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ABSTRACT
This paper aimed to provide readers, researchers and those who are interested in
English Language, with a range of important information regarding the impact of the
invention of printing on the development, improvement, spread of the English language
and the changes happened within the English language. Exposure to previous studies
that concerned with the relationship between the changes in English language and the
invention of printing is an aspect of this paper. The invention of printing contributed to
the widespread dissemination of literary works both inside and outside Britain. The
printing press had a tremendous impact on many aspects of social life in Britain; The
philosophers, theologians, scientists, poets and authors were able to publish their views,
theories, philosophy and ideas when they began to publish their works which became
available for reading among the public. As a result of the availability of printed
materials, English language teachers had been able to build good learning programmes
and assigned teaching plans, to help learners to acquire an ideal language. The invention
of printing was the main factor that contributed to the dissemination of English
language and provided the opportunity to teach and learn English all over the world to
become an international language. This was the result of the efforts of many linguists ,
writers , printing technicians and pioneers such as William Caxton. Comparing the
output of this paper with the findings of the previous studies, it was found that the
invention of printing benefited the reader, the researcher, teacher and learner.
Keywords: advent, flyers, painstakingly, patrons, and scriptorium.

الملخص
هدفت هذه الورقة إلي تزويد القراء و الباحثين و المهتمين بشؤون اللغة االنجليزية بجملة من المعلومات
 و ما أحدثه هذا االختراع,  و تحسن و انتشار اللغة االنجليزية,الهامة في ما يتعلق بتأثير اختراع الطباعة علي تطور
كما أن التعرض للدراسات السابقة الخاصة بعالقة التغييرات في اللغة. من تغييرات علي اللغة االنجليزية
,ساهم اختراع الطباعة في نشر األعمال األدبية بشكل واسع.االنجليزية و اختراع الطباعة أحد جوانب هذه الورقة
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 ففي بريطانيا, وكان للطباعة تأثير كبير علي العديد من جوانب الحياة االجتماعية. سواء داخل بريطانيا او خارجها
فلسفاتهم وافكارهم بمطبوعات,نظرياتهم,الشعراء والمؤلفون نشر أرائهم,العلماء,االهوتيون, فقد استطاع الفالسقة
 و نتيجة لذلك, و توحيد استخدام أدوات الترقيم, ساهمت طباعة الكتب في تثبيت قواعد النحو.أصبحت متوفرة للقراء
 كما تمكن المتعلمون من اكتساب اللغة بشكل, و واضحة, استطاع معلم اللغة االنجليزية أن يبني برامج تعليم جيدة
 و لذلك يعد اختراع الطباعة هو, و صحيح وقابل للتداول, نظرا لتوفر المادة اللغوية المطبوعة بشكل موحد,متقن
 و أتاح فرص تعليم و تعلم اللغة االنجليزية في,العامل الرئيسي الذي ساهم في نشر اللغة االنجليزية بشكل واسع
 وكان ذلك نتيجة الجهود البذولة من علماء اللغة و أدبائها و فني, حتى أصبحت لغة عالمية, جميع إنحاء العالم
وبمقارنة مخرجات هذه الورقة مع ما توصلت اليه الدراسات السابقة تبين أن. مثل وليم كاكستون, الطباعة و روادها
.اختراع الطباعة امر استفاد منه القارئ و الباحث والمعلم والمتعلم

Introduction
Inceptively, the role of printing must b given a concern because it
contributed in making English literature works available for the readers.
Printing or publishing written materials made copying easier, cheaper and
faster. Books before the invention of printing were owned by the extremely
rich and noble families, monasteries and educational institutions. As result
of that contrivance books were more widely , and Caxton's endeavors let to
higher literacy rates because books became more widely and cheaply
available to those outside of just the upper classes. So the English language
was changing rapidly in Caxton's time and the works that he was given to
print were in a variety of styles and dialects . (lass, 1987) Then the
invention of the Printing Press played a significant role in the spread of a
common version of English, as more people were able to access books and
the rules about the look of letters and spelling of words became more
concrete. Consequently, English Language became popular and widespread
(Blake, 1980).
Linguists have always conceded that the invention of printing had done
a great influence on languages features particularly on handwriting. Among
other things, printing helped to develop a standard language and a more
codified form of spelling (fisher, 1996).
Some people have not discerned that if printing works were not invented,
how could the reader be able to get copies of those long novels or poems or
2
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any other literary works which were written or said through times. Through
this work the researcher would endeavor to focus on the importance of
invention of printing and its role in English literary works diffused among
readers and speakers of English language. Consequently, the objectives of
this study are to discuss the effect of invention of printing on English
language. Moreover, to inform the readers that except for the invention of
printing, many readers would not be able to read more literary works in the
past times. In addition to apprise the audience that the invention of printing
contributed to a considerable extent, in making English language a global
language. To activate the role of this study, the researcher followed the
attributive methodology because it is suitable for the study purposes. To
represent the materials of this work he employed, utilized and depended on
the references and resources which are available in the libraries, cultural
centers and the internet web sides. Hypothetically, the most significant
impacts of the invent of printing upon the English language manifests in
standardization the most familiar aspect of the language like spelling,
punctuations, grammatical rules.
When the invention of printing was discovered many scholars have paid
more attention to the process of publishing. Since Guten-burg invented the
printing press in 1445 a lot of books were printed. Following that important
event, some studies were carried on (Eisenstein, 1979).
The most important related studies will be mentioned and cited below.
1- Mr. Francis Bacon from University of Koblenz in Landau had
presented a study titled ''The Impact of Printing on the Development
of E.L''
This study shows the fore effect and consequence of invention of
printing and its role in development of Language.
2- Dr. Jeff McMullan
'' The Effect of printing Access and Print Exposure on English
Vocabulary Acquisition ''
This study examines the relationship among access to reading
materials, print, exposure, and vocabulary acquisition among
language minority students in USA
3
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3- Elizabeth Dickens
'' English Language Change and the Advent of Printing''
The study concerned with impact of printing on English Language
since 1476, and the role of Caxton's press.
These studies concerned with relationship between the printing
process and the effect it made on the developed of the English
Language.
.
Literature
English Language Progress as a Result of Advent of Printing
The printing press impact on the English language, evidently in the
fifteenth and early sixteenth centuries, had two miens that not only made
this language discrete from continental languages but also contributed to
printing's effect on language change (Mckitterick, 2003).
Continental printing works since then had a near monopolization on the
production of conventional literary materials; therefore, early English
publishers, expressly those who followed Caxton's procedure, worked
mostly in the colloquial language. This concept emphasized the widespread
distribution of texts in English and also contributed to the eventual
standardization of the language. Most of readers looked forward to have
printed materials as private references, but imagine life today if the printing
press had never been invented, people would not have books, magazines or
newspapers. Moreover, Posters, flyers, pamphlets and mailers would not
exist. The printing press allowed readers and learners to share large
amounts of information quickly and in huge numbers.
In fact, it is so important that it has come to be known as one of the
most important inventions of our time. It drastically changed the way
society evolved (Mckenzie, 1999).

4
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Life before the invention of printing press
Before the printing press was invented, any writings and drawings had
to be completed painstakingly by hand. However, such a chance was not
accessible for just anyone but for who was allowed to do so. Such work
was usually restrained for calligraphers who lived and worked in abbeys.
The priories had an exclusive chamber called a "scriptorium." There, the
calligraphers would work in tranquility, following successive steps; first
measuring and outlining the page layouts and then carefully copying the
text from another book. Then the illuminators and the decorators took over
to add designs and embellishments to the pages. In the Early Ages and
Middle Ages, books were usually only possessed by clergymen,
educational institutions or extremely rich people. Most books were
religious in nature. In some cases, a family might be lucky enough to
possess a book, in which case, often it would be a decorated copy of the
Bible. (Walsham, 2004).
The existential influence of invention of printing on
invigorating the relationship between English language and its
audience
Publishing activities which were introduced in England by Caxton in
about 1476, helped to increase the spread of knowledge and literacy level
among the British public as more and more people had better access to
reading materials (Blake, 1991).
Through decades, as more English texts were published, such as novels,
dictionaries, the Bible and other documents, the English language gradually
gained popularity and established itself as the national language of
England. Apart from the advent of printing, political, social and economic
factors also contributed to the development of English as a national
language. Some linguists had pointed out that through printing; Caxton
played a very significant and instrumental role in stabilizing English as the
national language of England (Crystal, 1985).
5
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There would be an idea that Caxton as the first printer in England was
extremely responsible for imposing some forms of uniformity to the
English language. His choice of the dialect of the southeast Midlands had
given the present form of Standard English. Some language historians
pointed out that printing was the technological foundation of the European
Renaissance. In other words, printing revived the tradition of learning the
aspects of the language. Consequently, this attitude led to unprecedented
mass communications and the dissemination of information on a very wide
scale. As printing became widespread, the Standard variety of English also
spread to all corners of England (Fisher 1996).
Obviously, Caxton's presentation of printing process to Britain played
an instrumental role in the progress of Standard English and the
development of the English language should not be forgotten. His works
became significant and noticeable as linguists in search of antique
manuscripts to interpret and present the story of the development of
English language in England .More importantly, the public could now read
and interpret the contents of some books such as the Bible, which was used
to be exclusive to the clergymen (Jespersen, 1972).
The impact of the invention of printing upon
English language
Before the invention of printing press, books were exceedingly
expensive and their production was the right of the church. A person of a
massive wealth may own a few books. With the invention of printing the
monopoly was broken and the price of books fell precipitously, allowing
the spread of all kinds of knowledge and ideas. The most noticeable impact
of the invention of printing on the social life, was that so many theologians,
scientists, poets, authors, philosophers could print their theories,
philosophy and ideas and spread them far quicker and easier than they had
before the printing press was invented (Hogg 1999).
Since the language was the milieu where ideas, thoughts, opinions,
were shifting through, it received a great impact. Hence, English language
aspects like spelling, punctuations, and grammatical rules were affected.
6
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Printing press works formalized the forms of English words spelling, in
other words the printers used one form of spelling in all printing activities
unlike the manual calligraphers did when they inscribed the books.
Furthermore the grammatical rules were fixed to have one particular aspect
used in all printed materials. Punctuations were not an exception. As result
of those innovations there were some aftereffects such as: the invention of
printing press saved time in copying, printing press contributed in the
spread of information quickly and accurately, it took book printing out of
the hand of Church and made it much harder for the Church to control or
censor what was being written, the features of spelling and the usage of
punctuations were unified so there were no difference in spelling manners
or the position of punctuation among all printed works although the authors
had different accents, then owning books became relatively cheap and
widely available (Bede 1979).
The First Pioneers of Printing in Britain:The earlier intelligible person with regard to printing in Britain was
"William Caxton". He was the first Englishman who became energetically
and efficiently involved in the new art of printing, and he introduced
printing into Britain when he established a press at Westminster in 1476
(Blake, 1991). Since he was a texture tradesman for the most famed textile
companies at that time (Mercer's Company) in the Low Countries, Caxton
had come across the new technician processes in Europe. His business
brought him to Germany where he learned the career of printing (in
Cologne) in 1471. After his coming back to the continental, almost in
Bruges, Caxton established a printing machine of his own and
published "The Recuyell of the History of Troy", which was claimed to be
the first book ever to be printed in English and one of some translations
Caxton made himself. Just like other specialists and technicians in the
continental (Martin Luther) who made the dialect of his home region the
standard form of German through his Bible translation, William Caxton
resembled him to be responsible for a formal form of English which
became the Standard English. Caxton adopted a special formation of
7
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Middle English, which was known as "King's English", and it was
commonly used in London and its surroundings. This form of English
Language spread widely in Europe because of Caxton's translations. Also
this language variety was spoken throughout England as result of his trade.
If this diffusion of the language was a conscious choice, it cannot
absolutely be asserted, however, Caxton had an acute sense of language
through his time spent abroad and he was aware of the problem of dialect
variation in England (Crystal, 1992). So Caxton’s introduction of printing
processes emerged as a turning point in the development of English as a
national and later an international language.
William Caxton did not have an appropriate or higher education to deal
with literary works, but he obviously had a liking and inclination for books
sale and that passion came across his love to the interesting literary works
through his business travels. As a merchant, he surely saw the business
opportunity behind printing those works. Caxton was not only a
typographer, but he was also a publisher and enjoyed the patronage, custom
and friendship of some responsible, as he had a good relationship with
Edward IV, Richard III and Henry VII. Caxton's real social prestige lies in
the fact that three quarters of the hundred books he published between 1473
and his death were in English It was claimed that Caxton’s selection of
titles (including books on geography, history, saints’ lives, grammar and
rhetoric, translations of classics, and prose romances like (Thomas
Malory’s Le Morte d’Arthur) showed him to be a good tradesman for his
books appealed to a wide readership. Caxton also addressed his readers
personally, included in many of his publications an explanation for printing
a particular text, and he dedicated certain books to his sponsor, patrons and
helpers to emphasize their higher social class and value. Caxton’s first
major book in England was "Geoffrey Chaucer’s Canterbury Tales".
Caxton gave himself the best possible chance of persuading the English
public, not to use his translations, but he persuaded them to buy books. His
desire to impart to others his taste for books is amply apparent from his
many translations into English of new works to an English public (Blake
1980).
8
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The first printed works in English.
It was said that the first book printed in English language was the
"Recuyell of the History of Troy". The book was issued about 1475;
however, the French original was completed in 1464 by Raoul le Fever.
When we compare the period between completing the book and the year,
when it was printed, obviously there were about eleven years.
Some scholars claimed that," The Wars of Roses” was on of the
longest and famous printed book by W. Caxton (Clanchy, 1993).
As it was known, the book was composed by French. The Duchess of
Burgundy asked Sir Caxton, one of most famous educated persons in
Burgundy to translate the book from French to English. Sir Caxton started
his job. However he had never been to France and by the rudeness of his
French, he soon laid the work aside. Encouraged by the Duchess of
Burgundy, he, later, resumed his task and finished the work in 1471As his
knowledge of French was not perfect, he produced imperfect translation,
but must have required an adequate knowledge of the language so, too, with
his English. These actions were the main reasons for delaying printing the
book. The task of printing continued. .
People at that time were eager to read. So those who worked with
printing concentrated on the most popular literary works. They thought of
novels but, what were the first novels and literary works printed? (Crystal,
1987) From what was prevalent at that time , there were some novels and
other literary works which were claimed to be the first or earlier published
books in Britain at Caxton's era: Thomas Malory, Le Morted' Arthur,
(Written circa 1470, published 1485), John Lyly, Euphues: The Anatomy
of Wit (1578) and Euphues and his England (1580), Philip Sidney, The
Countess of Pembroke's Arcadia(1581), Aphra Behn, Oroonoko
(1688), Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719), Daniel Defoe, Moll
Flanders (1722),Samuel Richardson, Pamela (1740) and Watt's candidate,
Daniel Defoe's Robinson Crusoe (1719), gained wide acceptance (Jackson
1953).
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However, with the rise of feminist criticism in the 1970s and 1980s and its
concomitant rediscovery of forgotten writings by women, it is now more
often argued that Aphra Behn’s Oroonoko (1688) was the first published
English novel.
Another important factor emerged as a result of inventing of printing was
the dictionaries which had a great influence in English language.
The invention of the Dictionary had two main influences:
1. The Dictionary has standardized spellings. Before dictionaries, some
people kept lists of words. But in different parts of the country, the
spellings were often quite different, being influenced by local accents, or
local spellings. For most people, they knew how to say what they wanted to
communicate, but they rarely had to write anything. So when it came to
writing, many just made up the spelling as they saw fit. (Crystal 1992)
Even William Shakespeare's name was spelt several different ways. Of
course, the word 'Shakespeare' is a proper noun and therefore is unlikely to
be found in a standard dictionary. Even so, it is a good example of the
significant variations in spelling that were common before Dictionaries
began to be published and used as standard reference works.
2. Dictionaries have made people more aware of language (and the
meanings of language), and provided greater opportunity for people to
increase their personal vocabularies. The result is that, with good use of
dictionaries, people are often better equipped to express themselves
because they had a wider range of words at their command, and they can
then select those that best match the idea of what they want to express. And
even if they occasionally use an obscure or abstruse word, the other person
can always look it up in a dictionary! According to Harris and Taylor,
many Renaissance men of letters held the view that language can be altered
and improved by human design. As such, the Renaissance scholars worked
towards standardizing the language by producing English dictionaries and
grammar books. John Wallis, one of the last of the Renaissance scholars,
published a grammar of English in 1653 entitled (Grammatical Linguae
Anglicanae), which is often regarded as the first systematic grammar of
English. In 1755, Dr Samuel Johnson published his famous and very
10
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influential Dictionary.( Another famous dictionary is John Walker's A
Critical Pronouncing Dictionary of 1791 .The early English dictionaries,
especially Dr. Johnson's can be seen as a model to the modern English
dictionaries. The idea of modernity in thinking, which is easily reflected in
the language used by a given society, had its roots as early as the
Renaissance era (Crystal, 1985).
Since the publication of The Canterbury Tales by Chaucer, the English
language had changed dramatically in form and grammar. By the late
1850s, English scholars saw the urgent need to have an authoritative
dictionary as English had already established itself as the national language
of England.

Findings and Discussion
It becomes clear that the invention of printing related to English literary
works is a continuous process for centuries. Now English language has
become an international language with all modern features because of the
effect of invention of printing. Since he most interest of this paper is to
present the impact of the invention of printing upon English language, one
is really surprised by its great development and believable growth in all
aspects. As a result of printing invention the literary works have reached
many readers all over Britain and overseas.
An attention has been given to trace out the history of the invention of
printing particularly its influence on English language expansion. The
style of printing and the manner of presentation of printed works were
excellent. In this study the history and growth of invention of printing had
been given a manner in a chronological order. The invention of printing has
contributed in the development of English language either in speaking or
learning. The most distinctive findings can be bridged as follows:
1 – The invention of printings produced a new easy sample of using
English language.
2 –It simplified the explanation of words used in the old literature of
Shakespeare to the current English, as the most of the book were give footnots to elucidate the unfamiliar words.
11
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3 – It helped in dissemination of books or any knowledge resources.
4 – The invention of printing spread the use of English and attracted more
people to read and learn the language.
5– It contributed to the strengthening of the English language identity.
6– The invention of printing assisted the exposition of some old words used
in old English forms such as the old ballads and Shakespearian and
Miltonic sonnets. Furthermore, the interest of using punctuations and fixed
particular manners of grammar helped foreign English learners in teaching
and learning the English language.

Conclusion
The invention of printing played a great role in the diffusion of the
English literary works among readers and it had a large participation and
contribution to make English language be spoken by many speakers not
only in Britain but also overseas. Clearly, the generalizations regarding the
causal relationship between printing and language change are founded in
fairly indisputable fact; Printing did contribute to the development of
present day English from Middle English. Nevertheless, it is important to
remember that these changes were not necessarily the result of printing
alone, nor did they all come about instantaneously, or even quickly. Both
historians of the English language and historians of book publishing and
marketing would benefit from more widespread dialogue and greater
consideration of the two fields' complex interactions. Consequently, the
invention of printing had contributed in making English language be read
and spoken in many different parts of the world. Moreover, the printing
press, which helped in spreading information much more easily, was a
communication revolution that introduced a torrent of new words and ways
of recording work in the English language. As a parallel process in which
language and knowledge experienced growth, this development also served
as a turning point in education, and is, possibly, the moment at the value of
data and knowledge became a currency in the world of information.
Moreover, teaching and learning English language became easy and fixable
12

)2020( ) السنة38( مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد

and wide spread by the printing of books. By virtue of the invention of
printing the English language expanded. Starting from its humble origin as
a language spoken by the Anglo Saxon, it developed into what it is now, an
important global language of science, communication and the Internet.
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الملخص
تناولت هذه الدراسة تحليالً جيومورفولوجياً لنموذج االرتفاعات الرقمية Digital Elevation

 ) Models (DEMلحوض وادي درنة ،بهدف إنتاج خرائط رقمية لالرتفاعات واالنحدارات واتجاهات

االنحدار وشبكة التصريف والخروج بقياسات مورفومترية دقيقة للحوض اعتمادًا على تقنيات نظم

المعلومات الجغرافية  ،)Geographic Information Systems (GISما يساهم في توفير قاعدة

بيانات واسعة يم كن االعتماد عليها في الدراسات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية التي تستهدف الحوض
المائي لوادي درنة ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل الخرائط الرقمية
المختلفة ،كما استخدم األسلوب الكمي من خالل حساب بعض المعامالت المورفومترية التي تقيس أبعاد

الحوض وخصائصه الشكلية والتضاريسية وخصائص شبكة التصريف ،وأظهرت نتائج التحليل
المورفومتري أن شكل الحوض قريب من االستطالة ،وتنخفض فيه نسب التضرس ودرجة االنحدار ،كما

تشير قيمة تكامله الهبسومتري إلى وصوله لمرحلة النضج في دورته التحاتية ،واعتبرت كثافة تصريفه
منخفضة بسبب قلة أعداد مجاريه وقصر أطوالها.

كلمات مفتاحية :التحليل الجيومورفولوجي ،حوض وادي درنة ،نموذج االرتفاعات الرقمية ،نظم المعلومات الجغرافية.

14

)2020( ) السنة38( مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد

ABSTRACT
This study deals with a geomorphological analysis of the Digital Elevation Model
(DEM) of the basin of the Dernas’ valley; with the aim of producing digital maps of
altitudes, slopes, slope directions, and the drainage network, to obtain the accurate
morphometric measurements of the basin. The Geographic Information Systems
techniques (GIS), was applied to provide a wide and reliable database for the
geomorphological and hydrological studies of the water basin of the Dernas’ valley. This
study relied on the descriptive analytical method in describing and analysing the various
digital maps, furthermore; the study depends on the quantitative method, which used to
analyse some morphometric parameters describing the basin dimensions, its
morphological and terrain characteristics, in addition to the characteristics of the
drainage network. The results indicated that the shape of the basin is close to the
elongation, with decreased ratios of terrain and slope degree, moreover; the value of its
hypsometric integration represented that it has reached the maturity stage in its erosive
cycle, and its drainage density is considered to be low due to the small number of
streams with short lengths.
Keyword: Geomorphological analysis, Wadi Derna, digital elevation model,
geographic information systems

المقدمة
تُعد األساليب التقنية الحديثة المتمثلة في مرئيات األقمار الصناعية ونماذج االرتفاعات
 من أهم وسائل الدراسة الجيومورفولوجيةDigital Elevation Models (DEM) الرقمية
 نظ ار لسرعتها ودقتها في أنتاج العديد من الخرائط الرقمية وحساب الكثير من،ألحواض التصريف

 ما،المعامالت المورفومترية مثل مساحة الحوض وطوله ومحيطه ونسبة تضرسه وكثافة تصريفه

 فقد تناولت،دفع كثير من الباحثين إلى استخدامها في الدراسات المورفومترية لألحواض النهرية

) دور نظم المعلومات الجغرافية في بناء قاعدة بيانات للخصائص2008 ،دراسة (الغيالن
 وتوصلت إلى إخراج العديد من،المورفومترية لحوض وادي لبن في المملكة العربية السعودية

الخرائط والقياسات المورفومترية الدقيقة للحوض و أوصت بضرورة استخدام المرئيات الفضائية في
) التحليل المورفومتري لحوضDhawaskar, 2015(  وتناولت دراسة،الدراسات الجيومورفولوجية

 وبينت أن،نهر مادي في الهند باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونموذج االرتفاعات الرقمية

 و أوصت كذلك باستخدام نظم المعلومات في،الشكل الطولي للحوض ناتج عن تأثير الصدوع
) عن التحليلGajbhiye, 2015(  أما دراسة،الدراسات المورفومترية ألحواض التصريف
15
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المورفومتري لحوض تصريف نهر شاكار في الهند باستخدام االستشعار عن ُبعد ونظم المعلومات
الجغرافية ،فقد توصلت لعدة نتائج منها أن انخفاض كثافة التصريف عن  5كم/كم 2يعني أن
صخور منطقة الدراسة ذات نفاذية عالية ،و أوصت أيضاً باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في
الدراسات الهيدرولوجية والطبيعية ،وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى تحديث وتوسيع قاعدة البيانات
الجيومورفولوجية لحوض وادي درنة ودعمها بمجموعة من الخرائط الرقمية والقياسات المورفومترية

الدقيقة المشتقة من نموذج االرتفاعات الرقمية ( )DEMالتي تم معالجتها بواسطة نظم المعلومات

الجغرافية (.Geographic Information Systems (GIS
مشكلة الدراسة:

تتجسد مشكلة الدراسة في إظهار إمكانية إنتاج خرائط رقمية لحوض وادي درنة بطرقة آلية
معتمدة على أحدث أساليب الدراسة الجيومورفولوجية ألحواض التصريف والمتمثلة في نماذج االرتفاعات

الرقمية ( )DEMوتقنيات نظم المعلومات الجغرافية ( )GISللخروج بقياسات مورفومترية دقيقة ألبعاد
الحوض وخصائصه الشكلية والتضاريسية وخصائص شبكة التصريف ،مع توفير الوقت والجهد الذي

يطلبه هذا العمل على الخرائط الكنتورية ،ومن ثم فإن هذه الدراسة تقدم نموذجاً تطبيقياً لدور نظم

المعلومات الجغرافية في بناء قاعدة بيانات رقمية ألحواض التصريف ،وتؤكد على أهمية استخدام التقنيات
الحديثة في الدراسات الجيومورفولوجية.
أهداف الدراسة:
 .1إنشاء خرائط رقمية لالرتفاعات واالنحدارات ولشبكة التصريف داخل الحوض باالعتماد على
نموذج االرتفاعات الرقمية وباستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.
 .2بناء قاعدة بيانات للخصائص المورفومترية للحوض والمشتقة من نموذج االرتفاع الرقمية.
 .3تحليل المدلول الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية.

