) الناشر: دار احياء 13)
 . 1683ص / 3بيروت( ج -التراث العربي

 (.232( سورة البقرة ، اآلية )14)
 . 27( ينظر: استثمار اموال االيتام في الفقه االسالمي، ص 15)
/  1، تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرون، ) ط1918( اخرجه الترمذي في سنته، باب الرحمة اليتيم وكفالته ، رقم الحديث 16)

 . 321/ ص 4بيروت ( ، ج –دار احياء التراث العربي 
 (. 9( سورة الضحى ، اآلية )17)
 (. 60( سورة الرحمن، اآلية )18)
 
 

 



م2021العدد الحادي عشر     يونيو                    مجلة بحوث العلوم االنسانية واالجتماعية     

م2021العدد احلادي عشر          يونيو                  جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية           306 

                                                                                                                                                                                           

 

: ) تــرى المـــؤمنين فــي تـــراحمهم --تســاهم فــي بنـــاء مجتمــع ســليم خـــال مــن الحقــد والكراهيـــة وتســود المحبــة والمـــودة قــال  -4
  (19)هر ( وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوًا تداعى له سائر جسده بالحمى والس

 المسح على رأسه وتطييب خاطرهم تؤدي إلى ترقق القلب .  -5
 كما أشار في الحديث --في إكرامهم والقيام بأمرهم ورعايتهم والعناية بهم مشاركة لرسول   -6
 تزكي المسلم وتطهره وتجعل هذا المال نعم الصاحب للمسلم .  -7
 من األخالق الحميدة التي اقرها اإلسالم وامتدحها.  -8
 ها بركة عظيمة تحل على الكافل وتزيد رزقه .في  -9

 تجعل البيت الي فيه يتيم  من خير البيوت . -10

ينَ  َوْلـَيْخَش   فيها حفظ لذريتك من بعدك وقيام اآلخرين باإلحسان إلى أيتامك                         قال تعالى   -11  َلـوْ  الَّـذِّ
مْ  مِّنْ  َتَرُكوا َعاًفا ُذرِّيَّةً  َخْلفِّهِّ مْ  اُفواخَ  ضِّ يًدا َقْواًل  َوْلَيُقوُلوا ّللاََّ  َفْلَيتَُّقوا َعَلْيهِّ فكافل اليتيم اليوم إنما يعمل لنفسه لـو   (21) (9) َسدِّ

تــرك ذريــة ضــعافًا فكمــا تحســن إلــى يتــيم يحســن إلــى أيتامــك فــي الغــد وبكــل حــال ال يمكــن أن تستشــعر هــذه الفوائــد الدنيويــة 
ه يعــيش فـي كــف أسـرتك إال بعــد التطبيـق العملــي لهـذا المشــروع الخيـر وقيامــك بكفالـة احــد المترتبـة علــي كفالـة اليتــيم وجعلـ

 ( 22)األيتام وستجد الخير في الدنيا واآلخرة بإذن هللا 
 أنواعه: 

 يم.اليتيم الحقيقي: ويطلق علي كل من مات أبوه ذكرا أو أنثي دون سن البلوغ ويبقي يتيمًا حتى يبلغ فان بلغ زال عنه اسم اليت -1
اليتيم الحكمي: الطفل اليتيم هو الذي فقد معيله وحاميـه وراعيـه ويمكـن أن يقـال عليـه األطفـال الـذين لهـم أبـاء غيـر ميتـين لكـنهم  -2

في حكم األموات ويمكن اعتبار أوالدهم في حكم األيتام وفـي المجتمـع نمـاذج كثيـرة مـن هـذه األصـناف فهـم فـي حكـم األيتـام مـن 
ا جاءت حـاالت الكثيـر مـنهم إلـي الرعايـة والحنـان والنفقـة اشـد مـا يحتـاج إليهـا اليتـيم الحقيقـي وهـو نمـاذج الناحية الفعلية ومن هن

  (23)متكررة في كل المجتمعات بشكل عام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
، دار 1، تحقيـق: محمـد زهيـر ناصـر، )ط6017( اخرجه البخاري في صحيحه، باب الرحمة الناس والبهائم ، رقـم الحـديث 19)