أهمية الدراسة:
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تشكل هذه الدراسة قاعدة بيانات رقمية واسعة عن حوض وادي درنة معتمدة على احدث

الوسائل المستخدمة في دراسة أحواض التصريف ،بحيث يمكن للجهات الحكومية أو لباحثين

آخرين االستعانة بها في الدراسات الجيومورفولوجية والهيدرولوجية التي تستهدف الحوض.
منهج الدراسة:
موقع منطقة الدراسة:

يقع حووض وادي درنوة فوي شومال إقلويم الجبول األخضور ،ويمتود فلكيواً بوين دائرتوي عورض 43

ʺ

 o32 ʹ48 ʺ33 ، o32 ʹ34شو و ووماالً ،وخطو و ووي طو و ووول  o22 ʹ57 ʺ18 ،o22 ʹ41 ʺ06ش و و ورقاً ،وتبل و و و

مسوواحته  568.35كووم ،2وطولووه  78.29كووم ،ومتوسووط عرضووه  7.25كووم ،ومحيطووه  276.33كووم،
وتقع منابعه العليا علوى ارتفواع  851متور شورق منطقوة سويدي محمود الحموري ،ويتجوه الجوزء األعلوى

موون مج وراه الرئيسووي المعووروف ب ووادي بوالضووحاك نحووو الشوورق وعنوود وصوووله إلووى ارتفوواع  360متوور
بمنطقة سيدي عبداهلل يبدأ في االتجاه تدريجياً جهة الشمال ليصب في البحر تحت اسم وادي درنة،

ش وكل ( ،)1وبووالنظر للخريطووة الجيولوجيووة ( لوحووة البيضوواء و لوحووة درنووة) يالحووظ أن حوووض وادي
درنووة يتووألف جيولوجيواً موون تكوينووات صووخرية تعووود للحقووب الثالثووي  ،Tertiaryوتتوراوح أعمارهووا بووين
األيوسووين و الميوسووين السووفلي ،أهمهووا تكوووين الفايديووة ( أوليجوسووين علوووي– ميوسووين أوسووط) الووذي
يغطي معظم مساحة الحوض ويظهر على طول مجرى وادي بوالضحاك في وسط وغرب الحووض،

وهووو عبووارة عوون حجوور جيووري كلكووارنيتي خشوون الحبيبووات دقيووق التبلووور ضووعيف الصووالبة ،أمووا تكوووين

البيضاء( أوليجوسين سفلي) المكون من حجر جيري طحلبي سميك ابيض إلى اصوفر اللوون فيشوكل
القمووم الجبليووة المرتفعووة علووى جووانبي الووادي عنوود اخت ارقووه للحافووة األولووى جنوووب مدينووة درنووة ،ويظهوور
أسفله مباشرة تكوين درنة ( أيوسيني) الذي يتكون مون حجور جيوري صولب كريموي إلوى رموادي اللوون

و ينتشوور فوووق أ ارضووي المصووطبة األولووى ،كمووا يغطووي كوول موون تكووويني سوسووه ( أيوسوويني) و األبوورق
(أوليجوسين أوسط – علوي) مناطق صغيرة في وسط وشمال الحوض.

17
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شكل ( )1موقع حوض وادي درنة من إقليم الجبل األخضر.

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ).(DEM

مصادر البيانات:
اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على الصور الرادارية أو ما يعرف بنماذج االرتفاعات

الرقمية للحوض ) (DEMالمأخوذة عن القمر الصناعي )(ASTER

Advanced

 ،Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometerوهو من تطوير كالً

من و ازرة الصناعة اليابانية ووكالة الفضاء األمريكية ( )NASAوبدقة مكانية تصل إلى  30متر،

كما تم االستعانة ببعض الخرائط الكنتورية مقياس ( 1:50000لوحة القيقب و لوحة الفايدية)
وبرنامج  Google Earthفي تحديد موقع الحوض ،وخرائط جيولوجية مقياس( 1:250000لوحة

البيضاء و لوحة درنة) للتعرف على التكوينات الجيولوجية في الحوض.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف حوض التصريف وشبكته

المائية والخرائط المتحصل عليها من نموذج االرتفاعات الرقمية ) ،(DEMإعتمد على األسلوب

الكمي من خالل استخدام بعض المعامالت التي تقيس الخصائص المورفومترية للحوض ،وتشمل
المعامالت التالية:
18
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 .1أبعاد الحوض :وتشمل:
أ -مساحة الحوض :Drainage area
تعد مساحة الحوض من الخصائص المورفومترية الهامة والمؤثرة علوى حجوم التصوريف ،وتوم
حسابها من نموذج االرتفاعات الرقمية بعد تحديد حدود الحوض.
ب -طول الحوض :Basin Length
تم قياس طول الحوض باستخدام طريقة ) (Gregory, & Waling, 1973, P. 50حيث أن

طول الحوض هو المسافة بين المصب وابعد نقطة تقع على محيط الحوض.
ج -متوسط عرض الحوض :Basin Width

هو أحد المتغيرات التي تساهم في تحديد شكل الحوض ،وتم قياسه عن طريق قسمة مساحة

الحوض على طوله (كيلو ،أبو العينين ،الحسيني ،و الشيخ ،2003 ،ص .)42
د -محيط الحوض :Basin Perimeter

ويمثل خط تقسيم المياه  Water Shedبين كل حوض وما يجاوره من أحواض.
 .2الخصائص الشكلية للحوض :وتشمل:
أ -معدل االستطالة :Elongation ratio
تشير استطالة الحوض إلى انه يمر ببداية دورة التعرية ،وقد تنتج االستطالة عن عوامل
تكتونية بحته دون أن تتدخل عمليات النحت في شكل الحوض (سالمة ،2004 ،ص ،)178

ويحسب كاآلتي:

معدل االستطالة = طول قطر دائرة مساحتها تساوي مساحة الحوض  /أقصى طول للحوض
)(Schumm, 1956, P. 612

ب -معدل االستدارة :Circularity ratio

19
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يقيس هذا المعدل مدى تقارب شكل الحوض والشكل الدائري المنتظم ويحسب كاآلتي:
معدل االستدارة = مساحة الحوض كم / 2مساحة دائرة لها محيط بنفس طول محيط الحوض
))Gregory, & Waling, 1973, P.51

ج -معامل شكل الحوض :Form factor
ويعبر عن العالقة بين مساحة الحوض وطوله ،ويحسب كاآلتي:
معامل شكل الحوض = مساحة الحوض كم / 2مربع طول الحوض كم
)(Horton, 1932, P. 353

د -نسبة الطول إلى العرض :Length / Width ratio
توضح هذه العالقة مدى تقارب أو ابتعاد شكل الحوض عن الشكل المستطيل ،وتحسب كاآلتي:
نسبة الطول إلى العرض = طول الحوض كم  /متوسط عرض الحوض كم
(عاشور)1986 ،

 .2الخصائص التضاريسية للحوض وتشمل:
أ -نسبة التضرس :Relief ratio
وتعبر عن مدى تضرس الحوض بالنسبة إلى طوله ،وتحسب كاآلتي:
نسبة التضرس = تضاريس الحوض م  /طول الحوض كم
)(Schumm, 1956, P. 612

ب -درجـة االنحـدار:
تعبر عن درجة انحدار سطح الحوض وتحسب كاآلتي:
درجة االنحدار = الفاصل الراسي (التضاريس الحوضية) م  /المسافة األفقية (طول الحوض) × 60
(تراب  ،1997 ،ص )272
20

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

ج -قيمة الوعورة :Ruggedness value
يعتبر هذا المعامل أكثر دقة في قياس تضرس أحواض التصريف ووعورة أراضيها ،وترتفع قيمة
الوعورة مع زيادة التضاريس الحوضية .ويحسب كاألتي:
قيمة الوعورة = كثافة التصريف × التضاريس الحوضية 1000 /
(محمد ،1988 ،ص )191

د -التكامل الهبسومتري :Hypsometric integral
يعتبر من أهم المعامالت المورفومترية التي تقيس مدى تقدم الحوض في دورة التعريوة ،وتشوير القويم

المرتفعة إلى تقدم الحوض في دورته التحاتية ،ويحسب كاآلتي:

التكامل الهبسومتري = مساحة الحوض كم / 2تضاريس الحوض م
(مصطفى ،1982 ،ص )217

 .4خصائص شبكات التصريف :وتشمل:
أ -رتب المجاري :Stream orders
تم االعتماد على طريقة ( )Strahler, 1952في ترتيب مجاري شبكة التصريف بالحوض

كونها أكثر الطرق سهولة واستخداماً.

ب -أعداد المجاري :Stream numbers
وتعني عملية عد المجاري الموجودة داخل الحوض بعد تصنيفها.
ج -أطوال المجاري :Stream lengths
وهي عملية قياس أطوال المجاري لكافة الرتب .
د -كثافة التصريف :Drainage density
21
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تعتبر كثافة التصريف انعكاساً للظروف المناخية والبنية الجيولوجية ومدى ضعف أو صالبة

التكوينات الصخرية التي يجري فوقها الحوض ودرجة نفاذيتها ،وتحسب كاآلتي:

2

كثافة التصريف = مجموع أطوال المجاري في الحوض كم /مساحة الحوض كم = 2كم/كم

)(Horton, 1932, P. 357

ه -تكرار المجاري :Stream frequency
ويعبر عن النسبة بين عدد المجاري في الحوض ومساحة الحوض .ويحسب كاآلتي:
تكرار المجاري = مجموع أعداد المجاري في الحوض /مساحة الحوض كم = 2مجرى/كم

2

)(Horton, 1945, P. 285

و -معدل بقاء المجاري :Stream Maintenance
ويعبر عن العالقة بين الوحدة المساحية الالزمة لتغذية الوحدة الطولية الواحدة من مجاري

الشبكة ،وكلما كبرت قيمة هذا المعامل دل ذلك على اتساع مساحة األحواض على حساب مجاري

شبكاتها المحدودة الطول ،وقد اقترح ) Schumm (1956المعادلة التالية لحسابه:
معدل بقاء المجاري =  /1كثافة التصريف = كم / 2كم

وتم استخدام برنامج  Arc Map 10وهو احد برامج نظم المعلومات الجغرافية من إنتاج

شركة معهد بحوث أنظمة البيئة والمعروفة Environmental System Research Institute

) ،(ESRIفي تحديد الحوض واستخالص شبكة التصريف وانتاج الخرائط الرقمية المختلفة من
نموذج االرتفاع الرقمي ) ،(DEMوحساب أبعاد الحوض ،وكانت آلية معالجة البيانات المشتقة من

طبقة ) (DEMعلى النحو التالي:

 -1تحديد حدود الحوض ،وتم ذلك باستخدام برنامج  Arc GIS10في اقتطاع جزء من نموذج

االرتفاع الرقمي يتوافق مع المحددات التي تم استخالصها من الخرائط الكنتورية وبرنامج Google

 ،Earthوذلك إلتمام اشتقاق البيانات المطلوبة.
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 -2إنتاج خرائط االرتفاعات واالنحدارات و اشتقاق شبكة تصريف الحوض من طبقة )(DEM
وذلك من خالل قائمة  Spatial Analyst Toolsوأداة  Hydrologyوأداة . Surface

 -3استخراج أبعاد الحوض ،حيث تم حساب المساحة والمحيط باستخدام أداة  X tool proفي
برنامج  ،Arc Map 10ولحساب طول الحوض استخدمت أداة  Measureلحساب المسافات،
كما تم حساب بعض المعامالت المورفومترية باالستعانة ببرنامج .Excel

الـمنـــــاقـشــــــة
اظهر تحليل نموذج االرتفاعات الرقمية ) (DEMإمكانية إنتاج خرائط رقمية دقيقة للحوض
معالجة بواسطة نظم المعلومات الجغرافية ) (GISتبين االرتفاعات واالنحدارات واتجاهات

االنحدار ،وفيما يلي وصف تحليلي لكل خريطة على حدة:

خريطة خطوط االرتفاعات المتساوية :تبين خريطة خطوط االرتفاعات المتساوية (خطوط
الكنتور) أن سطح الحوض ينحدر بصفة عامة من الجنوب الغربي حيث المنابع العليا للحوض

الواقعة على ارتفاع  851متر إلى الشرق حيث أراضي وسط الحوض ثم إلى الشمال وصوال إلى

مصبه في البحر المتوسط الذي يمثل اخفض نقطة في الحوض ،ويدل تقارب خطوط الكنتور في

وسط وشمال الحوض على زيادة االنحدار مع االتجاه شماالً خاصة عند اختراق الوادي للحافتين

األولى والثانية ،شكل (.)2

شكل ( )2خطوط االرتفاعات المتساوية في حوض وادي درنة.

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ).(DEM
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خريطة االرتفاعات :تبين خريطة االرتفاعات أن األراضي التي يقل ارتفاعها عن  330متر
الواقعة في شمال الحوض تبل مساحتها  92.9كم 2أي ما يعادل  %16.3من مساحة الحوض،
أما األراضي التي يتراوح ارتفاعها بين  340متر و 700متر فبلغت مساحتها  421.77كم 2أي
ما يعادل  %74.75من إجمالي المساحة ،ما يعني أن معظم مساحة الحوض تمتد فوق سطح
المصطبة الثانية للجبل األخضر ،في حين وصلت مساحة األراضي التي يتراوح ارتفاعها بين
710متر و  851متر إلى  50.97كم 2بنسبة  %8.95من مساحة الحوض ،شكل (.)3
شكل ( )3االرتفاعات في حوض وادي درنة.

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ).(DEM

خريطة درجات االنحدار :صنفت االنحدارات في حوض وادي درنة إلى أربعة فئات حسب
تصنيف ) ،Young (1972وتبين أن قرابة  294كم 2من مساحة الحوض أي ما يوازي %51.5
هي أراضي ذات انحدار خفيف (أقل من  ،)°5وان  189كم 2بنسبة  %33.7من المساحة هي
أراضي متوسطة االنحدار (  ،)°12 -°5وان  71.8كم 2بنسبة  % 12.4أراضي انحدارها فوق
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المتوسط ( ،)°30 -°12وشغلت األراضي شديدة االنحدار و الجرفية (انحدارها أكثر من )°30
مساحة  13.55كم 2بنسبة  %2.4من مساحة الحوض وتركزت على طول المجرى الرئيسي في
شمال الحوض ،شكل (.)4
شكل ( )4درجات االنحدار في حوض وادي درنة.

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ).(DEM

خريطة اتجاهات االنحدار :أظهرت الخريطة الرقمية التجاهات االنحدار داخل الحوض أن
األراضي التي يكون اتجاه انحدارها ( شمال -شمال شرق -شمال غرب -شرق) تبل مساحتها
 294.8كم 2أي ما يعادل  %51.87من مساحة الحوض ،أما االنحدارات التي اتجاهها ( جنوب-
جنوب شرق -جنوب غرب -غرب -مستوي) فكانت مساحتها  273.5كم 2بنسبة  %48.13من
مساحة الحوض ،شكل (.)5
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شكل ( )5اتجاهات االنحدار في حوض وادي درنة.

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ).(DEM

تبين من دراسة الخصائص المورفومترية للحوض والمشتقة من تحليل نموذج االرتفاعات
الرقمية ) (DEMما يلي:
بلغت قيم معدل االستطالة ومعدل االستدارة ( )0.09 -0.34على التوالي ،ما يشير إلى أن
شكل الحوض يقترب من االستطالة ويبتعد عن االستدارة ،كما دلت قيم معامل الشكل ونسبة الطول
إلى العرض الحوضي ( 10.79 -0.09كم/كم) على أن طول الحوض اكبر من عرضه بحوالي
عشرة أضعاف ،ما يؤكد استطالة الحوض.
دلت قيم نسبة التضرس ودرجة الوعورة ودرجة االنحدار ( 10.86م/كم)°0.65 -1.31 -
على قلة تضرس الحوض قياساً إلى طوله ودرجة تقطع أراضيه بالمجاري المائية ،وبلغت قيمة
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معامل التكامل الهبسومتري  0.66ما يشير إلى أن الحوض قطع شوطاً ال باس به في دورته
التحاتية و وصل إلى مرحلة النضج.
تبين من تحليل خريطة شبكة التصريف أن حوض وادي درنة وصل إلى الرتبة الخامسة،
وبل مجموع عدد مجاريه  1118مجرى بإجمالي أطوال  1153.02كم ،وبل عدد مجاري الرتبة
األولى  874مجرى بطول  573.02كم ،وعدد مجاري الرتبة الثانية  196مجرى بطول
273.6كم ،وعدد مجاري الرتبة الثالثة  39مجرى بطول  126.49كم ،وعدد مجاري الرتبة الرابعة
 8مجاري بطول  81.45كم ،ومجرى واحد من الرتبة الخامسة بطول  98.46كم ،شكل (.)6
شكل ( )6شبكة التصريف في حوض وادي درنة.

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية ).(DEM

بلغت قيمة كثافة التصريف  2.02كم/كم 2ما يشير إلى أن الحوض يقع ضمن كثافة
التصريف المنخفضة ( أقل من  )12حسب تصنيف ) ،Strahler (1964ووصلت قيمة معامل
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تكرار المجاري ومعدل بقاء المجاري إلى  1.96مجرى/كم و  0.49كم/2كم على التوالي ،ما يؤكد
قلة تقطع سطح الحوض بالمجاري المائية.

الخاتمة
تمكنت هذه الدراسة من تحديث وتوسيع قاعدة البيانات الجيومورفولوجية لحوض وادي درنة

بإنتاجها لمجموعة من الخرائط الرقمية التي تبين أهم الخصائص الجيومورفولوجية للحوض
كاالرتفاعات واالنحدا ارت وشبكة التصريف النهري ،كما وفرت مجموعة من القياسات المورفومترية
الدقيقة ألبعاد الحوض وخصائصه الشكلية والتضاريسية وخصائص شبكة التصريف ،واستخدمت
احدث التقنيات العلمية في دراسة أحواض التصريف والمتمثلة في نماذج االرتفاعات الرقمية

) (DEMوبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية ) ،(GISوتوصي باستخدامها في دراسة أحواض

التصريف في إقليم الجبل األخضر لسرعتها ودقتها وتوفيرها لكم كبير من البيانات مقارنة بالطرق

التقليدية المعتمدة على الخرائط الكنتورية.
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تدابير حماية الشهود في األنظمة الجنائية الدولية المعاصرة
"نظام روما األساسي نموذجاً"
إيمان علي سالم
كلية القانون -قسم قسم القانون الجنائي
جامعة بنغازي -بنغازي
محاضر مساعد
eman.matoog@uob.edu.ly

الملخص
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على تدابير الحماية للشاهد في نظام روما األساسي؛ بغية التعرف

عليها وتحديد أبرز معوقاتها أثناء التنفيذ ،ولتحقيق هذا الهدف الرئيس تم استخدام المنهج الوصفي
التحليلي للنصوص الواردة في النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقواعد االجرائية واإلثبات

المتعلقة بتدابير حماية للشاهد.

ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة احتواء النظام على تدابير متنوعة في طبيعتها لحماية الشاهد إال
أن مسؤولية اتخاذ تدابير الحماية
إنها في حقيقة األمر تعطي االطمئنان المؤقت له ،كما بينت الدراسة ّ
تقع على عاتق جميع أجهزة المحكمة والذي أفضى بدوره إلى تداخل وغموض في دور كل منها وكشف
عن خالفات خصوصاً في الممارسات األولى للمحكمة .كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها
ضرورة تحديد المسؤولية القيادية إلحدى أجهزة المحكمة باتخاذ تلك التدابير.

الكلمات المفتاحية :تدابير حماية الشاهد ،وحدة حماية الشهود والضحايا ،المحكمة الجنائية الدولية،

نظام روما ،القواعد االجرائية واإلثبات.

ABSTRACT
This study is to light measures of the protection of witnesses according to
the Rome
basic system. The descriptive analytical method was used in the provisions listed in the
Statue of the International Criminal Court and
procedural rules evidence related to a
protection of the witness. One of
the most important findings of the study is that a
system contains various measures in nature to protect a witness, but the give him only
temporary reassurance, which led to being interference and ambiguity in the role of each
all them and reveals differences in the early practices of the court.
Also, it presented a
set of recommendations, the most important of which is the necessity to define the
leadership responsibility of one of the tribunal’s organs to take these measures.
Keywords: witness protection measures, witnesses and victims protection unity,
International Criminal Court,Rome system, procedural rules and evidences.
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المقدمة
نظ اًر للتطور الكبير في عالم الجريمة الذي من خالله ازدادت الظّاهرة اإلجرامية بكافة

أشكالها تطو اًر وتعقيداً ،وحيث َّ
إن هذا التّطور ال يقتصر على كيفية اإلعداد للجريمة وأساليب
تعد ذلك إلى االهتمام بكيفية اإلفالت من العدالة من خالل القضاء على كافة األدلة
ارتكابها بل ّ
فإنه قد
والقرائن التي ُيستعان بها للتوصل إلى الجناة ،وباعتبار ال ّشاهد أحد مصادر هذه األدلة؛ ّ
يكون عرضة للخطر هو وأسرته الّتى باتت مستهدفة أيضاً؛ وذلك بهدف إجباره على عدم التّعاون
مع أجهزة العدالة الجنائية سواء كانت وطنية أم دولية.

الصادقة هى إحدى أساسيات أي إجراء من اإلجراءات الجنائية الهادفة
ول ّما كانت ال ّشهادة ّ
السيما إذا تعلّق األمر
إلى إثبات وقائع إجرامية مزعومة والتّوصل إلى إدانة متهم أو تبرئته،
ّ
بالجرائم األساسية المنصوص عليها في نظام روما؛ لذا ال يمكن أن تكتمل منظومة العدالة الجنائية

الدولية دون توفير مناخ آمن للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة التي
ّ
الدولي،
قدموا خدمة جليلة للمجتمع ّ
الدولية ،وأيضاً لكونهم ّ
تُعرض على المحكمة الجنائية ّ
الدولية.
الدور البارز المنوط بتلك المحكمة في إرساء العدالة الجنائية ّ
وساهموا في تحقيق ّ

فهذه األخيرة ال يمكن أن تتجسد بصورة متكاملة على أرض الواقع دون أن يتلقّى ال ّشاهد
الفعالة؛ واال فأنه قد يحجم عن اإلدالء بشهادته أو يلجأ إلى تحريفها وفي
ّ
الدعم الكافي والحماية ّ
ذلك تأثير سلبي على حسن سير العدالة الجنائية؛ فثمة عالقة بين فعالية التحقيقات والمالحقات
القضائية لمرتكبي الجرائم الخطيرة وفعالية نظام حماية الشهود .كذلك تبرز أهمية هذا الموضوع من

أمر ال غنى عنه لتقييم كفاءة أي نظام إجرائي جنائي،
عد ًا
أهمية ا
برمج حماية ال ّشهود في ذاتها إذ تُ ّ
السيما إذا كانت ذات طابع دولي إذ
المقومات الّتي يتوقف عليها نجاح أي محكمة؛
وأحد أبرز
ّ
ّ
الدولية وذلك بتشجيع ال ّشهود للمثول أمامها
يعطيها القدرة على مقاضاة مرتكبي أبشع الجرائم ّ
الصادقة ،وبهذا بات واضحاً إن نظام حماية الشهود يزيد من قدرة المجتمع
واإلدالء بشهاداتهم ّ
الدولي على تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
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الجلية للموضوع محل البحث ،وبالرغم من وجود اهتمام
وعلى الرغم من تلك األهمية
ّ
العلمية إلى حد كبير هذا الجانب
الدولية؛ فقد تجاهلت المساهمات
أكاديمي بعمل المحكمة الجنائية ّ
ّ

من عمل المحكمة ال ّذى يتناول تدابير الحماية للشاهد؛ والذي يطرح إشكاالت جلها تتمحور في

اآلتي:

الدولية
الزاوية في منظومة العدالة الجنائية ّ
إذا كانت تدابير الحماية لل ّشاهد تشكل حجر ّ
النظام األساسي للمحكمة ُي ُّ
حق ال ّشاهد في الحماية؟
عد كافياً لتجسيد ّ
تم اق ارره من تدابير في ّ
فهل ما ّ

الرئيسة لوضع هذه التّدابير موضع التّنفيذ؟ وازاء التّسليم بضرورة توفير برامج
ثُّم ما هي التّحديات ّ
وفعالة فهل قد تُش ّكل هذه البرامج انتقاصاً من مقومات المحاكمة العادلة أم هي
حماية للشهود فريدة ّ

الضحية ُيمكن أن يكون شاهداً فهل لوحظت ممايزة إجرائية
تطبيق لها من زاوية مغايرة؟ واذا كان ّ
في مجال الحماية للضحايا حال كونهم شهوداً؟
كل ذلك سنحاول استخالصه من خالل عرض وصفي تحليلي لمختلف األحكام الواردة في

نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية واإلثبات المتعلقة بحماية ال ّشهود ،وهنا وجب التّنويه إلى َّ
إن
الضحايا في الوقت نفسه ،ومع ذلك فإن هذا البحث
تلك الوثائق غالباً ما تشير إلى حماية ال ّشهود و ّ

الضحايا إالّ إذا كانوا شهوداً .هذا وتجدر اإلشارة فى هذا
سيجري رحاه بعمق على ال ّشهود دون ّ
ُ
المقام إلى َّ
إن مفهوم ال ّشاهد لم يتحدد في إطار نظام روما ،ولم تتناوله أيضاً القواعد اإلجرائية
الضحية بصورة واضحة وذلك في القاعدة ( )85من
واإلثبات ،الّتي أشارت في المقابل لمفهوم ّ
القواعد االج ارئية واإلثبات؛ إالّ أنه يمكن تحديد مدلول ال ّشاهد المشمول بالحماية َّ
بأنه كل شخص
ليس من أطراف الخصومة الجنائية لديه معلومات أدركها عن طريق حواسه الشخصية ،وتفيد في

ثم ال تُ ُّ
عد من قبيل ال ّشهادة مجرد ترديد
الكشف عن حقائق تتصل بالجريمة أو مرتكبها؛ من ّ
ال ّشائعات أو التّقديرات ال ّشخصية ،ولكن يجوز للشاهد أن يذكر وقائع سمعها من آخر بشرط
تحديد ال ّشخص الذي رواها له (هرجه ،)1992 ،التي يطلق عليها الشهادة غير المباشرة أو
الشهادة السماعية والتي يمكن قبولها أمام القضاء الدولي على أن تخضع مسألة وزن قيمتها للسلطة

التقديرية للمحكمة (خطاب.)2009 ،

بالدعم المادي
لذلك
سنقسم هذا البحث إلى مبحثين نتناول فى َّ
األول التّدابير التي تتعلق ّ
ّ
للشاهد ،ونستعرض في الثّاني التّدابير التي تتعلق بإخفاء هوية ال ّشاهد.
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شاهد:
الدعم المادي لل ّ
المبحث األول :تدابير ّ
تضمن نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية واإلثبات جملة من التّدابير من شأنها دعم
ّ
سنتعرض لها على التّوالي ،نتناول حماية سالمته وكرامتة وخصوصيتة وذلك
ال ّشاهد بأعمال مادية
ّ
ثم نقف في الثّانى على تغيير محل إقامته محلياً ودولياً ونفرد الثّالث
األولَّ ،
في المطلب َّ
لمساعدته.

المطلب األول :حماية سالمة الشاهد وكرامتة وخصوصيتة:
من المقرر َّ
النفسية وحماية الكرامة والخصوصية تحتل موقعاً
السالمة البدنية و ّ
إن توفير ّ
مهماً في منظومة حقوق اإلنسان ،السيما اذا تعلق األمر بالمجال الجنائي؛ وذلك حال االستعانة

بشهادة ال ّشهود في إثبات الجرائم؛ حيث َّ
إن تحقيق الفاعلية لهذا المصدر من مصادر األدلة
يقتضي توفير أقصى درجات الحماية لتلك الجوانب بالنسبة للشهود (جيالني. )2016 ،
الضرب من الحماية َّ
تضمن تدابير من
فإن نظام روما األساسي قد
وبالنظر ألهمية هذا ّ
ّ
شأنها تحقيقه؛ إذ ألزمت المادة ( )1/68المحكمة أن تتخذ كل اإلجراءات الالّزمة والّتى ترى ضرورة

السيما في
إعمالها لحماية ال ّشاهد من اإلصابة البدنية وضمان الحفاظ على صحته وسالمته،
ّ
النظام أي سلوك من شأنه
الجرم إذ وصف ّ
الرد االنتقامي من مرتكب ُ
الحاالت الّتي يخشى فيها ّ
إفساد مسار العدالة؛ كتغيير فحوى ال ّشهادة المحتملة ،أو تعطيل صاحبها من اإلدالء بها أو
الرشوة أو اإلكراه بكافة أشكاله أو حتّى
االنتقام منه بأي كيفية سواء بممارسة أفعال االبتزاز أو ّ
الدولية في إقامة العدل والّتي
األذى الجسدي والوفاة؛ بالجرائم المخلّة بمهمة المحكمة الجنائية ّ
يقدم رسالة مفادها َّ
النظام لن يتسامح بأي عبث
ينعقد االختصاص لها حال ارتكابها عمداً ،ما ّ
إن ّ
تقصي الحقائق ،فضالً عن كونه
بالشهود؛ األمر ال ّذي من شأنه أن يعرقل وظيفة المحكمة في ّ
يبعث الطّمأنينة في نفس ال ّشاهد ،وتجدر االشارة هنا أن النظام االساسي ال يعد هذه الجرائم من
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قبيل الجرائم الدولية؛ فهي أقل خطورة منها لذا كانت العقوبات المقررة لها أخف قياساً بالعقوبات

المقررة للجرائم الدولية في المادة الخامسة (المادة/1/70ج.)3/

هذا وتجدر االشارة إلى ّأنه بالرغم من اإلبالغ عن العديد من حاالت العبث بالشهود َّ
فإن
صرح َّ
بأن الوضع في كينيا لم يسبق له مثيل حيث تمثل هذه الجرائم أحدى
مكتب المدعي العام ّ

تم إسقاط ال ّشاهد الرئيس ضد األخير
الرئيسة الّتي واجهته في التّحقيق مع ّ
العقبات ّ
السيد موثورا؛ إذ ّ
الرشاوي )The Ibahri Trust, 2013( ،ومع ذلك قد أوضح أنه كمكتب يفتقر
بعد إق ارره بقبول ّ

السلطات
إلى القدرة والموارد الالّزمة إلجراء التّحقيقات والمحاكمات للمتهمين بهذه الجرائم ،لذا على ّ
السلوكيات؛ الّتي من
الوطنية المختصة أيضاً وفقاً لمبدأ التّكامل أن تتولى أعمال التّحقيق في تلك ّ

شأنها التّدخل في ال ّشهود والّتي ترقى إلى الجرائم ضد إقامة العدل وذلك لسد فجوة اإلفالت من
العقاب (المادة /4/70ب.)Open Society Justice Initiative. 2016 ،

النفسية للشاهد،
النفسية أي ضمان استقرار الحالة ّ
السعادة ّ
وتمتد الحماية كذلك إلى تحقيق ّ
حيث يقوم أفراد الوحدة باصطحابه إلى المكان ال ّذي سيدلي فيه بشهادته وبث الطّمأنينة والثّقة في

نفسه وصوالً إلى ما يخدم العدالة ،وتمتد أيضاً لتشمل حماية كرامته وذلك بأن تتم معاملته دائماً

السيما إذا كانت بشكل علني ،وتبل هذه الحماية أهميتها
باحترام وتجنب عدم تعرضه لإلهانة؛ ّ
تعرض لالغتصاب أو ألشكال أخرى من اإليذاء الجنسي(القاعدة  ،2/88المادة
بالنسبة للشاهد الّذي ّ

فإنه من المهام الموكلة
أما فيما يخص حماية الحق في الخصوصية بالنسبة للشاهد ّ
ّ .)1/68
للمحكمة عامة وللدائرة التّمهيدية خاصة حماية هذا الحق على وجه التّحديد هذا واذا كان من حق
فإن من حق األخير أالَّ تُنتهك خصوصيته؛ إذ
ّ
الدائرة استجواب ال ّشاهد لتوضيح مالبسات القضية ّ
الدائرة أن تحرص دائماً على التّحكم بطريقة استجوابه لتجنب أي مضايقة أو انتهاك
يجب على ّ
الضعيفة
لخصوصيته؛ لكونها تُش ّكل خط اًر يهدد سالمته مع إيالء اهتمام خاص بالفئات
ّ

(المادة/3/57ج ،القاعدة.)5/88

وتحقيقاً لهذه األوجه من الحماية وغيرها؛ أسند نظام روما المسؤولية عن حماية ال ّشهود

ابتداء بغرف المحكمة إذ تنص القاعدة ( )86على مبدأ عام يلزم دوائر
للمحكمة ككل (المادة)1/68
ً
المحكمة وكل أجهزتها عند اتخاذها أي قرار أن تأخذ في اعتبارها احتياجات المجني عليهم

وال ّشهود ،ومن قبيل ذلك أيضاً المادة ( ،)2/68هذا وقد أجازت المادة (/3/ 57ج) للدائرة
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الدائرة
التّمهيدية -على وجه التّحديد -عند الضرورة أن تتخذ ترتيبات لحماية ال ّشهود ،كما تضطلع ّ
االبتدائية بمسؤوليات مماثلة حيث أجازت لها المادة (/6/64ه) عند قيامها بمهامها قبل أو أثناء
المحاكمة أن توفر على نحو الزم حماية للمجني عليهم وال ّشهود ،أيضاً الفقرة الثّانية من ذات
ُّ
الدائرة االبتدائية على تحقيق المحاكمة العادلة والّتى من ضمن موجباتها مراعاة توفير
المادة
تحث ّ
حماية للمجني عليهم والشهود ،باإلضافة الى القاعدة ( .)4/81أما القاعدة ( )87فتلك حكاية

أخرى حيث أجازت أن تتخذ الدائرة جملة من التدابير اإلجرائية حمايةً لل ّشهود وذلك بنا ًء على طلب
الدوائر تحديداً مختصة بذلك؛ ما
الدفاع أو أحد الشهود؛ إالّ ّإنها لم تذكر أي من ّ
المدعى العام و ّ

بالدائرة الموكل إليها اتخاذ تلك التّدابير الّتي تُشكل مفصل هام في المخطط
يتعذر معه اإلحاطة ّ
ال ّشامل للحماية.
أن للمدعي العام طلب واتخاذ تدابير الحماية؛ ما يؤكد
ثم أشارت المادة ( /3/54و) إلى ّ
َّ
إن
إن له والية اتخاذ قرار بشأن تدابير الحماية وتنفيذها ،كما ُيفهم من نص المادة (ّ )1/68

للمدعي العام اتخاذ تدابير الحماية وا ّن له سلطة ليست تابعة لجهاز أخر من أجهزة المحكمة،
وفي ذات االتجاه نصت المادة ( )5/ 68من نظام روما األساسي.
ووصوالً إلى حماية أكثر فاعلية أُنشأت وحدة تُعنى بالمجني عليهم وال ّشهود تتّسم بالسرية
الهيكلية
الناحية
والحيادية ( ،القاعدة /18أ/ب) وذلك من قبل رئيس قلم المحكمة والّتي تنتمي إليه من ّ
ّ
الصدد توفير تدابير
للمحكمة ،ولقد حددت مهام تلك الوحدة القاعدة ( )17والّتي من بينها في هذا ّ
النفي ،ووضع خطط طويلة
حماية مالئمة للشهود
المعرضين للخطر سواء كانوا شهود اإلثبات أم ّ
ّ
النفسية وضمان أمنهم
وقصيرة لحمايتهم ومساعدتهم في الحصول على المساعدة الطّبية و ّ

السيما أولئك الذين تأثروا بقسوة الجريمة
النفسي والمعنوي،
الشخصى ،فضالً عن إعادة تأهيلهم ّ
ّ
إن من واجبات الوحدة فى هذا الخصوص اتخاذ تدابير تُراعى فيها الفوارق بين
وتداعياتها؛ كما ّ
الجنسين واإلصابات الخاصة باألطفال والمسنين وذوي اإلعاقة ،األمر الّذي أستوجب دعم هذه

الدولي ،وموظفين ذوي
الدولي اإلنساني والقانون الجنائي ّ
الوحدة بالمختصين في مجال القانون ّ
السيما الطّفل ال ّشاهد والمسن والمعاق،
النفسية،
الصدمات ّ
ّ
خبرة في مجال حماية ال ّشهود من ّ
وآخرون مختصون في مجال المسائل الجنسية والتّنوع الثقافي(القاعدتين/2/17ب .)19 ،3/ولما كانت

فإنه يلزم تخصيص جزء كبير من
الرعاية اإلدارية و اللّوجستية للشهود ّ
الوحدة مسؤولة عن تلك ّ
36

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

الميزانية العامة للمحكمة لتلك الوحدة؛ حيث وصلت إلى  3ماليين استرليني لعام 2013؛ األمر

الضحايا بسبب العدد
الّذي ُيّنبأ عن حجم التّكلفة لهذه الحماية خصوصاً مع ارتفاع عدد ال ّشهود و ّ
المتزايد للقضايا المعروضة على المحكمة.)The Ibahri Trust, 2013( 
مما ال شك فيه َّ
إن على كل جهاز من أجهزة المحكمة
إن هذا اإلطار القانوني
ّ
يوضح ّ
إن هناك إمكانية
ويبين أيضاً ّ
واجب إيجابي يتمثل في اتخاذ التّدابير المناسبة لحماية ال ّشهودُ ،
المعنية باتخاذ هذه
الصياغة فيما يتعلق بدور األجهزة
ّ
تداخل أو تعارض أو حتّى غموض في ّ

التّدابير؛ على سبيل المثال قد منحت المادة ( )1/68المدعي العام دو اًر حاسماً في مجال تدابير
الحماية يتخذها بصورة مستقلة وفردية ،في حين َّ
إن المادة ( )6/43تجعل الوحدة مسؤولة عن

اتخاذ التّدابير وذلك بالتشاور مع مكتب االدعاء العام ،وتُسهم المادتين( )3/54 ،4/68والقاعدة
( )3/2/17هي األخرى في الغموض القائم ،الّذي كشف عن خالفات فى الممارسات األولى
للمحكمة وذلك في قضيتي كاتانغا ولوبانعا( ،)Beqiri, 2011وفضاً لهذا التنازع ينبغي سن
نصوص تنظيمية تحدد كحد أدنى المسؤول الرئيس عن اتخاذ التّدابير.
شهود محليا ودوليا:
المطلب الثاني :تغيير محل إقامة ال ّ
ُي ُّ
عد تغيير محل إق وامة ال ّشه وود محليو واً ودولي واً عنص و اًر جوه ورياً ،ومهماً في جميع المسو واعي
الجادة والهادفة لحماية ال ّشاهد؛ حيث َّ
السبيول الوحويد الّذي
إن نقل ال ّشاهد لمكان آمن قد يوكون هو ّ
يمكن االعتماد عليه بشكل أكبر لتوفير الحماية الالّزمة له.

ويمكن القول َّ
إن هناك ثالث مستويات لنقل إقامة ال ّشهود محلياً؛ تتفاوت بحسب ما إذا كان

النقل المؤقت الّذي
حتمه الظّروف العاجلة ويستمر لبضعة أيام فقط ،بعكس ّ
نقل طارئ وهو إجراء تُ ّ
قد يستمر لبضعة أشهر أو ُّ
يمتد لعام كامل أو حتى انتهاء المحاكمة ،ومن خاللهما يتم تسكين

الجدير بالذكر ان عدد الشهود الذين استعانت بهم المحكمة الجنائية الدولية وصل الي  199شاهداً في مختلف القضايا التي عرضت
2013:p15،The Ibahri Trustعليها حتى عام  ،2013لمزيد من التفاصيل راجع( :
)
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ال ّشهود وأسرهم في فنادق واعالتهم إعالة كاملة ،وهناك أيضاً نقل إقامة محلي لكنه دائم والّذي ُي ُّ
عد
شاهد اإلقامة القصيرة األمد في فندق أو منزل آمن(السولية،
كذلك مادامت قد تجاوزت اقامة ال ّ
.)2007

لكنه قد ال يكون مناسباً في حاالت كثيرة
النوع من التّدابير،
ّ
ومع تسليمنا بأهمية هذا ّ
فبعض ال ّشهود قد يحتاجون إلى قدر كبير من األمان؛ لكونهم مثالً أدلوا بمعلومات مهمة أدت إلى
مما هو عليه بالنسبة لغيرهم ( بوسماحة)2007 ،؛ لذا
إدانة المتهم ،فاحتمالية االنتقام منهم أكبر ّ
يجب نقلهم من بلدهم إلى إقليم دولة أخرى مع أفراد أسرهم وال يكتف بنقلهم محلياً؛ حيث من

ثم تعرضهم لألذى ،ويجب على المحكمة أن تتحمل المسؤولية كاملة
الممكن التّعرف عليهم ومن ّ
شهود وعائالتهم(القاعدة
الصحية وكافة الخدمات األخرى بشأن هؤالء ال ّ
الرعاية ّ
بشأن اإلسكان و ّ
.)4/16

الضرب من الحماية موضع التّنفيذ حيث
وبالرغم من وجود اإلطار القانوني لوضع هذا ّ
الدول بشأن عقد اتفاقات
النظام األساسي
للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع ّ
أجاز ّ
ّ
سرّية (القاعدة  ،)4/16إالَّ َّ
إن المحكمة ال تزال تواجه
بالخصوص ،وأجاز أن تكون هذه االتفاقات ّ
الدول األطراف وذلك بالرغم من بذلها جهووداً مكوثّفة لتيسوير إبرام
إحجام عن التّعاون من قبل ّ
المعنيوة للتمكين من إعوادة توطين ال ّشهود الّذين يواجهون تهديدات خطيرة بسبب
الدول
اتفواقيات مع ّ
ّ
تعاونهم مع المحكمة ،وتشمل أيضاً ذويهم أو أي شخص يواجه خط اًر بسبب شهادة أدلى بها هؤالء

الدول األطراف مستعد للمشاركة في المفاوضات الخاصة بإعادة
ال ّشهود،
لكن عدد قليل جداً من ّ
ّ
الدولية ساورها قلق بال ؛ َّ
السرّية ( )Beqiri, 2011حتى َّ
إلن المحكمة
إن منظمة العفو ّ
التوطين ّ
إن نسبة عمليات إعادة
في تقريرها بشأن التّعاون الذي أصدرته جمعية ّ
الدول األطراف ذكرت ّ
الناجحة لم تتجاوز  %40وهى نسبة غير مقبولة ،لذا ُيطلب من الدول األطراف اتخاذ
التّوطين ّ
تدابير عاجلة لجعل حكوماتها مستعدة لعمليات نقل ال ّشهود إلى أماكن أخرى(هالله)2018 ،؛
إن هذه المحكمة ليس لديها اختصاص قضائى إقليمي وال قوة تنفيذية دولية تابعة لها َّ
السيما َّ
فإن
ّ

المعنية؛ ُبغية ضمان تطبيق تدابير الحماية
الدول
التعاون مع ّ
ّ
عول كثي اًر على ّ
وحدة حماية ال ّشهود تُ ّ
كافة بدقة.
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فضالً عن التّعقيدات المالية المصاحبة لتدبير نقل ال ّشهود محلياً أو دولياً ما يجعل استخدام
الدول في
هذا اإلجراء بالشكل المرغوب فيه أم اًر صعباً ،أيضاً األجل الطويل نسبياً الّذي تستغرقه ّ
الدولة المضيفة
النقل؛ حيث يستلزم دائماً في حاالت إعادة التوطين تزويد ّ
تحضير طلبات ّ
الدولة الوطنية
الضروري وفقاً لقوانين وسياسات ّ
بالمعلومات الخاصة بالشاهد من أجل القيام بالتّقييم ّ

يقوض قدرة المحكمة على االستجابة للطلبات العاجلة إلعادة
(األمم المتحدة ،)2009 ،كل ذلك ّ
التّوطين األمر الذي يعرض ال ّشهود لمز ٍيد من المخاطر(المحكمة الجنائية الدولية.)2016 ،
المسجل صندوق خاص بإعادة التّوطين منذ
طور ّ
وفي سبيل تذليل تلك العقبات وغيرها ّ
عام 2009؛ ُيمكن للدول األطراف من خالله التّبرع بأموال لتمويل عمليات نقل ال ّشهود إلى دول

الدول عن اهتمامها
الصندوق وأعربت عدد من ّ
ثالثة ،وبالفعل تلقت المحكمة تبرعاً كبي اًر لهذا ّ
ال ّشديد بهذا األسلوب الّذي من شأن تطويره أن يعزز مبدأ التّكامل الّذي يعتبر أساسياً في نظام
روما ( ،)Beqiri, 2011اذ َّ
ان هذه اآللية تمتاز بكونها تُميز بين دولة مانحة ودولة مضيفة و
الدولة الطّرف كدولة مانحة التّبرع بأموال للمساعدة في نقل ال ّشاهد الى دولة مضيفة دون
بإمكان ّ
مما جعل عملية نقل الشهود أسهل وأكثر فاعلية وأقل تكلفة
استضافة هذا ال ّشاهد والعكس بالعكس؛ ّ

رّبما.