 . 10/ص  8طوق النجاة( ج
( ينظر موسوعة نظرة اليتيم في النعيم في مكارم اخالق الرسول الكريم ، لصالح وعبد الرحمن الملـوح ) دار الوسـيلة: جـدة( 20)
 . 3264/ ص 8ج
 ( .9( سورة النساء، اآلية )21)
 . 3265(  ينظر: موسوعة نظرة النعيم في مكارم اخالق الرسول / ص 22)
 . 76م(ص1996، دار السالم الفورية ، 3(   ينظر: تربية االوالد في االسالم، لعلوان عبدهللا ناصح، ) ط23)
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 أمه أو كليهما وحاالته في اإلسالم. مكانة اليتيم في اإلسالم، ومن المسؤول عن تربيته بعد وفاة أبيه أو

 :تهمكان

إن اليتيم مخلوق بشري له كرامته وحقوقه وان الدين اإلسالمي حفظ له حقوقه ولقد كرم هللا اإلنسان فقد اسجد مالئكته به حين   
ــي لِّْلَماَلئَِّكــةِّ  َربُّــكَ  َقــالَ  إِّذْ  قــال تعــالى  ( 24) خلقــه  ــنْ  َبَشــًرا َخــالِّقٌ  إِّنِّّ ــينٍ  مِّ ْيُتهُ  َفــإَِّذا( 71) طِّ ــنْ  فِّيــهِّ  َوَنَفْخــتُ  َســوَّ ــي مِّ  َلــهُ  َفَقُعــوا ُروحِّ

ينَ  دِّ   (25 )( 74) اْلَكافِّرِّينَ  مِّنَ  َوَكانَ  اْسَتْكَبرَ  إِّْبلِّيَس  إِّالَّ ( 73) َأْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ  اْلَماَلئَِّكةُ  َفَسَجدَ ( 72) َساجِّ

ــيمَ  ُتْكرُِّمــونَ  اَل  َبــلْ  َكــالَّ  مخلوقــات هللا عــز وجــل قــال تعــالىوهنــا الســجود ســجود إكــرام واحتــرام لإلنســان منزلــة خاصــة بــين    اْلَيتِّ
وهـذا الــنص قرآنــي واضــح وصـريح علــي تكــريم هللا عــز وجــل لإلنسـان وتفضــيله بنعمــه وبتســخيره الكـون لــه واليتــيم لــه حــق  (26)

 التكريم .

ـدٌ  إن المجتمع اإلسالمي مجتمع متراحم متماسك متواد قال تعـالى  ِّ  َرُسـولُ  ُمَحمَّ ينَ  ّللاَّ اءُ  َمَعـهُ  َوالَّـذِّ ـدَّ ـارِّ  َعَلـى َأشِّ  َبْيـَنُهمْ  ُرَحَمـاءُ  اْلُكفَّ
 (27 ) وعن انس أن النبي--  ( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسهقال  )(28). 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 536م( ص 2010-هـ1430بيكان: الرياض ، مكتبة الع4( ينظر: التفسير، لعائض القرني، ) ط24)
 ( .74-71( سورة ص، اآلية ) 25)
 (.17( سورة الفجر، اآلية )26)
 ( .29اآلية )من ( سورة الفتح، 27)
/ ص  1، ج13( اخرجه البخاري في صحيحه كتاب اإليمان باب من االيمان ان يحب ألخيه ما يحب لنفسه، رقم الحديث 28)

14 . 
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 عن تربيته بعد فقد االب او االم أو كليهما من المسؤول 

إن المخول بتربية اليتيم هو أقرب الناس إليه وهو فرض كفاية إذا قام به هذا القريب سقط هذا الغرض عن باقي األقارب وإذا لم 
لــم يفعلـوا وجــب  يقـم بـه اقــرب النـاس إليــه أو إسـاءة التصــرف اليتـيم أو اليتيمــة فـرض علــي األقـارب اآلخــرين التـدخل الوضــع فـان