إن طلب الحماية من هولندا قد ُي ُّ
ولمعالجة القصور في هذا النمط من التّدابير قيل أيضاً َّ
عد
النظام
خيا اًر قابالً للتطبيق؛ إذ من خالل األداة التّفسيرية التي وردت في المادة ( )3/21من ّ
الدولية لحقوق اإلنسان والّتي تحظر اإلعادة القسرّية
الرجوع إلى المعايير ّ
األساسي للمحكمة يمكن ّ
للشاهد بعد إدالئه بالشهادة بمقر المحكمة بالهاي؛ إذ قد يزعم بعض ال ّشهود ّإنهم ال يستطيعون
قدم أربعة منهم بطلب اللجوء لدولة
العودة إلى بلدهم األصلي كما في قضية لوبانغا حيث ت ّ

المقر(.)Iving ،2014

الهوية للشاهد ُي ُّ
ختاماً يبدو َّ
اء ضرورياً لحماية ال ّشهود بعد إعادة
إن تغيير أو إخفاء
ّ
عد إجر ً
توطينهم؛ وذلك للحيلولة دون العثور على المكان الجديد للشاهد ،وال يخفى ما في هذا التّرابط بين

الهوية من آثار عميقة وجسيمة على حياة ال ّشاهد وأسرته فعلينا الحذر
إعادة التّوطين وتغيير
ّ
واتخاذهما كمالذ أخير(األمم المتحدة.)2009 ،
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شهود:
المطلب الثّالث :مساعدة ال ّ
في حقيقة األمر َّ
إن الكثير من مشاكل ال ّشهود تنبع من نقص في الفهم أو فى المعلومات؛ فغالباً
ال يكونون على دراية بوجود برامج حمائية تكفل منع أي اعتداء من أي نوع قد يتعرضون له،

الدولية،
النظام األساسي للمحكمة الجنائية ّ
المقررة لهم بموجب ّ
أيضاً في الغالب ال يعلمون بحقوقهم ّ
لذا َّ
النقص في الفهم يمكن أن يبعدهم ويثبط هممهم عن التّعاون مع مكتب اإلدعاء العام
فإن هذا ّ
أو دوائر المحكمة؛ األمر الذي يؤثر على حسن سير العدالة.
الضعف فى تلك المعلومات حول حقوقهم جعل نظام روما على عاتق
ولغرض معالجة مواطن ّ
النظام ،وبوجود وحدة للشهود
المسجل مهمة إبالغ ال ّشهود بحقوقهم كافة الممنوحة لهم بموجب ّ
ّ

والمجني عليهم وبمهامها وامكانية الوصول إليها ،واخطارهم في الوقت المناسب بجميع الق اررات

الصلة ،والّتي تتضمن تأثي اًر على مصالحهم مثل موعد اإلفراج عن المتهم الّذي قد يش ّكل
ذات ّ
تهديداً بالنسبة إليهم ،ويجب تبلغيهم بأي طلب أو التماس قد يمسهم وتتاح لهم الفرصة للرد عليه،
وال يقتصر األمر على بيان تلك الحقوق ّإنما يستلزم أن توفّر التّسهيالت كافة لتحصيلها ،هذا
طبية وادارية ومالية أو ذات طابع اجتماعي ونفسي،
باإلضافة إلى حصولهم على مساعدات ّ
ومساعدتهم عند اإلدالء بشهاداتهم وذلك بالسماح بوجود طبيب نفساني في المحكمة لرصد صحة

السماح بجلوس أحد أفراد أسرته لشد أزره أثناء أداء الشهادة (القاعدتين/2/87ج،
ال ّشاهد ،وأيضاً ّ
.)2/88

كما َّ
الدعم الخاصة بال ّشاهد الّذي يرغب باإلدالء بشهاداته أمام المحكمة
إن أحد أشكال ّ
الدولية هو ما يعرف بعملية "االلمام بالقاعة "حيث يقوم موظفو قلم المحكمة بعرضه على
الجنائية ّ

الدفاع
قاعة المحكمة مسبقاً قبل بدء الجلسة ويقومون بإيضاح المكان الذي سيجلس فيه كل من ّ
واالدعاء والقضاة خالل الجلسة ،كما َّإنهم يجيبون عن أي أسئلة عملية قد تكون لديه لكن ال
يناقشون معه أي عنصر من شهادته( الموقع الرسمي للمحكمة) ،ويصل هذا الدعم ذروة سنامه
بالنسبة للفئات الضعيفة حال كونها شهود كاألطفال وما يمكن أن يتعرضوا له من ترويع وترهيب
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النساء وذوي
من جراء تواجدهم في أروقة المحكمة أو من سطوة المتهم ونفوذه ،كما تشمل فئة ّ
االعاقة والمسنين وضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس (القاعدتين ،86

.)3/2/17

فإنه وبالرغم من انتشار أخبار الجرائم وما يقوم به األفراد من أدوار خدمة
وعلى صعيد آخر ّ
للعدالة َّ
الدور الّذي يقوم به في
فإن كيفية سير اإلجراءات الّتي تُتّبع في االستماع لل ّشاهد وأهمية ّ
الناس؛ األمر الذي يترك أثره في نفوس من
خدمة العدالة ال يزال غير واضح في أذهان عامة ّ
الضروري تقديم معلومات موجزة عن هذه اإلجراءات
ُيطلب منهم ألداء ال ّشهادة؛ لذلك أصبح من ّ
النصح واإلرشاد
الدور الذي يقوم به ال ّشاهد بلغة يفهمها وتقديم ّ
القضائية ،وأهمية ّ
الدعم والمشورة و ّ

الضحية في الجريمة أو كانت
والخدمات القانونية كافة،
السيما إذا كان ال ّشاهد هو في حد ذاته ّ
ّ
النظام الوحدة
النفسي لل ّشاهد ،لهذا حث ّ
الجريمة من البشاعة بحيث تركت أث اًر كبي اًر على الجانب ّ
السيما ما
على إرشاد ال ّشهود إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم ّ
تعلق منها بشهاداتهم (السولية ،2007 ،االقاعدة/1/17ب) ،فله أن يستوضح عن أحوال امتناعه
عن أداء الشهادة إذا كان يترتب عليها تجريم نفسه أو تجريم أحد أفراد أسرته (القاعدتين.)75 ،74
الضروري أن يكون على دراية بما
وفي إطار بيان حقوقه وكل ما يتصل بها ّ
فإنه من ّ
قدم له من ضمانات كأن يبقي كل ما يدلي به سرياً و أال يستخدم ضده ،ولن يخضع للمقاضاة
سي ّ
ُ
أو االحتجاز أو ألي قيد على حريته ال ّشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل سابق

الموجه إليها طلب مثول ال ّشاهد أمامها(المادة  ،2/93القواعد /3/73ج،3/81 ،
الدولة
لمغادرته ّ
ّ
 ،)3/2/82أيضاً من صالحه أن يعلم بأن الحصول على موافقته إذا كان ذلك ممكناً قبل اتخاذ

تكبده
التّدابير في حقّه أمر ال غنى عنه وفقاً للقاعدة ( ،)1/87كذلك له أن يستوضح عن مدى ّ
نفقات سفره إلى مقر المحكمة بمدينة الهاي؟ وفي حال تعرضه للضرر نتيجة االدالء بالشهادة ما
األول فهو محكوم
مدى استحقاقه لتعويض مناسب لجبر ضرره؟ بالنسبة للتساؤل السابق في شقه َّ

بالمادة (/1/100أ) التي نصت صراحة في عجزها على أن المحكمة تتحمل كافة التّكاليف
المرتبطة بسفر ال ّشهود ،أما فيما يخص حقّه بالمطالبة بالتعويض يمكن القول وان لم يشر النظام
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الضحية (المادة )75؛ إالَّ َّ
أن من شأن إعمال القواعد العامة
صراحة لحقّه في ذلك وقصره على ّ
تحقيق ذلك.

شاهد:
المبحث الثّاني :تدابير تتعلق بإخفاء هوية ال ّ
النظام األساسي والقواعد اإلجرائية واإلثبات يمكن حصر هذه التّدابير
بالرجوع إلى نصوص ّ
األول إخفاء االسم والبيانات
في ثالث صور؛ سنقف على مضامينها تباعاً نستعرض في َّ

السمعي أو المرئي ،ونوضح في
الربط ّ
الشخصية ،ثم نتطرق في الثّاني إلى استخدام وسائل ّ
الثّالث ما ُيعرف بسرّية الجلسات وسرّية المعلومات.

شخصية كافة:
شاهد وبياناته ال ّ
المطلب األول :إخفاء اسم ال ّ
الضرر
ولئن كان الكشف عن شخصية ال ّشاهد ُيسهّل على المتهم أو من يرغب في إلحاق ّ
يتعرض للخطر أحد أفراد أسرته أو المقربين له،
ثم االعتداء عليه شخصياً أو أن ّ
به معرفته؛ من ّ
لذا تبدو ضرورة اعتماد شخصية غير حقيقية له كاستخدام اسم مستعار أو مزيف ومحو االسم

الحقيقي ،لهذا أجازت القواعد اإلجرائية واإلثبات للدائرة حماية للمجني عليهم والشهود أن تُتّخذ
معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها أو عن مكان
أوامر بمحو اسم ال ّشاهد أو أي شخص أخر ّ
أي منهم وأن تأمر أيضاً باستخدام اسم مستعار(القاعدة /3/87أ/د) والمالحظ ان النظام قد وسع

من نطاق األشخاص محل الحماية انسجاماً مع أحكام االتفافيات الدولية في مجالي مكافحة الفساد
والجريمة المنظمة عبر الوطنية في باب حماية الشهود.

فإن واحدة من أهم التّدابير االجرائية التي قد تتّخذها الدائرة ضماناً لسالمة ال ّشاهد
من ثم ّ
الدولية؛ هى عدم اإلشارة
في ضوء الخطر الّذي يتهدده وما يلزم لتحقيق مصلحة العدالة الجنائية ّ
النهائي ،وعدم اإلشارة
إلى هويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق اإلجراءات بما في ذلك الحكم ّ
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تمت إعادة توطينه فيه أو أي بيانات أخرى تتعلق
إلى عنوانه ّ
الصحيح وال مكان وجوده الّذي ّ
السجالت العامة للدائرة
بالشاهد رهن الحماية ،ومحو أي حقائق تفضي إلى معرفة هويته من ّ
بالسجالت الّتي تحدد هويته بمكان آمن في دولة محايدة؛ بحيث
لضمان سالمته ويمكن االحتفاظ ّ
ال يتم فتحها إالَّ في الحاالت الطّارئة وبعد فترة محددة من الوقت(السولية ،2007 ،القاعدة

/3/87أ) ،ويزداد هذا التعتيم على البيانات ال ّشخصية أهمية حال كونه مجنياً عليه في القضايا
الّتي يمكن أن ينتج عنها إفراط في األذى بالنسبة لل ّشاهد كقضايا العنف الجنسي(القاعدة .)1/88
هذا واذا كان من المسلّم به ّأنه كلما استعانت الوحدة بعدد قليل إلنجاز مهام الحماية -أي
تعزز األمن الّذي
ق ّل عدد االشخاص الّذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشاهدّ -
تضم عدداً وان كان محدوداً من
ثم يلزم التّحقق من إن تلك األخيرة
ُّ
تسعى إليه الوحدة ،ومن ّ
األشخاص لكنهم ينبغي أن يكونوا من ذوي خبرة لضمان عدم الكشف عن المعلومات ولو بدون

السرية الكاملة في عملها؛ لذا منعت
قصد ،حيث أن الوحدة -كما سبق وأن بينا  -تعتمد ّ
الدفاع أو أي مشترك أخر في التّدابير اإلفصاح عن تلك
القاعدة(/3/87ب) المدعى العام و ّ
المعلومات لطرف ثالث.

أن نظر الجلسة الّتي تقرر الدائرة من خاللها مدى حاجة ال ّشاهد إلى
وتجدر اإلشارة إلى ّ
الصحافة و وكاالت اإلعالم عن هوية ال ّشاهد
األمر باتخاذ تدابير لمنع اإلفصاح علناً للجمهور و ّ
تتم سرية( القاعدة  ،)3/87وذلك للطبيعة الحساسة للموضوع محل نظر الجلسة ،هذا واذا كان
ليس من سبب يدعو إلى مزيد من اإليضاح ألحكام هذا النص كونه واضح المضمون؛ لكن من

المناسب هنا أن نبين ما إذا كان يتسع نطاق هذا الحجب ليشمل المتهم ودفاعه أم انهم دائماً على
علم بهوية الشاهد حتى ولو تم التحقق َّ
أن من شأن هذا الكشف الحاق الضرر باألخير ؟ لإلجابة

أن حجب الهوية يكون في
عن ذلك نقول وان كان ما ُيفهم من صياغة النص المذكور فحواه أعاله ّ
إن القاعدة ( )76بفقرتها األخيرة كانت لها
مقابل الجمهور والصحافة ووسائل اإلعالم فحسب؛ بيد ّ

حكماً آخر؛ حيث أجازت صراحة للمدعي العام رهناً بحماية ال ّشاهد أن يمتنع عن تقديم أسماء
ال ّشهود الّذين ينوي استدعائهم للشهادة في المحكمة ونسخاً من البيانات الّتي أدلوا بها الشهود سابقاً

السابق للدفاع قبل بدء المقاضاة
للدفاع؛ بعد أن أكدت بفقراتها الثّالث األولى على إلزامية الكشف ّ
بوقت ٍ
كاف لتمكينه من إعداد دفاعه.
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إن هذا الحجب يتضمن في طياته افتئات على حق المتهم ودفاعه فى
مما ال شك فيه ّ
الحصول على أقصى قدر من المعلومات عن ال ّشاهد للتأكد من صحة شهادته أو الطّعن فيها،

السماح بالشهادة المجهولة قد ُيعطي مظهر ال ّشعور بال ّذنب عوضاً عن
هذا باإلضافة إلى أن ّ
إن هوية الشاهد الحقيقية
افتراض البراءة (،)Beqiri, 2011
لكن ما يخفف من حدة هذا الحكم ّ
ّ
ُيكشف عنها للقضاة األمر الّذي يبعث الطمأنينة بنفس المتهم ودفاعه بشأن التحقق من شخصيته،
فضالً عن الطبيعة المتميزة للجرائم المختصة بنظرها المحكمة الجنائية الدولية قد تبرر اتخاذ هذا
النمط من التدابير بغض الطّرف عن أي اعتبار آخر.
ّ

وفي الحاالت الّتي ال يمكن فيها اتخاذ أسلوب إخفاء االسم والبيانات ال ّشخصية أو عدم
فإن نظام روما يسمح باستخدام أي
التعرف عليه من شكله ّ
كفايته لحماية ال ّشهود؛ حيث قد يتم ّ
وسائل خاصة أخرى من شأنها الوصول لذات الغاية؛ مثل تقديم شهاداتهم في المحكمة من خلف

ستار ال يظهر فيه سوى ظل ال ّشهود مع تغيير أصواتهم أو استخدام قناع أو شعر مستعار أو حشو

فإنه بموجب هذه الوسائل التي من خاللها يصعب على من يرغب في إضرار
ثم ّ
للجسم ،ومن ّ
الشاهد التّحقق من شخصيته؛ يمكن للجمهور ووسائل اإلعالم متابعة شهادة ال ّشاهد دون اكتشاف
ال ّشخصية الحقيقية له ،كما يمكن للقضاة مالحظة سلوك ال ّشاهد من خالل الجلوس بمحاذاة
الستار(السولية ،2007 ،المادة .)2/68
ّ

الصدد َّ
إن المحكمة اتخذت تلك التّدابير بدرجات متفاوتة؛ إذ
ومن المفيد اإلشارة في هذا ّ
في أثناء محاكمة لوبانغا على سبيل المثال أمرت بمجموعة متنوعة من تدابير الحماية بدءاً بحجب

الصوت ،وسمحت أيضاً اإلدالء بالشهادة
الهوية مرو اًر باتخاذ أسماء مستعارة وتشويه الوجه وتغيير ّ
بالوسائل اإللكترونية ( ،)the Ibahri trust, 2013والتي ستكون محور دراستنا في المطلب
التالي.
المطلب الثاني :اإلدالء بالشهادة بواسطة تكنولوجيا االتصال الحي:

 الجدير بالذكر أنه قد تم تعديل نص المادة  243من قانون االجراءات الجنائية الليبي بموجب القانون رقم  7لسنة  2014فيما يخص
الشهود بما يتماشى مع النظم الجنائية الدولية المعاصرة ،حيث أجازت للمحكمة االستعانة بوسائل االتصال الحديثة لربط الشاهد بقاعة
الجلسة اذا توافرت شروط الضرورة  ،ليكون اللبنة االولى لتدابير حماية الشاهد في المنظومة التشريعية الجنائية الليبية( .و ازرة العدل،
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للنظام األساسي للمحكمة أن ُيدلي جميع ال ّشهود بشهاداتهم شخصياً
إذا كان األصل وفقاً ّ
وشفاهة أمام المحكمة ( المادة /6/64ب) ويناقشون في شهاداتهم علناً؛ إالّ ّإنه قدم أداة إجرائية

معرض للخطر اذا ما ُكشفت هويته بحضوره
جديدة لإلدالء بالشهادة ،وذلك بالسماح ألي شاهد ّ
السيما المؤتمرات التي تعقد عبر
شخصياً إلى مقر المحكمة؛ بتقديم ال ّشهادة بوسيلة الكترونية،
ّ

الصوتية وتُنفّذ هذه التّدابير بشكل خاص
ال ّشاشات التّلفزيونية المغلقة ،واستخدام وسائل االعالم ّ
في حالة أخذ شهادة من أي المجني عليهم وال ّشهود المصابين بصدمة أو من ضحايا العنف
الجنسي أو شهادة من طفل إذا ما ثبت عدم قدرته على التّخاطب بفاعلية في حالُ طلب منه أن
يشهد بالطّريقة التّقليدية في غرفة المحكمة ،مالم تأمر المحكمة بغير ذلك مع مراعاة الظّروف كافة

السيما آراء المجني عليهم وال ّشهود(المادة  2/68والقاعدتين ،)67/87وذلك للتيسير على هذه
ّ
الفئات تحديداً؛ حتى يتسنى لهم التّعبير عن أنفسهم بعيداً عن جو التّوتر الّذي يسود قاعة المحكمة،
والتّقليل من حالة األلم ال ّذهني والعاطفي الذي يمكن أن يعانوه هؤالء جراء طلب شهادتهم.

كما قدم أداة أخرى متمثلة في ال ّشهادة المسجلة سلفاً بواسطة جهاز فيديو كبديل الستجواب
ال ّشاهد في قاعة المحكمة حيث يتم تسجيل ال ّشهادة كاملة على شريط فيديو قبل بدء المحاكمة،
ويتم بعد ذلك تشغيل ال ّشريط بحيث ال ُيعطي ال ّشاهد الدليل شفاهة في المحكمة ،ويشترط أن تتاح
الدائرة (القاعدة.)68
الدفاع و ّ
إمكانية استجواب الشاهد وقت اإلدالء بشهادته من قبل المدعي العام و ّ

والتّساؤل الّذي يمكن أن يثار في هذا ال ّشأن هل ُي ُّ
النوع من التّدابير بكافة
عد اتخاذ هذا ّ
آلياته إخالالً بموجبات المحاكمة العادلة ؟ في الواقع َّ
السمعي
الربط ّ
إن اإلدالء بالشهادة عبر وسائل ّ
الدفاع
والمرئي مجرد تغيير لمقر ال ّشاهد عند إدالئه بشهادته؛ من ثم ال يترتب عليها حرمان ّ
الدائرة من حقهم في مواجهة الشاهد ،وال يؤثر غيابه الجسدي على إمكانية مراقبة
والمدعي وأيضاً ّ

سلوكه وطريقة أدائه للشهادة من قبل القاضي أثناء تقديم شهادته ( .) Beqiri, 2011هذا فضالً

النظ وام على أن يكوون المكوان المختوار لإلدالء بالشه وادة بواسطة تلك الوسائول مالئم واً
عن حرص ّ
لوتقديوم شهادة صادقة(القاعدة  ،)3/67إضافة الي إن األخذ بها يستند على أسس موضوعية أي

الجريدة الرسمية)2014.
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تهديدات فعلية وليست مخاوف ذاتية ويلزم أيضاً ان تكون شهادته ضرورية الظهارالحقيقة (2013

 ،)the Ibahri, trustثم ّإنها إجراءات استثنائية ال يصار إليها إال في أحوال خاصة.
المطلب الثالث :سرية الجلسات وسرية المعلومات:

ليقرر قاعدة إجرائية مهمة تتضمن إتاحة
النظام األساسي للمحكمة الجنائية ّ
جاء ّ
الدولية ّ
الفرصة للجمهور في الحضور الشخصي لجلسات المحاكمة بال تمييز ومتابعة مجرياتها ،كما
المسجل بالتقاط صور فوتغرافية للمحاكمة أو تسجيلها
يجوز للمحكمة أن تسمح ألشخاص غير
ّ
إن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ من الجائز الخروج عليها وذلك لحماية
على أشرطة فيديو ،إالّ ّ

السرية الّتي رّبما يؤدي الكشف عنها إلى العبث باألدلة أو
المجني عليهم أو ال ّشهود أو المعلومات ّ
السياسية للشاهد(المواد،72 ،2/68 ،1/67
المساس باألمن الوطني للدول نظ اًر للمكانة الوظيفية أو ّ

القاعدة ،)3/137فيجب على المحكمة عدم اإلفصاح عن تلك المعلومات حفاظاً على سريتها

واتخاذ التّدابير الالّزمة لذلك؛ بما في ذلك نظرها في جلسة مغلقة(المادة  ،)3/2/56الّتي تشكل
السرية الوجوبية الّتي ال خيار للمحكمة في تقريرها من عدمه ،ومن قبيل ذلك أيضاً
إحدى حاالت ّ

المادة (.)6/68

السرية الجوازية تتجسد في حاالت الجرائم الّتي يكون فيها ضحايا العنف الجنسي أو
أما ّ
الضحية فيها طفالً أو كان شهودها أطفاالً؛ من ثم فإن اضفاء السرية على
تلك الّتي يكون ّ
الجلسات من عدمه مسألة تحكمها ظروف الدعوى وأم اًر متروكاً للسلطة التقديرية للدائرة االبتدائية

بناء على طلب الخصوم
والتي يمكن لها أن تقرر جعل الجلسة سرية ،إما من تلقاء نفسها أم ً
(الحسناوي ،2007 ،المادة )7/64واالتجاه نفسه تضمنته المادة ( )2/68من نظام روما
األساسي.

النهائية اطّالع المتهم على إفادات ال ّشهود
واذا كانت سرية الجلسات تعني في صورتها ّ
فإن ما يعرف بسرية المعلومات لها أحكام وآثار
وكافة األدلة
ّ
المقدمة ضده بكامل تفاصيلها؛ ّ

النظام  -بما ال يدعُ مجاال للشك َّ -
إن ما يعتزم األخذ به من إفادات
مختلفة؛ إذ تؤكد نصوص ّ
ال ّشهود وما يؤخذ من األدلة يجب أن يكون معلناً ومعلوماً لدى المتهم مادامت قد اعتبرتها إثباتات
موجهة ضده (القاعدتين  ،)77 ،76وذلك في ضوء مبدأ الكشف المتبادل بين االدعاء العام
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الدفاع لما يحوزه األخر من أدلة أو وثائق أو أي أشياء مادية أخرى ،إالَّ ّإنه في المقابل وفى
وّ
سبيل حماية الشهود أو حماية األمن الوطني أو حماية المعلومات الّتي يتحصل عليها موظفو

السري للعالقات الّتي تربط بين
اللّجنة ّ
الدولية للصليب األحمر فى إطار أنشطتهم أو إق ار اًر للطابع ّ
النصوص الصريحة (المواد/3/54ه
ال ّشخص وطبيبه أو بينه وبين مستشاره؛ رصدت عدد من ّ

/6/64ج ،5/69 ،القواعد )82 ،4/81 ،1/73التي أوجبت السرية للمقتضيات سالفة الذكر،
وأباحت االستعانة بها واستخدامها من قبل مكتوب اإلدعوواء العووام بعود الحوصول علوى مووافقوة

ثم أردفوت هوذه النصوص قائلة َّ
إن هذه المعلومات محاطة بالحماية فال ُيكشف عن
ّ
مقدمهواّ ،
النظام تقديم موجز عنها وله
قرر ّ
مصدرها وليس للمتهم االطالع عليها واذا كان يلزم علمه بها فقد ّ

دائماً حق االعتراض على فحواها.

ما يقودنا لطرح تساؤل مفاده هل من شأن حجب هذه المعلومات عن المتهم ودفاعه بغية

حماية ال ّشاهد يتضمن إيثار لحق ال ّشاهد في الحماية على حق المتهم في محاكمة عادلة؟ في

الحقيقة َّ
السرية وان كان بعيداً بصورة أو بأخرى عن
السماح بهذا اإلجراء المحاط بمثل هذه ّ
إن ّ
نص على قيد عام مفاده َّ
مقتضيات العدالة بالنسبة له ،إالَّ َّ
إن هذه التّدابير
إن ّ
النظام األساسى ّ
يجب أالّ تتعارض مع مقتضيات إجراء المحاكمة العادلة (المادة )5/68؛ لذا ينبغي عدم إيثار أي

من الحقين على اآلخر وايجاد نوع من التّوازن بينهما قدر المستطاع ،هذا التوازن الذي حاولت
نصوص النظام تحقيقه من خالل منحه  -كما أسلفنا القول  -حق االعتراض على فحواها ،كذلك
عند أهميتها تعرض له بصورة مختزلة أي يكشف عنها بحدود له ولدفاعه ،فضالً عن تحديد
الحاالت الموجبة لهذا التدبير على وجه الدقة وعلى رأسها حماية الشاهد ،إضافة إلي إن هيئة

تقوض أي قول
المحكمة ستطّلع عليها في العادة بكل تفاصيلها؛ األمر الّذي يعد ضمانة بحقه ّ
بانحراف مسلك المحكمة عن الحيادية عند تكوين قناعتها القضائية فيما يصدر ضده من أحكام،

الّتي يجب أن تصدر فى جلسة علنية ما أمكن ذلك (المادة .)4/76
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الخاتمة
عبر ثنايا هذا البحث حاولنا الوقوف على تدابير الحماية المتعلقة بال ّشاهد كما وردت فى
النتائج والتّوصيات
النظام األساسي للمحكمة الجنائية ّ
الدولية ،وقد خلصنا من خالله إلى جملة من ّ
ّ
نذكر أبرزها:
أوال :ال ّنتائج:
َّ
إن كل ما تضمنه
 يحتوي نظام روما على أحكام هامة متنوعة في طبيعتها لحماية ال ّشهود ،إال ّالنهاية.
من تدابير تمنح االطمئنان المؤقت له فحسب وعلى ال ّشاهد أن يتحمل مصير نفسه في ّ
 َّينبأ عن
إن مسؤولية اتخاذ هذه التّدابير تقع على عاتق جميع أجهزة المحكمة ،ولئن كان هذا ّ
لكنه أفضى إلى تداخل
النظام بأهمية هذه التّدابير بالنسبة للشاهد؛ ّ
اإليمان ال ّشديد من قبل واضعي ّ
السيما في الممارسات المب ّكرة للمحكمة.
وغموض في دور كل منها وكشف عن خالفات ّ
الدعم والحماية للشاهد ،تعمل
 أُنشأت وحدة خاصة من قبل قلم المحكمة لغرض توفير خدمات ّالضحية بالنظر إلى موقفه بال
بحيادية وسرية تامة ،كما يظهر االهتمام المتزايد بال ّشاهد ّ

الحساسية.

النص فى صلب القواعد اإلجرائية على إمكانية حجب هوية
 لوحظ قسوة على عاتق المتهم عند ّالدفاع إالّ بصورة موجزة ،وان
ال ّشاهد عن دفاعه ،وأيضاً عند االعتماد على أدلة لم تعرض على ّ
النظام على جعل حقي الشاهد والمتهم في خط مو ٍاز ،وذلك
أكدنا في معرض بحثنا على حرص ّ
من خالل جملة من األحكام المرتبطة باألخذ بهذه األنماط من التّدابير.

 َّالدول
جلية إالّ بتعاون ّ
إن فاعلية إجراءات الحماية للشهود في واقع األمر ال تتحقق بصورة ّ
السيما فى ظل غياب شرطة خاصة بالمحكمة.
الدعم بمختلف أشكاله،
األعضاء وتقديمها ّ
ّ
ثانيا :التّوصيات
 -ينبغى اعتماد آليات وتدابير حمائية أكثر فعالية باإلضافة لطرح نموذج يؤكد على مقاربة شاملة

لألجهزة المعنية باتخاذ التّدابير؛ بتحديد المسؤولية القيادية إلحداها.
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الدول على إبرام اتفاقات مع المحكمة بشأن إعادة توطين ال ّشهود وحثهم على
 ضرورة تشجيع ّاالستجابة العاجلة لطلبات المحكمة المتعلقة بنقلهم.
سرّية المعلومات بوضع تعريف محدد
النظر في ّ
 ضرورة إعادة ّالنصوص الّتي تتضمن ّ
الس ّرّية العتبارات تتعلق بالمحاكمة العادلة.
للمعلومات الّتي تدخل في إطار ّ
 ضرورة شرح واجبات ال ّشاهد وأهمية دوره فى سير العدالة الجنائية بلغة يفهمها العامة من خاللالصحافة و وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية وندوات التّوعية.
ّ
الدولية في مجال
 يتعين على المشرع اللّيبي تطوير منظومته القانونية لتتوافق مع االستراتيجيات ّحماية ال ّشهود؛ بعد أن ادرك مؤخ ار أهمية حماية الشهود بإرساءه مفهوم" المحاكمة عن بعد" بموجب
التعديل التشريعي المذكور في معرض بحثنا.
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دراسة أثرية لحصون جنوب الجبل األخضر
فيصل المشري

زهاء سعد الصادق

كلية التاريخ والحضارة  ،قسم اآلثار

كلية اآلداب ،قسم اآلثار

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي /البيضاء

جامعة عمر المختار /البيضاء

محاضر مساعد متخصص في اآلثار اإلسالمية

أستاذ مساعد متخصص في اآلثار اإلسالمية

الملخص
هدف البحث إلى إلقاء الضوء على نماذج من العمائر الحربية في شرق ليبيا ،تقع جنوب الجبل

األخضر على الطريق شبه الصحراوي المميز بوجود عدد من الحصون لتأمين حركة القوافل والحجاج
الوافدين من المغرب إلى المشرق اإلسالمي ،واختص البحث بدراسة وصفية تحليلية مقارنة لنموذجين
هما :حصن بوكسالة فى تاكنس وحصن الرويبط في الخروبة ،حيث تناولت الدراسة مواطن الشبه
واالختالف بينهما من الجانب المعماري ،من حيث الموقع والتخطيط ومواد البناء ،مع مقارنتهما بحصون

في شرق ليبيا ترجع -تقر ًيبا -إل ى الفترة التاريخية نفسها .وعلى الرغم من اإلهمال الذي طال تلك
الحصون فأدى إلى هدم جدرانها الداخلية فإنها ما تزال تحتفظ ببعض معالمها الحربية ،وقد كان من أهم
نتائج الدراسة توضيح تلك المعالم كاألسوار واألبراج والخنادق والسراديب ،فضال عن أن الحصون

موضوع الدراس ة اختلفت إلى حد ما عن باقي حصون الجبل األخضر ،كما وضحت الدراسة أهمية

الحصون من الناحية التاريخية والمعمارية؛ كونها موروثًا حضاريًّا من الواجب االهتمام بها والحفاظ عليها؛
نظ ار لقلة العمائر الحربية في ليبيا التي يرجع تاريخها إلى العصور اإلسالمية األولى.

ABSTRACT
The study aimed to shed light on examples of military buildings in eastern Libya,
located south of the Green Mountain on the semi-desert road characterized by the
presence of a number of forts to secure the convoys and pilgrims coming from
Morocco to the Islamic East. The descriptive and analytical method was used to
compare two models: Boksala fort in Tacnes and Rouibet fort in Al-Kharouba. The
study examined the similarities and differences between them in terms of architectural
location, planning and building materials, with a comparison with the forts in eastern
Libya from the same historical period. Despite the neglect that afflicted these forts,
which led to the demolition of their internal walls, they still retain some of their war
features, and one of the most important results of the study is to clarify those features
such as walls, towers, trenches and trenches. In addition to the fact that the castles are
somewhat different from the rest of the forts of Jabal Al Akhdar. The study also
clarified the importance of forts from the historical and architectural point of view. To
be a cultural heritage that must be taken care of and preserved. Because of the lack of
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military buildings in Libya that date back to the early Islamic periods.

المقدمة
يقع خلف هضبة الجبل األخضر مناطق ذات تربة جافة شبه صحراوية ،تتخللها أحجار
كانت قديما تُستغل طرقًا إلى القوافل التي ال تستطيع عبور هضبة الجبل األخضر الوعرة ،من بين
تلك القوافل كانت قوافل الحجاج ،لذلك ُعرف سابقًا بطريق الحجاج (شرف ،)76 :1996 ،وقد
تميز ذلك الطريق الصحراوي -الواقع جنوب الجبل األخضر -بوجود عدد من الحصون لتأمين
حركة القوافل والحجاج الوافدين من المغرب إلى المشرق اإلسالمي ،على الرغم مما تعرضت له
تلك الحصون من اإلهمال الذي أدى إلى هدم جدرانها الداخلية فإنها ال تزال تحتفظ ببعض

معالمها الحربية ،التي تستحق التوثيق والدراسة.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة البحث في قلة الدراسات السابقة ،والمصادر والمراجع ،حيث تعد هذه الدراسة هي
فضال عن ذلك فإن إهمال الحصون أدى إلى انهيارها وضياع المعالم
العلمية األثرية األولى للحصنينً ،
والعناصر األساسية لتخطيطها ،وهذا صعَّب على الدراسة تحديد تأريخها بدقة.

أهمية البحث:
تناول البحث عدة نقاط مهمة منها:
 .1األهمية التاريخية والجغرافية لموقع الحصون ،حيث بينت الدراسة أهمية الطريق للقوافل
التجارية وقوافل الحجاج؛ فهو الطريق الرابط بين شرق وغرب العالم اإلسالمي وألهميته ُس ِّمي

بطريق الحجاج.
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.2

فضال
ناقش البحث تأريخ الحصون ،من خالل بعض الدراسات والخرائط السابقة للمنطقة،
ً
عن األحداث التاريخية التي مر بها شرق ليبيا.

 .3ناقش البحث نموذجين من الحصون لم يسبق دراستهما من قبل دراسة علمية ،وسعى إلى
توثيقهما من خالل الزيارة الميدانية ،بالقياسات الدقيقة والصور الفوتغرافية التي ُيرجى منها أن

مفيدا في دراسات متقدمة.
تكون
مرجعا ً
ً

 .4إلقاء الضوء على مواقع أثرية مهملة في جنوب الجبل األخضر.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على العمائر اآلثارية اإلسالمية التي تقع شرق ليبيا،
ونظر إلى قلة الدراسات
ًا
السيما العمائر الحربية ،وتوضيح التنوع في تخطيطها وأسلوب بنائها،

واألبحاث العلمية عن تلك الحصون؛ فقد اختص البحث بدراسة نموذجين ألول مرة ،وهما :حصن
بوكسالة في تاكنس ،وحصن الرويبط في الخروبة ،وتسليط الضوء عليهما ،ونرجو أن تكون هذه
الدراسة بداية لدراسات متقدمة تبرز بشكل أوضح تأريخ الحصون وأهميتها في حاالت الحرب
وحصونا لتأمين الطرق التجارية وقوافل
حصونا دفاعيةً منيعةً في حاالت الحرب،
والسلم ،فقد كانت
ً
ً

الحجاج.

منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل المشكلة البحثيةُ ،يستعان بالمنهج الوصفي التحليلي

فضال
المقارن؛ لتوضيح التخطيط والعناصر المعمارية ،وطريقة البناء التي تميزت بها الحصون
ً
عن مواد البناء المستخدمة ،والتي جاءت متناسبة مع وظيفة البناء والبيئة الطبيعية المحيطة
بالحصون ،ومقارنتها بعمائر حربية في شرق ليبيا.
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الدراسات السابقة:
كافيا بها،
يعد موضوع حصون جنوب الجبل األخضر من المواضيع التي لم تلق
اهتماما ً
ً
لدراستها بطريقه وصفية من الجانب األثري ،حيث تناولها بعض الباحثون بشكل عام من خالل
الدراسات األثرية لشرق ليبيا واقليم برقة  ،من أبرزها :دراسة قام بها عالم اآلثار جود تشايلد
عام1950م ،بعنوان :دراسات ليبية ،حيث تطرق فيها إلى طريق الخروبة والمخيلي والحصون
الموجودة بهما ،ودراسة اختصت بإقليم برقة ،عام 2013م بعنوان  Cyrenaicaقام بها Philip
دليال أثريًّا للمناطق األثرية في شرق ليبيا
 Kenrick and Ahmed Buzaianتعد هذه الدراسة ً
من بنغازي والمرج ومسة شحات وسوسة ودرنة والعزيات ،وتطرق إلى بعض حصون جنوب الجبل
األخضر والمرج.
أيضا دراسة عام  2015بعنوان :العمائر الحربية والمدنية في شرق
ومن الدراسات األثرية ً

ليبيا خالل العصر اإلسالمي ،تطرقت فيها إلى األهمية التاريخية واألثرية للعمائر الحربية المتواجدة
جنوب الجبل األخضر.

المناقشة
نبذة جغرافية:
إن معظم مدن الشرق الليبي تطل على البحر األبيض المتوسط من الجانب الشمالى،
فضال عن مناخ معتدل(،زرقانه)6 :1996 ،
والذي تميز بتضاريس متنوعة ،من سهول وهضاب
ً
كما امتازت المنطقة الممتدة من الحدود المصرية حتى إجدابيا بسهل ساحلي ،يحيط بهضبة الجبل
األخضر على شكل هالل لمسافة 25كم ،ويصل أقصى عرض للهضبة حوالي  50كم ،ويصل
أقصى اتساع لها عند مدينة المرج حوالى 20كم ،ثم تضيق كلما اتجهنا شرقًا ،وتقع خلف هذه
قديما تستغل طرقًا إلى القوافل
الهضبة مناطق ذات تربة جافة شبه صحراوية تتخللها أحجار كانت ً
التي ال تستطيع عبور هضبة الجبل األخضر الوعرة (شرف76 :1996 ،؛ عياد)36 :1988 ،
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ومن بين تلك القوافل كانت قوافل الحجاج لذلك عرف سابقًا بطريق الحجاج ،وقد تميز ذلك
الطريق الصحراوي ،الذي يقع جنوب الجبل األخضر ،بوجود عدد من الحصون لتأمين حركة
القوافل والحجاج الوافدين من المغرب إلى المشرق اإلسالمي (أبولقمة )116 :1995 ،من بينها
الحصون موضوع الدراسة -على الرغم مما تعرضت له تلك الحصون من اإلهمال الذي أدى إلى
هدم جدرانها الداخلية فإنها ما تزال تحتفظ بمعالمها الحربية المتمثلة في أسوارها بما فيها من
فضال عن موقعها على خط دفاعي واحد لتأمين سير القوافل المارة على امتداد الطريق
مزاغل،
ً
(الصادق.)45 :2015 ،

نبذة تاريخية:
نظر إلى عدم اهتمام حكام مصر من األيوبيين والمماليك بشرق ليبيا؛ النشغالهم بشرق
ًا

العالم اإلسالمي السيما في مرحلة الحروب الصليبية ،فإنهم لم يتدخلوا في شؤون اإلقليم السياسية
واإلدارية وتركوا أمر حكمها إلى القبائل العربية القاطنة بها التي يرأسها شيوخها ،ومن هنا فقدت
البالد الحكومة النظامية وساد المظهر القبلي وأشكاله النظامية لضعف مظاهر التحضر وابتعادها
عن مناطق اإلشعاع السياسي والحضاري ،وبرزت سيادة العنصر العربي على اإلقليم بشكل كبير
مهتما بتربية الماشية والتحكم في
متنقال بين الساحل والجبل،
معتمدا في حياته على النمط القبلي،
ًّ
ً
ً

الطرق التجارية ( ،السباني)208 :2006 ،

إن المراكز الحضارية في إجدابيا والمرج بدأت في االضمحالل (محمد)82 :2007 ،
حيث كانت مدينة المرج تعرف باسم برقة ،وتميزت منذ الفتوحات بعهد الخلفاء الراشدين حتى
العصر العباسي ،وقد ظلت مزدهرة إلى أواخر القرن الخامس الهجري ،ثم بدأت تهجر وتختفي حتى
اندثرت في أواخر القرن السادس الهجري ،وكذلك الحال في مدينة إجدابيا التي برزت في العصر
الفاطمي ،ثم تدهورت في القرن السادس الهجري ،وانتهى وجودها السابق من القرن السابع الهجري.
(بازامة.)134 :1994 ،
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موقع الحصون:
تقع الحصون في ملتقى طريق القوافل الصحراوي ،وهي بذلك تشكل نقطة التقاء لطريق القوافل من
الغرب والشرق ،كما تعد نقطة االنطالق إلى القوافل القادمة من شرق ليبيا عبر الطريق الصحراوي؛
لذلك ُشِّيد أغلبها على سهل فسيح

اشترط فيه أن يكون محاطًا بعدد من التالل الصغيرة،

(المزيني، )102 :1994 ،وذلك مانجده في حصني بوكسالة والرويبط موضوع الدراسة ،وأن يكون
قر ًيبا من مصادر المياه ،وذلك ينطبق على الحصون موضوع الدراسة حيث يوجد بالقرب منها آبار
مياه ،ومن الجدير بالذكر أن مواقع الحصون التي تقع جنوب الجبل األخضر بصفة عامة تقع

على امتداد واحد تقر ًيبا.

التأريخ:
على الرغم من عدم وجود الكتابات أو الشواهد التي تدل على إثبات تاريخ الحصون؛ فإن المرجح
أنها لم تكن رومانية أو إغريقية وانما إسالمية؛ فعندما قام (تشايلد )1999 ،عالم اآلثار اإلنجليزي
عام1950م برسم خريطة توضح نهاية حدود اآلثار اإلغريقية والرومانية ذكر أن طريق الخروبة
والمخيلى يخلو من اآلثار اإلغريقية والرومانية ،وبأن حصون الخروبة والمخيلى يرجع تاريخها إلى
بداية العصر اإلسالمي في ليبيا ،كما أشار إلى كون حصن التكاسيس،

*

أحد القالع التي يعود

تاريخها إلى مطلع العصر اإلسالمي( .تشايلد)78 :1999 ،
ومن الجدير بالمالحظة أن موقع الحصون على امتداد واحد ،وتشابه الشروط المتوافرة
فضال عن تقارب المسافات وشكل التخطيط ،يجعلنا نرجح أنها ترجع إلى العصر
بالمواقع،
ً
الفاطمي ،حيث قام (عبيد اهلل المهدي) الخليفة الفاطمي األول الموجود في إفريقيا عام 297
هو 909/م بإرسال حمالته إلى مصر ،والتي كان إقليم برقة قاعدتها األمامية ،فقد توالت ثالث
حمالت فاطمية إلى االستيالء على مصر لكنها باءت بالفشل( ،حسن.)189 : 2001 ،



للمزيد عن حصن التكاسيس انظر :الصادق.2015 ،
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ويؤكد ذلك ابن األثير عندما ذكر أنه ،كان البد للفاطميين من تأمين قاعدة متقدمة لحمالتهم
ضد مصر ،فاهتموا بشرق ليبيا ،وعملوا على تشييد العمائر الدينية والمدنية والحربية(،ابن األثير،
 )1997كما أن الخليفة (المعز لدين اهلل) أمر عام  355هو966 /م أثناء الحمالت الفاطمية على
مصر بحفر اآلبار وتشييد القصور في الطريق ما بين طرابلس ومصر( ،سالم ،د.ت )65 :
فضال عن وجود سلسلة الجبل األخضر بالطريق الساحلي؛ وهذا ما جعل القوافل والجيوش تفضل
الطريق شبه الصحراوي؛ لسهولة السير فيه ،كما كان هذا الطريق يختص بالقوافل التجارية وقوافل
حجاج المغرب ،ظلت تلك الحصون ذات أهمية كبيرة لحماية الطريق ،إلى أن فقد الطريق أهميته
السيما بعد دخول الفاطميين إلى مصر عام  359هو969 /م فأُهملت الحصون وبدأت تطالها
أيدي التخريب خالل العصور الالحقة.

حصـن بو كسـالة في تاكنس
الموقع:
يقع حصن بوكسالة في تاكنس

†

إلى الغرب من الحصن األحمر‡ ،ويبعد عنه بمسافة 1

كم ،فوق هضبة صغيرة محاطة بمجموعة من التالل.
التخطيط:
ترى (الدراسة من خالل الزيارة الميدانية) أن حصن بوكسالة فى تخطيطه العام اختلف عن
الحصون في الخروبة ،وسمالوس

§

من حيث المساحة وأسلوب البناء ،وعلى ما يبدو أنه قد أعيد

 تاكنس هي قرية صغيرة تقع في الجنوب من الجبل األخضر على أر ٍ
اض شبه خالية من الغطاء النباتي ،وقد ازدادت أهميتها في العصر
نظر إلى وجودهم بها لفترة طويلة ،ويذكر أهالي القرية أن تسمية تاكنس= =نسبة إلى ضابط إيطالي قُتل في إحدى المعارك،
اإليطالي ًا
فوضع له نصب تذكاري ال يزال موجودا في مدخل القرية ،وقد قام الباحثان بعمل مسح لموقع تاكنس فاتضح وجود حصن يعرف باسم
بوكسالة غرب الحصن األحمر بمسافة تصل إلى 1كم تقريبا.
 يقع الحصن األحمر إلى الشمال من حصون الخروبة بمسافة ( 11كم) ،يوجد وسط تالل محيطة به .للمزيد انظر  :الصادق2015 ،
 ،ص.54

للمزيد عن حصون الخروبة وسمالوس انظر :الصادق.2015 ،
57
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استخدامه في فترات الحقة ،السيما العهد اإليطالي ،ويالحظ ذلك من خالل انحرافات وتغيرات في
فضال عن وجود بعض الجدران التي استخدمت مواد حديثة مثل اإلسمنت في
بعض جدرانه،
ً
بنائها ،ويشغل الحصن مساحة مستطيلة يبل طولها ( 100م ×50م).
المدخل:
للحصن مدخل واحد منهار ال توجد إال بقايا ألساساته ،ويبل اتساعه ( 4م).
الصحن:
يتوسط الحصن صحن سماوي مكشوف (الشكل )1حيث ال توجد فيه آثار التسقيف ،أو
أحجار في وسطه تدل على انهيار سقفه ،وقد تباين عرض الصحن الذي بل

اتساعه في الجانب

الغربي ( 43م) ،في حين يتسع في الجانب الشرقي من الحصن ليصل إلى ( 48م) ،وهذا االتساع
ارتبط بانحراف في الجدار الشمالي اتخذ شكل حرف ( )Lالالتيني ممتد إلى الخارج ليزيد في
مساحة الصحن من الداخل ،وبنهايته يبدأ الجدار الشمالي بانحراف جديد يمتد إلى نهاية الحصن،
ليتسع في الجانب الشرقي من الحصن.
الشكل رقم  1حصن بوكسالة الصحن

المصدر :الدراسة الميدانية

والجدير بالذكر أن بالصحن فتحة سرداب مستطيلة الشكل( ،الشكل ُ )2يدخل إليها بدرج

منحوت في الصخر ،ليصل الداخل إلى أربعة فتحات على شكل عقود صغيرة تمثل نقطة البداية
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لممرات طويلة المسافة منحوتة تحت األرض ،على األرجح أنها توصل إلى فتحات سراديب خارج
الحصن( ،الشكل  )3بالقرب من جدار الحصن الغربي؛ وذلك لوقوع مداخل السراديب سواء التي
بداخل الحصن أو خارجه على امتداد واحد ،وهي أسلوب دفاعي للخروج من الحصن أو الهروب
في حاالت الحرب أو الحصار ،توجد في قصور وحصون جنوب الجبل األخضر مثل قصر
العزيات**  الذي ُوجد به سرداب داخل الصحن يوصل إلى سراديب تفتح في الخندق المحيط
بالقصر المحصن.
الشكل رقم  2حصن بوكسالة السراديب داخل الصحن

المصدر :الدراسة الميدانية

الشكل رقم  3حصن بوكسالة السراديب الخارجية

المصدر :الدراسة الميدانية

العزيات هى قرية صغيرة تقع في الجنوب الشرقي من الجبل األخضر ،وتبعد عن مدينة درنة بنحو 130كم .كما
تبعد عن قرية المخيلي 37كم(**) .ويوجد القصر في جانبها الشمالي الغربي( ،أبو لقمة  1975 ،م ،ص. )140



59

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

الحجرات:
لقد أثَّر االنحراف الموجود بالصحن على شكل ومساحة الصحن من الداخل ،حيث بل عرض
الصحن من الجانب الغربي ( 27م) ،وقد ساعد على ضيق هذه المساحة هي وجود ستة حجرات
مربعة الشكل ،بالجانب الشمالي من الصحن يبل أبعادها ( 4م×  4م) ،ما عدا الحجرة األخيرة
فهي مستطيلة الشكل تبل أبعادها ( 7م ×  4م) ،وجميع هذه الحجرات سقفها منهار ،ومداخلها
مهدمة (الشكل  )4أعلى ارتفاع باقي لجدرانها يصل إلى ( 2 ،65م) ،وقد بنيت باألحجار يربط
بينها طين وحجارة ومغطاة بطبقة من المالط.
الشكل رقم  4حصن بوكسالة الحج ارت

المصدر :الدراسة الميدانية

ثم تنحني الحجرات على شكل حرف ( )Lالالتيني مو ٍاز النحراف الجدار الشمالي
ًّ
الخارجي ،ليعطي مساحة أكبر إلى الصحن ،يشمل هذا الجانب الذي ِّ
مستقال أبعاده
مستطيال
يشكل
ً
( 27م × 20م) على سبعة حجرات موزعة على النحو اآلتي :ثالثة بالجدار الغربي للمستطيل،
وأربعة بالجدار الشمالي الممتد إلى الحصن ،وجميعها مستطيلة الشكل بسقف منهار ومداخل
مهدمة ،وذات قياسات متقاربة أبعادها ( 3 ،50م ×  2 ،70م) ،بيد أن األركان تشغلها أبراج
نصف دائرية (الشكل  )5منها البرج الذي بالركن الشمالي الشرقي ذو شكل نصف دائري أ ،ويفتح
على الحجرة المجاورة له بمدخل صغير ،والبرج الذي يقع بالركن الشمالي على شكل نصف دائري
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أبعاده ،ويوجد باألبراج فتحات إطالق النار (مزاغل) مربعة الشكل متسعة من الداخل ،جاءت
مناسبة الستخدام األسلحة النارية (الشكل .)6
كما يوجد في الجانب الجنوبي الشرقي من الصحن حجرة مستطيلة الشكل أبعادها ( 8م×
 4م)ُ ،بنيت من الحجارة تربط بينها طين وحصى ،ذات سقف منهار يدخل إليها من مدخل يفتح
باتجاه الشمال.