علي من يعلم ان يبلغ حاكم البلد ليتدخل فيعزز القريب المسيء أو يعين غيره كفياًل للصبي ووصيًا عليه الن كفالة اليتيم فرض 
 كِّتَـابِّ  فِّـي بِّـَبْعضٍ  َأْوَلـى َبْعُضـُهمْ  اأْلَْرَحـامِّ  َوُأوُلـو قـال تعـالى  (29)كفاية على األمة كلها فـإذا قـام بـه الـبعض سـقط عـن البـاقين 

 ِّ وعلى المسلم ان يترك الوالية على اليتيم إذا أحس فـي نفسـه عـدم القـدرة علـى تربيـه ورعايـة   (30)  َعلِّيمٌ  َشْيءٍ  بُِّكلِّّ  ّللاََّ  إِّنَّ  ّللاَّ
 .(31)(.اللهم إني اخرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ) --اليتيم والمحافظة عليه ، قال رسول هللا 

 سالم :حاالت اليتيم في اإل

أن يموت أبوه ويترك له مـاال فتكفـل بـه أمـه مـثال أو جـده أو عمـه أو احـد مـن أقاربـه فـيحفظ لـه مالـه وال يقربـه إال بالحسـنى ثـم  -1
 يؤدي له مال حين يرى انه يستطيع التصرف فيه وذلك حين يبلغ. 

ااًل يقوم بحاله فانه حينئذ ال يكون محال للصةدقة أما إذ خلفا له مرحمه هللا في فتـواه )  عبد العزيز بن البازقال الشيخ العالمة 
، إنما يكون محاًل لرعاية والعناية بماله واإلحسان إليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ وهو كةذلن يكةون محةاًل للعنايةة مةن حيةث 

 (.32)( التربية والتوجيه والتعلم عما ال ينبغي

هُ  َيْبُلغَ  َحتَّى َأْحَسنُ  هِّيَ  بِّالَّتِّي إِّالَّ  اْلَيتِّيمِّ  َمالَ  َتْقَرُبوا َواَل :وقد قال هللا سبحانه وتعالى   (33. )َأُشدَّ
إن يموت أبوه ولم يترك له من المال شيئًا وهذا يتفق عليه أمه أو أقاربه بالحسنى ومن باب التعاون على البر والتقوى ومـن  -2

  (34.)َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى َوبِّذِّي إِّْحَساًنا َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ  اَشْيئً  بِّهِّ  ُتْشرُِّكوا َواَل  ّللاََّ  َواْعُبُدوا  باب قوله تعالى
 (.35وهذا اليتيم يعتبر من الفقراء او المساكين والزكاة له جائزة وتكون من باب الكفالة أيضا )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ( .16،ص ) 2010(ينظر: رعاية اليتيم في التصوير االسالمي، لزياد بن علي بن محمود الجرجاني، 29)
 ( 75( سورة االنفال، اآلية )30)
 .254/ص 8،ج 1104( اخرجه النسائي في سنته ، كتاب عشرة النساء ، باب  ،حق المرأة علي زوجها، رقم الحديث 31)
 .329/ص  4العالمة عبد العزيز بن الباز رحمه هللا ج (ينظر: مجموع فتاوي 32)
 (.152( سورة االنعام، اآلية )33)
 (.36(  سورة النساء ،من اآلية )34)
 ( .7-6م( ص) 2015-هـ1436، 3( ينظر: تحفة اليتيم واللقيط لمحمود بن احمد ابو مسلم ) ط35)
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وله الكثير من عدة زوايا فالبد من النظـر اليـه مـرارا وتكـرارا والتنبـه من خالل ما تم عرضه أرى ان هذا الموضوع وإن كان قد تنا
فـإن الـذكرى تنفـع المـؤمنين  لـذا رأيـت مـن دواعـي االهتمـام والحـرص أن اعـرض لهـذا   عليه والوقوف عنـده قـال تعـالى :   فـذكر

وح االخـوة والحـب والتسـامح والمـودة الموضوع وان يكون محط انتباه لجميع المسلمين في كل وقت وحين  لبنـاء مجتمعـا تسـوده ر 
 . بين أفراده

 

 ....وهللا الموفق                                                                        
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