الشكل رقم  5حصن بو كسالة البرج من الداخل

المصدر :الدراسة الميدانية

الشكل رقم  6حصن بوكسالة فتحات المزاغل

المصدر :الدراسة الميدانية
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الجانب الشمالي للحصن:
يمتد الجدار الشمالي إلى الحصن بجانب المدخل الرئيس ،حيت تتسع مساحة الصحن مرة
أخرى ليصبح عرضه من الجدار الشمالي إلى الجدار الجنوبي ( 48م) ،وال يوجد بهذا الجانب إال
بقايا لدرج في منتصفه (الشكل  )7ينتهي ارتفاعه بانتهاء السور المنهار الذي يصل ارتفاعه إلى
( 2م) ،وينتهي السور الشمالي ببقايا برج نصف دائري لم يبق منه إال أساساته.
الشكل رقم  7حصن بوكسالة الدرج بجدار الصحن

المصدر :الدراسة الميدانية

الجانب الشرقي من الحصن:
يبدأ الجانب الشرقي إلى الحصن بنهاية الجانب الشمالي ،وقد بل امتداده (50م) ،وما
تبقى من جدرانه يصل إلى ارتفاع ( 2م) يوجد في منتصفه برج مستطيل الشكل تحيطه حجرتان
بنيت من الحجارة بواقع حجرة بكل جانب أبعادهما ( 3م×  2 ،20م) ،ينتهي السور الشرقي ببرج
نصف دائري منهار.
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والجدير بالذكر أن تخطيط الجانب الشرقي من حصن بوكسالة ِّ
يذكرنا بأبراج حصن
فضال عن أبراج األركان الدائرية ،أبراج مستطيلة تتوسط ًّ
كال من الضلعين
إجدابيا الذي تميز
ً
الشرقي والغربي من أسوار حصن إجدابيا (عبد السيد.)51 : 2009 ،

الجانب الجنوبى من الحصن:
يبدأ السور الجنوبي عند نهاية السور الشرقي ،وهو منهار يصل أعلى ارتفاع له إلى
( 1 ،15م) ،ومن أبرز ما يالحظ على الجانب الجنوبي وجود درج منهار عند الجانب الجنوبي
َّ
يتبق منه إال
الشرقي من الجدار ،الراجح أنه كان يوصل إلى برج دائري الشكل منهار لم
األساسات ،والجدير بالذكر أنه مقابل إلى الدرج السالف الذكر بالسور الشمالي ،ويوجد على جانبيه
أيضا في
بقايا أساسات لحجرتين صغيرتين مثل حجرات الجدار الشرقي ،ويتكرر هذا الشكل
ً

منتصف الجدار الجنوبي ،والراجح أن الفكرة العامة لها أنها أشكال ألبراج صغيرة للمراقبةُ ،يرتقى

إليها بدرج على جانبيه حجرتان صغيرتان ربما كانت الستراحة الجنود ،أو لتخزين الذخيرة.

الجانب الغربي من الحصن:
أما عن الجدار الغربي ،فما بقى من ارتفاعه يصل إلى ( 2 ،15م) ،وما يميز هذا الجانب
من الحصن هو وجود برج في ركنه الشمالي الغربي( ،الشكل  )8وُيعد البرج الوحيد من بين
الحصون الصحراوية ال يزال يحافظ على معظم شكله ،فالبرج دائري الشكل يحتوي على أربعة
فتحات مزاغل مربعة الشكل متسعة من الداخل وضيقه من الخارج  ،ويبل ارتفاع البرج (2 ،80
م) ،ويتوصل إلى البرج من خالل مدخل في الركن الشمالي الغربي من الصحن ،كما يوجد بالسور
أيضا برج ٍ
ثان منهار ذو شكل نصف دائري يقع في ركنه الجنوبي.
الغربي ً



تقع مدينة إجدابيا على بعد  150كم جنوب مدينة بنغازي ،وتبعد عن البحر المتوسط بحوالي 18كم ،وهى مقامة على أرض منبسطة

صلبة ،كما تميزت هذه المدينة بآبارها العذبة المنقورة في الصخر وموقعها الذي يمثل نقطة التقاء طريقين مهمين :أحدهما يربط بين الشرق
والغرب ،واآلخر طريق صحراوي يتجه إلى الجنوب ،يقع القصر على هضبة صغيرة خارج أسوار إجدابيا القديمة بحوالي  500م (الزاوى ،
1968م ،ص .)20
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الشكل رقم  8حصن بوكسالة البرج

المصدر :الدراسة الميدانية

ثانيا :حـصـن الـرويبـط في الخروبة:
يقع حصن الرويبط في الخروبة



على تل طبيعي وسط سلسلة تالل صغيرة طبيعية ،وقد أقيم

نظر إلى إنهيار أجزاء كثيرة
الحصن على قاعدة حجرية طبيعية ،يبل ارتفاعها ( 1 ،30م) تقر ًيبا؛ ًا

من حجارة الجدران إلى أسفل غطت على األساسات( .الشكل .)9

الشكل رقم  9حصن الرويبط

المصدر :الدراسة الميدانية



الخروبة هي قرية صغيرة تقع إلى الجنوب من قرية تعرف بو (جردس العبيد) تبعد عنها بحوالي  27كم ،وتبعد عن مدينة المرج بنحو

 93كم( ،الصادق  ،2015 ،ص.)50
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التخطيط:
الحصن مربع الشكل قياسه من الداخل ( 6 ،50م×  6 ،50م) من الصعب معرفة
تفاصيله الداخلية النهيارها على بعضها ،شيدت جدرانه من كتل الحجارة المستطيلة الشكل،
مصفوفة فوق بعضها بشكل منتظم ،تربط بينها مادة الطين المخلوط بالتين مع كسر من الحجارة،
ويكسوها من الداخل قوالب (الطين المخلوط بالتين) ،والجدران منهارة على شكل أكوام من الحجارة
المتناثرة في كل من الجانب الشرقي والجانب الشمالي.
يقع المدخل في جدار الجانب الجنوبي من الحصن؛ حيث يظهر من خالل تصفيف أحجاره أنها
كانت بوابة ،على األرجح أنها المدخل الرئيس والوحيد إلى الحصن ،أما الجانب الغربي من الحصن
فما بقي من جدرانه يصل إلى ارتفاع ( 2 ،30م)( ،الشكل .)10
الشكل رقم  10حصن الرويبط الجدار الباقي من الحصن

المصدر :الدراسة الميدانية

 تظهر قوالب (الطين المخلوط بالتين) ،في الجدران التي مازالت تحتفظ بشيء من ارتفاعهوا ،والجودير بالمالحظوة أن معظوم الحصوون التوي
تشوبه حصون الورويبط ما ازلوت محافظووة علوى أجوزاء مون الجودران الخارجيووة؛ ألنهوا مون األحجوار المتووافرة بووالموقع ،أموا تفاصويلها الداخليوة فهووي
منهارة على شكل كومة مرتفعة من التراب الذي يميل إلى الحمرة وهوو توراب القوالوب الداخليوة ،لوذلك فوإن بنواء الحصوون مون الوداخل كوان مون
تلك القوالب التي ال تتحمل عوامل الزمن وانهارت وتكدست على شكل أتربة.
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الخندق:
إن أبرز ما يميز حصن الرويبط أنه محاط بخندق باتساع ( 5 ،20م) ،وان كان معظمه
مردوما بالتراب والحجارة إال أن عمقه يصل إلى ( 2 ،50م) ،ويبعد الخندق عن الحصن بمسافة
ً
( 7م).
يحتوى الخندق على فتحات سراديب تظهر بوضوح في الركن الشمالي الغربي ،ينزل إليها
بدرج منحوت في الصخر(،الشكل  )11يؤدي إلى ممرات تحت األرض ،على األرجح أنها توصل
إلى سراديب داخل الحصن ،والجدير بالذكر أن فكرة إحاطة حصون جنوب الجبل األخضر
بالخنادق وجدت في حصن العزيات المذكور سابقًا.
أما الجانب الجنوبي من الحصن فقد تميز تحصينه بوجود ما يشبه الرواق المنحوت
بالصخر يقع تحت األرض يبل عرضه ( 5م) وطوله ( 3 ،50م) وعمقه عن سطح األرض (2
م) ،ذو سقف حجري مستوي( ،الشكل  ،)12وربما جاء كظاهرة طبيعية لوقوع الحصن على قاعدة
حجرية طبيعية.

الشكل رقم  11حصن الرويبط سراديب خارج الحصن

المصدر :الدراسة الميدانية
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شكل رقم  12حصن الرويبط الجانب الجنوبي

المصدر :الدراسة الميدانية

والجدير بالذكر أن بناء الحصون يستلزم أن تكون بالقرب منها مصادر المياه ،كذلك الحال
مستخدما إلى الوقت الحاضر.
بحصن الرويبط الذي وجد بالجانب الغربي منه بئر ماء ال يزال
ً
طا بسور مزود بأبراج صغيرة وظيفتها المراقبة
وعلى ما يبدو أن حصن الرويبط كان محا ً
وحماية الحصن ،فقد ُوجدت بقايا أبراج في الجانب الشرقي من الحصن ،ويدل موقعهما المرتفع
الذي يشرف منه الناظر على كامل المنطقة من الجانب الشرقي أنهما ربما برجان لمراقبة هذا
الجانب من الحصن وتأمينه ،وقد وجدت أبراج صغيرة منهارة على معظم التالل المحيطة بالحصن،
وهذا يدل على تأمين الحصن من جميع االتجاهات ،والغرض من ذلك لتسهيل حركة المدافعين
والترصد إلى العدو ومقاومة الهجمات المباغتة والحصارات الطويلة.
والجدير بالمالحظة أن إحاطة الحصون بأسوار وجدت كذلك في الحصن األحمر وحصن
النيان†† جنوب الجبل األخضر وهما يقعان في منطقة محاطة بسور كبير يقع في أركانه الجنوبي
الغربي والشمال الشرقي أبراج أو حصون صغيرة لحمايتها.
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الخاتمة
اختلف حصن بوكسالة عن حصون جنوب الجبل األخضر السيما حصون سمالوس
وتاكنس وذلك من حيث المساحة ومواد البناء وطريقة البناء ،فضال عن المزاغل التي جاءت
فتحاتها مناسبةً لألسلحة النارية ،والراجح أنه ُبني في فترات الحقة عن باقي الحصون ،التي يرجح
أن تاريخها يعود إلى العصر الفاطمي ،وبناء على المعطيات السابقة فإن الدراسة ترجح أن حصن
بوكسالة يرجع تاريخه إلى الفترة العثمانية ،ثم أُعيد استخدامه في العهد اإليطالي  ،ونالحظ ذلك
فضال عن وجود مواد بناء حديثة في بعض
من خالل انحرافات وتغيرات في بعض جدرانه،
ً
الجدران.
أما حصن الرويبط فقد جاء متشابهًا مع حصون جنوب الجبل األخضر مثل حصون

سمالوس وباقي حصون الخروبة في المساحة وموقع المدخل في جدار الجانب الجنوبي من
الحصن ،كذلك في استخدام مادة الطين المخلوط بالتين مع كسر من الحجارة ،واستخدام قوالب
(الطين المخلوط بالتبن) للجدران الداخلية ،بيد أن حصن الرويبط اختلف عن باقي الحصون
بأسلوب بناء جدرانه الخارجية التي ُشِّيدت من كتل الحجارة المستطيلة الشكل ،مصفوفة فوق
بعضها بشكل منتظم ،كذلك قوة تحصينه المتمثلة في الخندق والسراديب وأبراج المراقبة المحيطة

بالحصن ،فضال عن الجانب الجنوبي من الحصن الذي تميز بوجود رواق منحوت بالصخر ذي
ٍ
مستو ،وجميع تلك المعطيات السابقة تجعل البحث ُيرجح أن حصن الرويبط ُبني في
سقف حجري

نظر إلى التشابه الكبير
فترة تاريخية مختلفة عن باقي الحصون ،بيد أنها لم تكن فترة زمنية طويلة ًا
بينهما ،وعليه؛ إما أن يكون حصن الرويبط أُنشئ في فترة تاريخية سابقة لإلسالم وأعيد استخدامه

خالل العصر اإلسالمي ،واما أنه أُنشئ في فترة إسالمية سابقة لباقي حصون جنوب الجبل
األخضر كالعصر العباسي ،السيما وأن بعض الدراسات األثرية لمناطق جنوب الجبل األخضر
مثل دراسة (الصادق )2016 ،قد بينت وجود مدن إسالمية يرجع تاريخها إلى العصر العباسي،
نظر
واما أنه ُبني في فترة تاريخية الحقة لبناء الحصون السابقة ،إال أنها لم تكن مدة زمنية طويلة ًا
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إلى بعض التشابه المذكور سابقًا؛ فمن المعروف أن الحمالت الفاطمية على مصر كانت ثالث
حمالت في فترات تاريخية مختلفة .وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول :إن دراسة الحصون،
السيما في كل من الخروبة وتاكنس اختلفت إلى حد ما عن باقي حصون الجبل األخضر .كما
الحظت الدراسة أن لزيادة متانة البناء وتلطيف الهواء داخل الحصن استُخدمت بطانة من جدار
داخلي قوامها قوالب الطين المجفف المخلوط بالتبن والحصى ،تربط بينها مادة الطين فقط ،بيد أن
هذه البطانة تضعف بفعل عوامل الزمن الطبيعية والبشرية وتنهار لتصبح أكوام من التراب
والحجارة ،السيما بعد أخذ األحجار من الجدران؛ وذلك ما يجعلنا نفسر انهيار معظم حصون
جنوب الجبل األخضر على نفسها.
وعليه توصي الدراسة بإجراء تنقيبات للكشف عن المرافق الداخلية من الحصن فمن
نظر إلى الكم الهائل من االنهيارات الموجودة داخله.كما يساعد
الصعب تحديد شكل الصحن ًا
التنقيب العلمي الصحيح على تحديد الشكل المعماري للحصن وابراز وحداته وعناصره المختلفة،

وبناء على ذلك ُي َّ
حدد تاريخها
وهي تساعدنا على مقارنتها بالعمائر المؤرخة داخل أو خارج ليبيا،
ً
بشكل علمي ودقيق.
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اتجاهات التغير في كميات األمطار بشمال شرقي ليبيا
خالل الفترة من 1961إلى  2010م
جمعة أرحومة جمعة الجالي
كلية اآلداب -قسم الجغرافيا
جامعة طبرق– طبرق
أستاذ مساعد
jumma.elgali@tu.edu.ly

الملخص

يهدف هذا البحث للتعرف على اتجاهات التغير في معدالت األمطار السنوية سواء بالزيادة أو النقصان ومعرفة

قيم انحرافاتها عن خط االتجاه العام في منطقة شمال شرقي ليبيا خالل الفترة الممتدة من (.)2010 - 1961

اعتمد البحث على طريقتي خط االتجاه العام والمتوسطات المتحركة الثالثية .وتبين أن اتجاهات التغير في
معدالت األمطار السنوية خالل فترة الدراسة اتجهت نحو النقصان في محطات طبرق ،شحات ،وبنينا ،في حين

اتجهت نحو الزيادة في محطتي درنة وأجدابيا ،مما يشير إلى انخفاض كميات األمطار في أغلب أجزاء منطقة
الدراسة مع اختالف مقدار التغير بينها .كما بين تحليل المتوسطات المتحركة الثالثية وجود تذبذب عشوائي في

معدل األمطار السنوي بين ارتفاع وانخفاض عن المعدل العام ،و أظهر هذا التفاوت فترات زمنية جافة وأخرى
رطبة متفاوتة في الطول وفي مقدار ارتفاعها أو انخفاضها عن خط االتجاه العام.

الكلمات المفتاحية :معدالت األمطار ،اتجاهات التغير ،االتجاه العام ،المتوسطات المتحركة ،شمال شرقي ليبيا.
ABSTRACT

This research aims to determine the trends of annual rainfall change, and identifying
the periods of drought and humidity in North-eastern part of Libya, during the period
(1961 - 2010). To achieve this goal; the study relied on the general trend of rainfall and
the triple moving averages. The results showed that the trends of annual rainfall rates
during the period of the study tended to decrease in Tobruq, Shahat and Benina stations,
while it had increased in Derna and Ajdabiya. This indicates to decrease of the rainfall in
most parts of the study area with variation of the change amount. The analysis of the
triple moving averages showed that, there is a random fluctuation in the annual rainfall
rate.
Keywords: Rainfall averages, change trends, general trend, moving averages, Northeastern Libya
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المقدمة
غير خفي على األذهان أن تذبذب األمطار قد أصبح أحد أهم مجاالت البحث التي تلقى

اهتماماً واسعاً من قبل الباحثين والهيئات المهتمة بالمناخ والبيئة; لما له من آثار بليغة على النظم
البيئية الطبيعية والبشرية على ٍ
حد سواء ،وعلى حياة اإلنسان وأنشطته المختلفة .يعد التذبذب في
كميات األمطار بالزيادة أو النقصان من أهم السمات المناخية لألقاليم شبه الرطبة وشبه الجافة

والجافة  -ومن ضمنها ليبيا  -حيث يؤدي إلى تكرار حدوث فترات الجفاف وتدهور البيئة الطبيعية

الهشة ،ومن ثم فإن انتظام سقوط األمطار يتوقف عليه نجاح العديد من مظاهر النشاط البشري
كتوفير مياه الشرب وتنمية الموارد الزراعية والرعوية .ومهما كان نوع التغير وقيمته في معدالت

سلبيا على السكان وأنشطتهم التنموية
يجابيا أو
ًا
األمطار السنوية; فالبد أن يكون لها
ً
تأثير إ ً
المختلفة(مشتهي ،)378 :2013 ،حيث إن إقليم الدراسة تنعدم فيه مصادر المياه السطحية ومن
ثم فإن لألمطار دور رئيس في تغذية المياه الجوفية وتحسين جودتها ،وتعد أيضآ من أهم مقومات

التنمية .ومن جهة أخرى نجد أن األمطار في المنطقة تتركز في فترات محدودة ومتقطعة من موسم

سقوطها ،وفي ظل ارتفاع الح اررة وزيادة معدالت التبخر تبعاً لذلك تكون القيمة الفعلية للمطر

محدودة جداً.

لمعرفة تغيرات األمطار وخصائصها لفترة زمنية معينة; فيجب أن ال يتم التركيز على

المعدالت الشهرية والسنوية لكمياتها فحسب ،بل البد من تحديد أعلى وأقل هذه المعدالت على
طول فترة الدراسة حتى ال يتم تجاهل التذبذبات التي قد تحدث من سنة إلى أخرى ،ومن ثم تحديد

فترات الرطوبة والجفاف (بن علي .)136 :2007 ،وبما أن األمطار في منطقة الدراسة تتصف

مكانيا; جاء هذا البحث لمناقشة وتحليل
بالتذبذب الكبير في كمياتها الشهرية والسنوية
زمانيا و ً
ً
معدالت التغير في كميات األمطار واتجاهها العام في منطقة شمال شرقي ليبيا ،ويمكن صياغة

مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:

 .1ما طبيعة التغير في االتجاه العام لألمطار في منطقة الدراسة من حيث الزيادة والنقصان؟
 .2ما مقادير انحرافات معدالت األمطار السنوية عن االتجاه العام لألمطار بالمنطقة؟

أهـداف البحـث
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يهدف هذا البحث إلى:

 .1التعرف على التغيرات السنوية في معدالت األمطار وتحديد اتجاهاتها.

 .2معرفة مقادير انحرافات معدالت األمطار السنوية عن خط االتجاه العام وتحديد فترات الجفاف
والرطوبة.

الدراسات السابقة:

حظي موضوع التغيرات المناخية وخاصة األمطار باهتمام واسع لدى الكثير من العلماء

والباحثين والمنظمات الدولية المهتمة بالدراسات المناخية لما لها تأثيرات واسعة على حياة اإلنسان
وأنشطته .حيث تناولت العديد من الدراسات موضوع تغيرات األمطار واتجاهاتها على المستوى
المحلي واإلقليمي ،ومن أهمها ما يلي:

تطرق عبد العزيز طريح شرف ( )1958إلى دراسة مشكلة األمطوار فوي ،حيوث أشوار إلوى
العالقووة بووين أن وواع اله وواء المووداري والقطبووي وأث وره الواضووح فووي منوواخ الس وواحل الليبيووة ،موضو ًوحا إن
أغلب األمطار في ليبيا تعود فوي مون النووع اإلعصواري وأنهوا توأتي موع المنخفضوات الجويوة المتكونوة
أيضووا التبوواين الواضووح بووين
علووى البحوور المتوسووط أو التووي تعب وره موون الغوورب إلووى الشوورق ،و الحووظ ً
كميووات األمطووار التووي تسووقط فووي الشووهر الواحوود موون سوونة ألخوورى ،وان أمطووار السوواحل فووي تنوواقص
مستمر بمعدل يبل ( 0.7ملم) كل عام ،كما أكد أنه علوى الورغم مون قلَّوة األمطوار فوي ليبيوا إالَّ أنهوا
وخصوصووا فووي المنوواطق
كافيووة لصوونع مسووتقبل اقتصووادي مسووتقر لووو اسووتغلت علووى الوجووه األكموول
ً
السوواحلية .وقووام يوسووف محموود زكووري ( )1998بد ارسووة عوون األمطووار والتبخوور فووي ليبيووا حيووث قسووم
المنطقة إلى عشر مناطق مناخيوة حسوب التوزيوع الجغ ارفوي للمعودالت السونوية لألمطوار ،ومون نتوائج
هذه الدراسة أن المعدل السنوي لألمطار وصول إلوى حووالي ( 500ملوم) فوي المنطقوة األولوى بينموا

مطرا ،مؤكداً أن اتجاه تغيور األمطوار فوي منطقوة الجبول
لم يتعدى  5ملم في المنطقة العاشرة األقل ً
األخضور يتجووه نحووو الزيووادة .وأوصووت الد ارسووة بضوورورة تغطيووة الووبالد بشووبكة موون محطووات األرصوواد
المناخي ووة مختلف ووة األغو وراض .بينم ووا تح وودث محس وون ب وون عل ووي ( )2007ف ووي د ارس ووته ع وون خص ووائص

األمطووار فووي منطقووة الجبوول األخضوور خووالل  40سوونة معتمو ًودا علووى الموونهج الوصووفي والتحليلووي ،وقوود
كشفت نتائج دراسته عن وجود تباين مكاني وزماني لمعدالت سقوط األمطار السنوية بالمنطقة ،وأن
االتجاه العام لكمياتهوا يشوير إلوى الزيوادة فوي شورق المنطقوة وغربهوا فقوط بينموا يتصوف بالنقصوان فوي
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بقية األجوزاء ،وأشوار أيضوا إلوى أن أعلوى معودل سونوي لألمطوار سوجل فوي محطوة شوحات وتتنواقص

كمياتهووا باالتجوواه جنوبووا .و تطوورق محمووود سووعد إب وراهيم ( )2010إلووى د ارسووة اتجاهووات التغيوور فووي

كمي ووات األمط ووار وأثره ووا ف ووي التص ووحر ف ووي ش وورق الجب وول األخض وور كونه ووا أح وود األس ووباب الطبيعي ووة
للتصحر في المنطقوة ،حيوث اعتمود الباحوث علوى تحليول السالسول الزمنيوة واسوتنتج أن االتجواه العوام
لألمطار يتجه إلى التناقص في كل من محطة شحات ،القيقب ،القبوة ،ومرتوبوة ،فوي حوين أنوه أتجوه
إلى أعلى في كل من الفتائح ،أم الرزم ومرتوبوة ،باإلضوافة إلوى وجوود فتورات عشووائية مون الجفواف

والرطوبة .في حين تناول البشير الطاهر محمد ( )2015طبيعة التغير في كميات األمطار بمنطقة

سووهل الجفووارة خووالل الفت ورة موون  .2005 -1970وأث وره فووي ح ودوث ظوواهرة التصووحر ،مسووتنتجاً إن
التغيوور فووي كميووات األمطووار ألغلووب محطووات أرصوواد المنطقووة يتج ووه نحووو النقصووان ولكوون بوودرجات

متفاوتووة ،وه ووذا التغي وور انعكووس سوولباً علووى نوعيووة وكثافووة الغطوواء النبوواتي و أدى إلووى حوودوث فت ورات

جفوواف متعاقبووة وموون ثووم ظهووور حوواالت لتصووحر بالمنطقووة .أمووا علووى المسووتوى اإلقليمووي فقوود قامووت
ايملووي محموود حمووادة ( )2017بد ارسووة حووول اتجاهووات التغيوور فووي كميووة المطوور فووي المغوورب بهوودف
رصد مقدار الزيادة والنقصوان فوي كميوات المطور فوي المغورب وتحديود االتجواه العوام لتغيور األمطوار،
معتمودة فوي د ارسووتها علوى سووجالت لكميوات المطور فووي المغورب بصو ٍ
وفة عاموة ،وقود بينووت نتوائج هووذه
الدراسة أن خط اتجاه تغير األمطار يشير إلى التناقص الحاد في كمية المطر في فصل الخريوف و
يتص ووف بالثب ووات النس ووبي ف ووي فص وول الش ووتاء  ،أم ووا التغي وور الس وونوي ف ووإن مع وودل التغي وور ق وود اتج ووه إل ووى

التناقص منذ األربعينيات ،مع زيادة ملحوظة خالل الثمانينيات من القورن العشورين والعقود األول مون

القرن الحادي والعشرين.

منطقة الدراسة

فلكيا بين دائرتي عرض
تتمثل منطقة الدراسة في الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا الممتد ً
شماال و بين خطي طول °19 ´30و  °24 ´30شرقًا  ،وبذلك فهي
 °30 ´30و °32 ´56
ً
تشمل محطات األرصاد الجوية في كل من طبرق  ،درنة ،شحات ،بنينا ،وأجدابيا ،شكل (.)1

شماال
مناخيا تتأثر المنطقة باختالف الضغط الجوي وتمركزاته على البحر المتوسط
ً
ً
جنوبا باإلضافة إلى الكتل الهوائية غير المتجانسة ،كما تتعرض المنطقة
والصحراء الكبرى
ً
للمنخفضات الجوية التي تعبر البحر المتوسط من الغرب إلى الشرق خالل فصل الشتاء وأوائل
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وزمانيا
مكانيا
فصل الربيع (إبراهيم .)8 :2010 ،وتتباين األمطار وفاعليتها في منطقة الدراسة
ً
ً
نتيجةً لتأثرها ببعض العوامل الجغرافية المحلية كالموقع الجغرافي والتضاريس وشكل الساحل ،فهي
تغزر في األماكن التي تتأثر بمرور المنخفضات الجوية أكثر من غيرها(نوح.)6-5 :2009 ،

نظر لقربها من الساحل من جهة و
وعادةً ما تكون كميات األمطار غزيرة في شمال المنطقة ًا
جنوبا وشرقًا ،وفي كال
يجيا باالتجاه
ً
ارتفاعها عن سطح البحر من جهة أخرى وتقل معدالتها تدر ً
االتجاهين السابقين تزداد درجة الح اررة حيث يتراوح متوسطها السنوي بين °16.6م في شحات
وخصوصا في فصل الصيف مما
وترتفع إلى °20.8م في أجدابيا ،ومن ثم تزداد معدالت التبخر
ً
يؤدي إلى انخفاض القيمة الفعلية للتساقط ومن ثم زيادة الجفاف.
شكل ( )1منطقة الدراسة

المصدر :إعداد الباحث باستخدام (.)ArcMap10.2

مصادر البيانات

ًا
نظر للنقص الملحوظ في البيانات المناخية وتوقف العديد من محطات الرصد وخصوصاً
في مناطق جنوب الجبل األخضر; فقد اعتمدت هذه الدراسة في جمع بياناتها على كميات األمطار

المسجلة والمعتمدة من المركز الوطني الليبي لألرصاد الجوية لعدد خمس ( )5محطات رئيسية

للرصد الجوي والم وضحة في خريطة الموقع .حيث تم االعتماد على بيانات كميات األمطار
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الساقطة لفترة  50سنة (من سنة  1961إلى سنة  )2010باستثناء محطة طبرق التي بدأ الرصد
ابتداء من سنة  ،1986جدول رقم (.)1
بها
ً

جدول ( )1محطات األرصاد الجوية في منطقة الدراسة
التسلسل

المحطـة

رقم المحطة

1

شحات

62056

2

بنينا

3

درنة

62053
62059

4

طبرق*

62062

5

أجدابيا

62055

المــوقـــع الفــلــــكي
دائرة العرض ش

خط الطول ق

االرتفاع
بالمتر

البعد عن
البحر (كم)

فترة الرصــد

°32 ´49

°21 ´51

621

9

2010 -1961

°32 ´05
°32 ´47
°32 ´06
°30 ´43

°20 ´16
°22 ´35
°23 ´56
°20 ´10

129
26
50

22

2010 -1961

0.25

2010 -1961

7

0.7
21

2009 -1986
2010 -1961

المصدر :المركز الوطني الليبي لألرصاد الجوية ،إدارة المناخ والتغيرات المناخية ،طرابلس.

* بداية الرصد في محطة طبرق سنة 1986

منهجية الدراسة

لمعرفة أهم التغيرات التي طرأت على كميات األمطار السنوية في الفترة الزمنية المحددة

وتحديد اتجاهاتها بالنسبة لخط االتجاه العام; تم استخدام طريقتين هما:

أ .خط االتجاه العام :استخدمت هذه الطريقة لمعرفة ما إذا كان االتجاه العام لألمطار في كل
محطة من المحطات المشمولة بالدراسة يتصف بالتحرك الصاعد أو الهابط .ولكي يتبين
لنا وجود اتجاه عام لألمطار فقد تم تقسيم بيانات األمطار السنوية للفترة الزمنية الكلية لكل

محطة إلى فترتين متساويتين و تم حساب متوسط كل مجموعة والمقارنة بينهما لتحديد

بيانيا ُوضعت قيمة كل متوسط مقابل السنة الوسطى لكل
مقدار الزيادة واتجاهها.وبتمثيلها ً
مجموعة ،وتم رسم خط مستقيم بينهما ليمثل االتجاه العام لألمطار(الصالح والسرياني،
.)138 :1976

ب .طريقة المتوسطات المتحركة الثالثية :تم استخدام المتوسطات المتحركة لتقليل التقلبات
العشوائية غير المنتظمة ،وكذلك لتحديد ما إذ كان التغير في كمية األمطار وانحرافها عن

ائيا أم يسير بطريقة منتظمة(مسعود ،)113 :2015 ،وتم حساب
خط االتجاه العام عشو ً
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ذلك عن طريق جمع قيم ثالث سنوات متتالية ومتداخلة واستخراج متوسطها ووضع قيمة

كل متوسط أمام السنة الوسطى.
المعدالت الفصلية والسنوية لألمطار:

نظر الختالف العوامل الجغرافية
مكانيا ًا
معدالت األمطار في منطقة الدراسة متفاوتة
ً
المحلية المؤثرة في سقوط األمطار ،فهي عادة ما تغزر في الشمال والشمال الشرقي من منطقة

جنوبا وشرقًا كنتيجة لالبتعاد التدريجي
يجيا باالتجاه
ً
الدراسة ،كما هو الحال في شحات وتقل تدر ً
عن المؤثرات البحرية وانخفاض منسوب األرض ووقوع هذه األجزاء في منطقة ظل المطر
باإلضافة إلى شكل الساحل وتعرجاته كما في طبرق وأجدابيا .ويبدأ موسم سقوط األمطار الفعلي

في المنطقة في منتصف فصل الخريف ويستمر حتى فصل الربيع .كما هو مبين في الجدول ()2
تحظي منطقة شحات ومحيطها بأعلى معدل لألمطار في ليبيا وخاصة في فصل الشتاء الذي

يصل فيه المعدل إلى حوالي ( 327.6ملم) ،وينخفض هذا المعدل إلى النصف تقر ًيبا في كل من
بنينا ودرنة ليصل إلى ( 173.2ملم) و ( 156.1ملم) على التوالي ويواصل هذا المعدل انخفاضه

ليصل إلى ( 121.7ملم) في طبرق و( 103.1ملم) في أجدابيا .أما في فصلي الخريف والربيع
فتقل فيهما األمطار إلى أقل من النصف في المنطقة ككل ،بينما يعد فصل الصيف هو أكثر

فصول السنة جفافًا ،حيث ال يزيد فيه المتوسط الفصلي في شحات عن ( 1.3ملم) تقر ًيبا ويصل
إلى الصفر في طبرق.
جدول ()2المعدالت الفصلية والسنوية لألمطار بمنطقة الدراسة (ملم)
الفصل

المحطة

شحات
بنينا
درنة
طبرق

أجدابيا
معدل المنطقة

الشتاء

الربيع

الصيف

الخريف

المتوسط السنوي

327.6

98.7

4.0

129.6

559.9

156.1

37.3

2.7

70.4

266.5

173.2

0.5

36.3

57.4

267.4

121.7

21.9

0.0

34.7

178.3

176.3

42.2

1.5

64.2

284.2

103.1

0.1

16.6

29.0

148.8

اعتماد علي بيانات المركز الوطني الليبي لألرصاد الجوية ،إدارة المناخ.
المصدر :إعداد الباحث
ً
والتغيرات المناخية ،طرابلس.
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النتائج والمناقشة
االتجاه العام لألمطار في منطقة الدراسة:
يعطي االتجاه العام لألمطار انطباعاً عن الصورة الكلية التجاه األمطار وتحديد ما يمكن

أن يكون عليه وضع األمطار في السنوات المقبلة ،ومن ثم فهو يمثل طريقة للتوقعات المستقبلية

لمعدالت األمطار على المدى القريب في المناطق الجافة وشبة الجافة التي تتصف أمطارها
بالطابع العشوائي وكثرة تغير كمياتها من سنة ألخرى (إبراهيم.)14 :2010 ،

من خالل الجدول رقم ( )3نالحظ أن مقدار الزيادة في المعدل العام لكميات األمطار

السنوية في درنة قد ارتفع من ( 251.9ملم) في الفترة األولى إلى ( 271.5ملم) في الفترة الثانية
بمقدار زيادة و

صل إلى ( 19.6ملم) .وفي أجدابيا ارتفع هذا المعدل من ( 146.6ملم) في

المجموعة األولى إلى ( 160.3ملم) في الفترة الثانية بمقدار زيادة وصل إلى ( 13.6ملم) .بينما
في بنينا انخفض هذا المعدل من ( 274.6ملم) في المجموعة األولى إلى ( 256.9ملم) في

الفترة الثانية بمقدار انخفاض وصل إلى ( 17.7ملم) ،كما انخفض ذات المعدل أيضا في شحات
من ( 574.1ملم) في الفترة األولى إلى ( 534ملم) في الفترة الثانية بأعلى قيمة تغير هابط تقدر

بنحو ( 39.6ملم) ،وفي طبرق فقد انخفض متوسط األمطار السنوي بقيمة ( 34.6ملم ) حيث

انخفض من ( 191ملم) في الفترة األولى إلى ( 156.4ملم) في الفترة الثانية.

وقد اتضح أن النسبة األكبر لتغيرات األمطار السنوية كانت تتجه نحو النقصان ،ويالحظ
من خالل خط االتجاه العام أنه أتجه هابطًاً في ثالث محطات هي طبرق ،شحات ،بنينا ،بينما
صاعدا في محطتي درنة وأجدابيا ،مما يدل على أن انخفاض كميات األمطار هو
يأخذ اتجاهاً
ً
الطابع المميز على أغلب أجزاء المنطقة ،ومقدار هذه التغيرات سواء بالزيادة أو النقصان كان

وضئيال في أخرى ،وذلك الختالف العوامل المؤثرة في
مرتفعاً نسبياً في بعض محطات الدراسة
ً
سقوط األمطار في كل منها .األمر الذي أدى إلى تدهور بيئة المراعي الطبيعية وانخفاض

المساحات الزراعية باإلضافة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في ظل السحب

المفرط لها ،ومن ثم فشل بعض المشاريع التنموية.
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جدول رقم ( )3االتجاه العام لكميات األمطار السنوية في محطات منطقة الدراسة
عدد
المحطات السنوات

كمية األمطار في الفترة األولى
المدة الزمنية

المجموع
(ملم)

المتوسط
(ملم)

كمية األمطار في الفترة الثانية
الفرق بين االتجاه العام
المجموع المتوسط المتوسطين للتغير
المدة الزمنية
(ملم)

(ملم)

طبرق

24

درنة

50

1985-1961

شحات

50

39.6 - 534.5 13362.3 2010-1986 574.1 14352.7 1985-1961

نقصان

بنينا

50

17.7- 256.9 6423.3 2010-1986 274.6 6865.9 1985-1961

نقصان

أجدابيا

50

13.6

زيادة

2291.5 1997-1986
6298

34.6 - 156.4 1877.3 2009-1998 191
271.5 6787.9 2010-1986 251.9

160.3 4008.5 2010-1986 146.6 3665.8 1985-1961

نقصان
زيادة

19.6

اعتماد علي بيانات المركز الوطني الليبي لألرصاد الجوية ،إدارة المناخ والتغيرات المناخية،
المصدر :إعداد الباحث
ً
طرابلس.

تغيرات األمطار السنوية و انحرافاتها عن خط االتجاه العام
تغيرات األمطار هي قيمة الزيادة أو النقصان في معدالتها عن خط االتجاه العام والذي

يمثل سلسلة زمنية محسوبة لمعدالت األمطار السنوية طيلة الفترة الزمنية المعتمدة في هذه الدراسة
والبالغة  50سنة .وعلى الرغم من التفاوت الكمي لألمطار من سنة ألخرى ووجود قيم متطرفة

مرتفعة أو منخفضة; إال أن هناك اتجاه واحد عام لألمطار يتصف بالهبوط أو الصعود المستمر
في كل محطة من محطات منطقة الدراسة.

وباعتبار السنوات التي ترتفع فيها كميات األمطار عن المتوسط العام سنوات رطبة ،بينما

التي تقل فيها عن هذا المعدل سنوات جافة (نوح ،)10 :2009 ،فقد أدى تذبذب كميات األمطار
في فترات زمنية متقطعة تتجه للهبوط تارةً وللصعود تارةً أخرى إلى خلق فترات جافة وأخرى رطبة
تبعا ال نحراف معدالتها السنوية عن المعدل العام .ولتقليل حدة التغيرات والتقلبات العشوائية
ً
لألمطار ولمعرفة ما إذ كانت هذه التغيرات الزمنية من سنة إلى أخرى و انحرافاتها عن خط االتجاه

منتظما وبيان فترات الرطوبة والجفاف; تم استخدام طريقة المتوسطات
أسلوبا
العام عشوائية أو تتبع
ً
ً
المتحركة الثالثية .ومن خالل تحليل المتوسطات المتحركة الثالثية للمحطات قيد الدراسة ومقارنتها
بخط االتجاه العام تبين أن معدل األمطار السنوي قد تذبذب بين ارتفاع وانخفاض عن المعدل العام
خالل الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة في عدة فترات زمنية غير منتظمة ومتفاوتة في الطول وفي

مقدار زيادة أو انخفاض كمية األمطار عن االتجاه العام.
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فترات الرطوبة والجفاف:
مرت على منطقة شحات خالل المجال الزمني للدراسة ثمان ( )8فترات رطبة مقابل ثمان
َّ

( )8فترات جافة متباينة الطول .فقد كانت البداية بفترة رطبة سنة  1962ولمدة سنة واحدة

بمتوسط ( 678.6ملم) ،ثم تلتها الفترة الثانية ولمدة خمس سنوات امتدت من سنة  1965إلى سنة
 1969وحضت هذه الفترة بأعلى معدل وصل إلى ( 701.2ملم) ،أما الفترة الثالثة الرطبة فامتدت

من سنة  1977إلى سنة  ،1978والرابعة كانت سنة  ،1982في حين استمرت الفترة الخامسة
على مدى ست سنوات متتالية من سنة  1987إلى سنة  ،1992بينما الفترة السادسة والسابعة

فكان طول كل منها سنة واحدة فقط هي  1995و  1997وبزيادة قليلة عن خط االتجاه العام

بمتوسط ( 552.9ملم) و ( 574.5ملم) على التوالي ،في حين امتدت الفترة األخيرة من سنة
 2002الي  .2004ومن جهة أخرى تمثلت أولى فترات الجفاف في الفترة من  1963إلى ،1964
واستمرت ثاني فترات الجفاف على مدى سبع سنوات متتالية من سنة  1970إلى سنة 1976

انخفض فيها متوسط األمطار إلى ( 448.7ملم) ،أما الفترة الجافة الثالثة فكانت لمدة ثالث سنوات

بين عامي 1979و ،1981والفترة الرابعة امتدت بين عامي  1983و 1986وتعد من أشد الفترات

جفافًا في شحات ،حيث وصل فيها متوسط األمطار إلى أدنى مستوياته بقيمة ( 448.2ملم)
سنة  ،1985ثم مرت بعد ذلك فترتين جافتين قصيرتين سنة  1993و 1996وبفارق قليل عن خط

مكونا فترة جفاف سابعة بين عامي  1998و، 2001
االتجاه العام لينخفض بعدها معدل األمطار
ً
أما أخر الفترات الجافة فاستمرت لمدة ثالث سنوات من سنة  2007إلى سنة  .2009ومن خالل
ما سبق يمكن القول إن منطقة شحات قد مرت عليها عشرون سنة رطبة وخمس وعشرون سنة
جافة غير متواصلة ،في حين أن ثالث سنوات كانت قيم المتوسطات المتحركة لألمطار فيها

مساوية لخط االتجاه العام كما هو واضح في الشكل رقم (.)2

وبالنظر إلى شكل رقم ( )3نالحظ أن سلسلة المتوسطات المتحركة في درنة بدأت بفترة

رطبة امتدت من سنة  1962إلى سنة  1964وبمعدل أمطار سنوي متناقص ،ثم استمر هذا

نسبيا
مكونا فترة جافة قصيرة
المعدل في التناقص حتى وصل لمستوى أدنى من المعدل العام
ً
ً
استمرت سنتين ،ثم تعرضت المنطقة لفترة رطبة ثانية لمدة ثالث سنوات بين عامي 1967
و ،1969لينخفض بعدها معدل األمطار مرة أخرى ليصل إلى ( 201.2ملم) مما أدى إلى تكون

نسبيا استمرت لمدة سبع سنوات متتالية بين عامي  1970إلى  ،1976أما
فترة جافة ثانية طويلة ً
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جدا من خط االتجاه العام ولمدة قصيرة لم
الفترة الرطبة الثالثة فكان معدل األمطار فيها قريب ً
تتعدى سنتين سرعان ما يتجه بعدها المعدل نحو الهبوط السريع مرة أخرى إلى أدني مستوياته

ليصل ( 189.2ملم) سنة  1981وقد امتدت هذه الفترة الجافة من سنة  1980إلى سنة ،1983
ثم تأتي فترة رطبة تعد األطول في المنطقة خالل فترة الدراسة استمرت على مدى أربع عشرة سنة

بدأت في سنة  1984وانتهت في سنة  ،1997كما حضت هذه الفترة بأعلى معدل أمطار في

منطقة درنة والذي بل ( 354.5ملم) سنة  ،1995ثم تأتي بعد ذلك أطول فترات الجفاف والتي
امتدت على طول ثمان سنوات بدأت بسنة  1999وانتهت بسنة  ، 2006وبعد ذلك اتجه المعدل

جدا استمرت سنة واحدة فقط ليهبط بعدها مره أخرى
لالرتفاع الطفيف
مكونا فترة رطبة قصيرة ً
ُ
ليكون أخر فترات الجفاف في هذه السلسلة .يتضح مما سبق أن منطقة درنة شهدت خمس فترات
رطبة استمرت على مدى ثالث وعشرون سنة متقطعة بصورة عشوائية وبمعدالت أمطار متذبذبة

أيضا ،مقابل ذلك مرت عليها خمس فترات رطبة مختلفة األطوال وعلى مدى ثالث وعشرون سنة،
ً
في حين كانت هناك فترتان تساوى فيهما معدل األمطار مع خط االتجاه العام سنتي  1979و
.1998

شكل ( )2خط االتجاه العام والمتوسطات المتحركة الثالثية في شحات
المتوسطات المتحركة الثالثية
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كمية االمطار (ملم)

750
700
650
600
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500
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400
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شكل ( )3خط االتجاه العام والمتوسطات المتحركة الثالثية في درنة
المتوسطات المتحركة الثالثية

خط االتجاه العام
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الـسـنـــوات

هذا وقد ُسجلت في بنينا عدة تغيرات في معدالت األمطار أدت إلى حدوث ست فترات
جافة مقابل خمس فترات رطبة فقط ،شكل ( .)4حيث كانت البداية بفترة جافة استمرت لمدة أربع

سنوات بدأت سنة  1963وانتهت سنة  1966وانخفض فيها معدل األمطار إلى ( 216.6ملم)،
أما الفترة الجافة الثانية فاستمرت على مدى ست سنوات من سنة  1972إلى سنة  ،1977وكذلك

استمرت الفترة الثالثة لمدة ست سنوات امتدت بين سنتي  1985و ،1990وبعد مرور ثمان سنوات

حدثت فترة جفاف أخرى لمدة أربع سنوات من سنة  1999إلى سنة  ،2002وبمعدل أمطار
انخفض إلى حوالي ( 211.9ملم)  ،أما فترة الجفاف الخامسة فكانت قصيرة ولمدة سنة واحدة فقط
 ،وبعد سنة أخرى حدثت فترة الجفاف السادسة واألخيرة في السلسلة سنتي  2008و 2009وتعد

هذه الفترة هي األكثر جفافًا; حيث هبطت قيمة المتوسطات المتحركة فيها إلى ( 194.4ملم) .أما
الفترات الرطبة فقد دامت األولى خمس سنوات من  1967إلى  1971وكانت زيادة معدل األمطار
عن خط االتجاه العام في هذه الفترة قليلة ،في حين دامت الفترة الرطبة الثانية لسبع سنوات بين

سنتي ( )1984- 1978كما أن هذه الفترة حظيت بأعلى متوسط لألمطار بقيمة ( 353ملم) سنة
 ، 1979أما أطول فترة رطوبة شهدتها منطقة بنينا فقد استمرت على مدى ثمان سنوات متتالية من

نسبيا حيث امتدت بين سنتي 2003
 1991إلى  ،1998بينما كانت الفترة الرطبة الرابعة قصيرة ً
جدا ولمدة سنة واحدة فقط.
و ،2005وبعد مرور سنة واحدة جافة حدثت فترة رطبة خامسة قصيرة ً
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شكل ( )4خط االتجاه العام والمتوسطات المتحركة الثالثية في بنينا
المتوسطات المتحركة الثالثية
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وفي طبرق كانت أعلى قيمة للمتوسطات المتحركة الثالثية حوالي ( 227.6ملم) سنة

 1987وهي بذلك تمثل أول فترات الرطوبة ولمدة سنة واحدة فقط ،وبعد ذلك بدأت المتوسطات

السنوية في التذبذب العشوائي متجهةً ألسفل ،وفي سنة  1993تمثلت الفترة الرطبة الثانية و لمدة

سنة واحدة فقط ،أما الثالثة فقد امتدت لمدة سنتين ( ،)1998 -1997في حين كانت فترة الرطوبة

نسبيا حيث دامت حوالي خمس سنوات من سنة  2004إلى سنة  .2008هذا وقد
األخيرة طويلة ً
مثلت الفترة من سنة  1988إلى  1991أولى فترات الجفاف في طبرق ،في حين دامت الفترة

الثانية لسنتين ( ،)1995 - 1995أما فترة الجفاف الثالثة واألخيرة فقد كانت األطول وأشد جفافًا
حيث امتدت على مدى خمس سنوات متتالية ( )2003 - 1999ووصلت قيمة المتوسطات
المتحركة فيها مستوى متدني بل حوالي ( 132.9ملم) .مما سبق نالحظ أن فترات الجفاف في
طبرق دامت حوالي أحدى عشر سنة غير متتالية ،في حين دامت الفترات الرطبة حوالي تسع

سنوات فقط ،أما سنتي  1992و  1996فقد تساوت فيهما قيم المتوسطات المتحركة مع خط

االتجاه العام ،شكل (.)5
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شكل ( )5خط االتجاه العام والمتوسطات المتحركة الثالثية في طبرق
المتوسطات المتحركة الثالثية

خط االتجاه العام
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كمية االمطـــار (ملم)

191

200

100
2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

الـسـنـــــوات

يجيا
أما في أجدابيا فإن المتوسط السنوي لألمطار يتسم باالنخفاض النسبي ولكنه يتجه تدر ً

وببطء إلى أعلى رغم التذبذب العشوائي  ،وقد شهدت هذه المنطقة سبع فترات رطبة مقابل سبع

فترات جافة كذلك مختلفة األطوال ومتفاوتة في المعدالت السنوية .فبداية السلسلة كانت رطبة
ق صيرة ولمدة سنة واحدة فقط ،وامتدت الفترة الرطبة الثانية لمدة أربع سنوات من ( 1974إلى

مكونا فترة
 ،)1977وبعد مرور سنتين أرتفع متوسط األمطار مرة أخرى ليصل إلى ( 206.5ملم)
ً
رطبة ثالثة دامت لثمان سنوات متتالية (  ،)1987 - 1980ثم تلت ذلك ثالث فترات رطبة
متقاربة تفصل كل فترة عن األخرى سنة واحدة فقط; حيث امتدت الرابعة من سنة  1990إلى

 1995ودامت الخامسة سنتين في حين امتدت الفترة السادسة من سنة  2000إلى  2003وكانت
هي الفترة األعلى رطوبة ،فقد وصلت قيمة المتوسطات المتحركة فيها إلى ( 233.6ملم) سنة

 ،2002أما الفترة السابعة واألخيرة فقد كانت قصيرة وتمثلت في سنة  .2007أما الفترات الجافة

فقد دامت أولها عشر سنوات متتالية امتدت من سنة  1964إلى سنة  1973وانخفضت فيها قيمة

المتوسطات إلى ( 112.1ملم) سنة  ،1971أما الفترتان الثانية والثالثة فقد استمرت كل منهما

سنتين امتدت من ( )1979 -1978و ( )1989 - 1988على التوالي ،بينما الفترتان الرابعة
جدا
والخامسة فلم تتجاوز كل منهما السنة الواحدة كما ان قيمة المتوسطات المتحركة فيهما قريبة ً

من خط االتجاه العام ،هذا وامتدت الفترتين األخيرتين بين سنتي ( )2006 - 2004و (2008
 )2009 -على التوالي ،وتعد األخيرة من أشد فترات الجفاف التي شهدتها المنطقة خالل فترة

نظر لزيادة الفارق بين المعدل العام والمتوسطات المتحركة في هذه الفترة.
الدراسة; ًا
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شكل ( )6خط االتجاه العام والمتوسطات المتحركة الثالثية في أجدابيا
المتوسطات المتحركة الثالثية
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الخاتمـــة

تناول هذا البحث اتجاهات التغير في معدالت األمطار السنوية خالل الفترة من -1961
 2010م وحددت قيم انحرافاتها عن خط االتجاه العام وتحديد فترات الجفاف والرطوبة ،وذلك

باالعتماد على طريقة المتوسط النصفي و خط االتجاه العام باإلضافة إلى طريقة المتوسطات

المتحركة الثالثية .استنتجت الدراسة أن اتجاهات ُّ
التغير في معدالت األمطار السنوية خالل فترة
الدراسة اتجهت نحو النقصان في محطات طبرق ،شحات ،وبنينا ،في حين اتجهت نحو الزيادة في

محطتي درنة وأجدابيا .كما اتضح من خالل تحليل المتوسطات المتحركة الثالثية ومقارنتها بخط
ائيا بين ارتفاع وانخفاض في معدل األمطار السنوي
االتجاه العام لألمطار أن هناك تذبذب عشو ً
عن المعدل العام خالل الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة في عدة فترات زمنية متفاوتة في الطول
وفي مقدار زيادة أو انخفاض كمية األمطار عن هذا المعدل .وقد نجم عن هذه التغيرات إلى
حدوث فترات رطبة وأخرى جافة على مدى سنوات متفرقة ومتفاوتة الطول ،حيث شهدت منطقة

مرت عليها خمس فترات رطبة مقابل
شحات ثمان فترات رطبة مقابل ثمان فترات ،أما درنة فقد َّ
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خمس فترات رطبة ،في حين شهدت بنينا عدة تغيرات في معدالت األمطار أدت إلى حدوث ست

وسجلت في طبرق أربع فترات رطبة وثالث فترات جافة ،أما
فترات جافة مقابل خمس فترات رطبةُ ،
أجدابيا فقد شهدت مرور سبع فترات رطبة مقابل سبع فترات جافة .وقد لوحظ أن هناك انخفاضاً
في معدل كميات األمطار السنوية في أغلب أجزاء منطقة الدراسة مع وجود اختالف في مقدار

التغير من محطة إلى أخرى.
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األبعاد االجتماعية لتأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة
""تحليل نظري
عبد الباسط عمر امرايف
 علم االجتماع-كلية اآلداب
 البيضاء-جامعة عمر المختار
أستاذ مساعد

abdelbaset.emrife@omu.edu.ly

الملخص
يهدف هذا التحليل النظري إلى التعرف على اإلبعاد االجتماعية لعملية دمج وتأهيل ذوي االحتياجات

 وذلك من منطلق أن عملية الدمج هي تلك العملية التي تهدف إلى دمج ذوي االحتياجات الخاصة في،الخاصة
 بداية من دمجهم في العملية التعليمية العادية ووصوالً إلى تعلمهم ألكبر قدر من،الحياة االجتماعية لمجتمعهم

 حتى يتحقق، في عملية مستمرة عبر مختلف مراحل أعمارهم،المها رات الالزمة ألداء أدوارهم االجتماعية المختلفة
 ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن الدمج هو عملية.لهم التكيف االجتماعي وفقاً لقدراتهم ومتطلباتهم
مجتمعية تتطلب تظافر العديد من النظم االجتماعية لتحقيق الدمج الكامل للمعوقين بالنظر إليهم على أنهم فئة
 مع.أساسية من فئات أي مجتمع ويجب وضعهم في االعتبار عند وضع التشريعات وتنفيذ السياسات المجتمعية

،التأكيد على أهمية االهتمام بأسر المعوقين لتأهيلها لممارسة دورها الفعال في عملية الدمج االجتماعي ألبنائها
باإلضافة إلى أنه يجب أن يؤخذ في االعتبار أن حدوث اإلعاقة وتقييمها هي عملية تتأثر بثقافة المجتمع وطبيعة
.الحياة االجتماعية فيه
ABSTRACT
This theoretical analysis aims to identify the social dimensions of the process of
integrating and rehabilitating people with special needs, that based on the premise that the
integration is the process that aims to integrate people with special needs into the social
life of their community, where the process starts by incorporating them into regular
educational processes until they learn the most necessary skills to perform their different
social roles, which is a continuous process throughout various stages of their ages until
they achieved social adoption according to their capabilities and requirements. Among the
essential results reached is that integration is a societal process that requires the
convergence of many social systems to achieve the full integration of people with special
needs. Also, considering them as an essential category of any society and must be taken
into account when developing legislation and implementing social policies. Moreover,
while stressing on the importance of qualifying the families of the people with special
needs to play an active role in the social inclusion process for their children. Also, it
should always take into account the incidence and evaluation of the disability, a process
that is influenced by the culture of society and the nature of social life.
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المقدمة
تعد القضايا المتعلقة بالرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة من أهم القضايا التي
تحظى باألولوية في برامج الرعاية االجتماعية بشكل عام لدى كل المجتمعات عامة ولدى
المجتمعات المتقدمة خاصة؛ إذ تعتمد المجتمعات المتقدمة على خطط استراتيجية للتعليم وللقطاع
االقتصادي ولكافة برامجها التنموية ،وتتاح فيها فرص التعليم والتأهيل الجيد الذي يتناسب مع
قدرات كافة أفرادها ،بحيث يتالءم ذلك مع متطلبات السوق أو القطاع االقتصادي ،ومتطلبات
االنتقال التنموي للدولة من جهة ،وبما يحقق التكيف االجتماعي وضمان الرفاه االجتماعي لكل
أفراد المجتمع من جهة أخرى .ولذلك فإن الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم
في المجتمع هي عملية معقدة تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل األمد وعبر مراحل متعددة ،ولها
الكثير من األبعاد المختلفة التي تؤثر فيها عبر مراحلها المختلفة ،وتعد األبعاد االجتماعية من أهم
ما يؤثر فيها ويحدد مدى جدواها ،وهذا ما سيتم الحديث عنه في هذه الدراسة.

المبحث األول :مدخل عام
أوال :موضوع الدراسة
تخضع عملية تأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة لتأثير الكثير من المتغيرات
االجتماعية والثقافية ،فثقافة المجتمع لها دور كبير في تصنيف أنواع اإلعاقة في المجتمع وتحديد
صفات السليم والمعوق ،إلى جانب مدى مساهمة الثقافة أو عرقلتها لعملية دمج وتكيف ذوي
االحتياجات الخاصة في المجتمع ،باإلضافة إلى أن عملية التأهيل والدمج في حد ذاتها تخضع
للعادات والتقاليد وأنماط السلوك المجتمعية ،ومدى وعي المجتمع بحقوق وواجبات مختلف فئاته
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ومن ضمنهم ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن هنا تحاول هذه الدراسة التعرف على اإلبعاد
االجتماعية لعملية دمج وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.

ثانيا :أهمية الدراسة
إن الحديث عن عملية تأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة النظر االجتماعية
هو حديث عن كيفية أداء النظم االجتماعية ألدوارها فيما يتعلق بالتنشئة االجتماعية لذوي
االحتياجات الخاصة بما يضمن لهم اكتساب المهارات االجتماعية والعملية التي تمكنهم من
ممارسة أدوارهم االجتماعية بما يتناسب مع إمكانياتهم وظروفهم الصحية واالجتماعية ،مع التأكيد
على أهمية أن تحقق لهم عملية الدمج التكيف واالندماج مع باقي أفراد المجتمع ،وبالتالي فإن هذه
العملية االجتماعية تتأثر بالكثير من األبعاد االجتماعية التي تحكمها وتضفي عليها طابعها وتحدد
طبيعتها وماهيتها.

ثالثا :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
 .1التعرف على البعد االجتماعي والثقافي لإلعاقة ،وذلك بالتعرف على دور القيم االجتماعية
والثقافية في تحديد مفهوم اإلعاقة ،ودورها في صياغة حياة الشخص المعاق ،وطبيعة
تأثيرها على أدواره في المجتمع وعلى عملية تأهيله ودمجه ،باإلضافة إلى التعرف على
تأثير اإلعاقة على النظام األسري ألسر المعوقين وعالقة ذلك بعملية دمجهم ومدى
مساهمة النظام األسري فيها.
 .2التعرف على األبعاد االجتماعية التي تؤثر على عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة،
وذلك بالتعرف على األهداف االجتماعية لدمج المعوقين ،والطبيعة االجتماعية لعملية
الدمج ،والجوانب االجتماعية للصعوبات التي تواجه عملية دمج المعوقين في المجتمع،
والتعرف على كيفية مساهمة النظم االجتماعية في عملية الدمج االجتماعي.
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رابعا :مفاهيم الدراسة
 .1مفهوم اإلعاقة:
تعرف منظمة الصحة العالمية اإلعاقة بأنها حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات
ّ

أداء دوره الطبيعي في الحياة ،المرتبط بعمره وجنسه وخصائصه االجتماعية والثقافية ،نتيجة
لإلصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية (أبو النصر.)32 ،2005 ،
ويعتبر مصطلح المعوق حديث التسمية ،مقارنة ببعض المفاهيم التي أطلقت على هذه

الفئة من المجتمع ،حيث وصف الفرد المراد بالتسمية تارة مقعداً ،وأخرى عاج اًز ،وفي أحيان أخرى
وصفت هذه الفئة بذوي العاهة ،إلى أن تم االستقرار على مفهوم المعوق (عيسات،2014 ،
.)170
وهناك فئات عدة لإلعاقة تختلف في مستويات التكيف معها ،وطبيعة المصدر ،وأثر العلة
في حياة المعوق ،وتشمل هذه الفئات :اإلعاقة الذهنية (المتخلفون عقلياً ،ذوي صعوبات التعلم،
المتأخرون دراسياً) ،اإلعاقة البصرية (ضعاف البصر ،المكفوفون) ،اإلعاقة السمعية (ضعاف
السمع ،الصمم) ،اإلعاقة الكالمية (صعوبات التواصل واضطرابات النطق ،البكم) ،اإلعاقة الحركية
(الشلل بأنواعه ،البتر ،اضطرابات الحركة) ،اإلعاقة المرضية (أمراض القلب ،الروماتيزم ،الضغط،
السكري ،الصرع ،الكلى ،الكلسترول) ،اإلعاقة الجلدية (الجذام ،البرص) ،اإلعاقة السلوكية
(العصاب بأنواعه ،الذهان بأنواعه ،التوحد) ،المضطربون انفعالياً (النقيشان.)8 ،2012 ،
واإلعاقة ليست مشكلة صحية وعج اًز فقط ،فللمواقف المجتمعية وبيئة الشخص المعوق
تأثير كبير على إعاقته وقدرته على المشاركة في النشاطات ومنها:
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 الحواجز السلوكية :تؤثر األفكار النمطية السلبية ووصمة العار االجتماعية والتمييز من قبلطاقم العمل وأفراد العائلة وأعضاء المجتمع على قابلية الوصول واالندماج للشخص ذي اإلعاقة.
 الحواجز التواصلية :قد تقدم المعلومات بأشكال غير مباشرة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة،ومن ضمنهم أشخاص ذوو إعاقات بصرية وسمعية وذهنية.
 الحواجز الحركية والبيئية :قد ال تكون األبنية والطرقات ووسائل النقل سهلة الوصول بالنسبةلألشخاص ذوي اإلعاقة.
 الحواجز السياسية واإلدارية :قد تضر القواعد والسياسات واألنظمة واألعراف األخرى باألشخاصذوي اإلعاقة ،وخاصة النساء واألطفال (مفوضية النساء الالجئات واليونيسيف في لبنان،2018 ،
.)6
ومن أحدث المصطلحات التي تم وصف المعوقين بها مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة،
وال ذي يشير إلى أولئك األفراد الذين ينحرفون عن المستوى العادي أو المتوسط في خاصية ما من
الخصائص إلى الدرجة التي تحتم احتياجهم إلى خدمات خاصة تختلف عن ما يقدم إلى أقرانهم
العاديين ،لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكن بلوغه من النمو والتوافق (منصور ،وعواد،
 .)307 - 306 ،2012ويمكن تعريف ذوي االحتياجات الخاصة بأنهم األشخاص الذين ال
يستطيعون تلبية متطلبات أداء أدوارهم الطبيعية في الحياة ،وال يمكنهم التوافق مع متطلبات حياتهم
اليومية أو األسرية أو الوظيفية أو المهنية نتيجة اإلصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية
أو السيكولوجية ،وينتمي الفرد من ذوي االحتياجات الخاصة إلى فئة أو أكثر من الفئات المعروفة
لإلعاقة ،وهم يحتاجون إلى خدمات خاصة حتى يتمكنوا من اكتساب أكبر ما يمكنهم اكتسابه من
مهارات أداء أدوارهم االجتماعية.
 .2الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة:
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تعرف الرعاية االجتماعية بأنها نشاط شامل لكافة جوانب حياة اإلنسان والمجتمع،
وتتضمن كل ما يستهدف إعانة ومساعدة اآلخرين وتحسين أوضاعهم ،كما أن لها بعداً دولياً
أيضاً ،حيث تعمل المنظمات الدولية على مساعدة الدول الفقيرة لوضع برامج لمساعدة الفئات
الهشة فيها مثل المعاقين واألطفال والمرضى  ...إلخ (بوصنوبرة.)270 ،2010 ،
وتعرف الرعاية االجتماعية للمعوقين بأنها (الجهود والخدمات والبرامج المنظمة ،الحكومية
واألهلية والدولية التي تساعد هؤالء الذين عجزوا عن إشباع حاجاتهم الضرورية للنمو والتفاعل
اإليجابي معاً في نطاق النظم االجتماعية القائمة لتحقيق أقصى تكيف مع البيئة) (فهمي،1998 ،
.)24 – 23
وتهتم الدراسة الحالية بالجهود المجتمعية المتعلقة بدمج المعوقين في المجتمع ،واألبعاد
االجتماعية لعملية الدمج ،خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات النظم االجتماعية ذات العالقة
بعملية الدمج.
 .3دمج ذوي االحتياجات الخاصة:
يعرف الدمج بأنه دمج األطفال غير العاديين المؤهلين مع أقرانهم دمجاً زمنياً ،وتعليمياً،
واجتماعياً ،حسب خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة تقر حسب حاجة كل طفل على حده،
ويشترط فيها وضوح المسؤولية لدى الجهاز اإلداري والتعليمي والفني في التعليم العام والتربية
الخاصة (العطار.)85 ،2015 ،
ويعرف "ايركسون" الدمج بأنه العملية التي تسمح للفرد بالدخول في نظام التبادالت
االجتماعية الخاصة لجماعته التي ينشأ فيها (عيسات.)171 ،2014 ،
وتعرف منظمة اليونسكو عملية الدمج األكاديمي بأنها :مراعاة الفروق الفردية للتالميذ
واالستجابة الختالف إمكاناتهم وقدراتهم وحاجاتهم (الحروب.)696 ،2017 ،
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ويمكن تعريف الدمج الشامل بأنه تقديم كل الخدمات والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة
في بيئة بعيدة عن العزل في المدرسة عبر الفصل الدراسي أو الخاص في المدرسة العادية ،إضافة
إلى الدمج في مجاالت الحياة المجتمعية العامة (النقيشان.)7 ،2012 ،
ويمكن تعريف الدمج بأنه تلك العملية التي تهدف إلى دمج ذوي االحتياجات الخاصة في
الحياة االجتماعية لمجتمعهم ،بداية من دمجهم في العملية التعليمية العادية ووصوالً إلى تعلمهم
ألكبر قدر من المهارات الالزمة ألداء أدوارهم االجتماعية المختلفة ،في عملية مستمرة عبر مختلف
مراحل أعمارهم ،حتى يتحقق لهم التكيف االجتماعي وفقاً لقدراتهم ومتطلباتهم.
 .4تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة:
ويقصد بالتأهيل تلك العملية المنظمة والمستمرة التي تهدف إلى الوصول بالفرد المعوق إلى
درجة ممكنة من النواحي الصحية واالجتماعية والنفسية والتربوية واالقتصادية (الخطيب،2010 ،
 .)65وعملية التأهيل هي كسلسلة من الجهود والبرامج الهادفة في مجاالت الرعاية والتأهيل وبرامج
التعليم واالندماج االجتماعي والتشغيل ،حيث أنه عن طريق هذه السلسلة يمكن مواجهة مشكالت
اء على المستوى الفردي أو االجتماعي (هادف .)153 ،2014 ،ويمكن اعتبار عملية
المعوقين سو ً
التأهيل عملية مكملة لعمليات الدمج االجتماعي ،وذلك بتضمنها التأكيد على اكتساب األطفال

الذين ولدوا مع اإلعاقة لمهارات أداء أدوارهم االجتماعية ،باإلضافة إلى تضمنها إلعادة تأهيل
ودمج من يصابون باإلعاقة في أوقات الحقة من حياتهم ،وبالتالي فعمليتي الدمج والوتأهيل هما
عمليتان متكاملتان تهدفان معاً إلى البحث عن تحقيق أقصى حد من التوافق للمعوقين مع الحياة
االجتماعية ،واعادة تشكيل الحياة االجتماعية بما يتناسب مع متطلباتهم في ذات الوقت.

94

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

المبحث الثاني :البعد االجتماعي والثقافي لإلعاقة:
علووى الوورغم موون التحديوود العلمووي لمفهوووم اإلعاقووة وفق واً لألسووس العلميووة ،إال أن تحديوود معنووى
معوق أو وضع السومات الخاصوة لشوخص موا علوى أنوه معووق وتحديود أسوباب ذلوك ترجوع إلوى ثقافوة
وقيم المجتمع الذي يوجد فيه هذا الشخص ،وتختلف ثقافة المجتمعات فيما بينها حول ذلك .فالثقافوة
هي التي تحودد لنوا كيفيوة إدراك الحواالت المرضوية – بموا فوي ذلوك حواالت اإلعاقوة  -والتعبيور عنهوا
وردود الفع وول تجاهه ووا ،ويلع ووب الس ووياق الثق ووافي دوره ف ووي تحدي وود الح وواالت والظ ووروف المرض ووية الت ووي
نوودركها واألسووباب التووي نعزوهووا إليه وا ،واألشووخاص المسووؤولين عوون تقييمهووا وتعريفهووا ،كمووا تمووارس
التعريفات الثقافية تأثيرها علوى نتوائج تحديود حواالت مرضوية معينوة (المكواوي .)53 ،1994 ،ويؤكود
لنا التصور الثقافي للصوحة والمورض كيوف أن معتقودات المورض توجوه السولوك نحوو العوالج ،وكيوف
ظهرت هناك أنماط عديدة لالستجابة للمرض بما يتناسب مع المعتقدات التي تحكم أسبابه ،ال سيما
تلووك الت ووي تتج ووه نح ووو األسوواليب العالجي ووة الش ووعبية ،إذ أن الثقاف ووة تسوواهم ف ووي تحدي وود وجه ووة الع ووالج
(امرايف .)67 ،2008 ،وبالتالي فإن االعتقاد بأن اإلعاقة ترجع إلى سبب غير طبيعي موثالً يوؤدي
إلى محاولة الشوفاء منهوا عبور وسوائل غيور طبيعيوة تتناسوب موع المعتقود الوذي تقووم عليوه النظورة إلوى
سبب اإلعاقة .ولقد كانت هناك نظرة سلبية تجاه المعوقين في عدد من الثقافات السابقة ومنها:
 لقد أرجع الناس قديماً اإلعاقة إلى قوى غيبية أو تصورات غير منطقية ومنهم من اعتبرهانذير شؤم بمقدمها إلى الحياة ،أو هي داللة على غضب اآللهة ،وكانت الكنيسة في
أوروبا تقول بأن المرض بجميع أنواعه قصاص من اهلل على ما اقترفه اإلنسان من ذنوب،
وأن اإلعاقة تقهقر روحي تضعف فيها الروح وتسير عليها المادة.
 وشهد العصر اإلغريقي التخلص من األطفال المعوقين عن طريق قتلهم للمحافظة علىنقاء العنصر البشري كما نادى إفالطون في جمهوريته ،وكذلك الحال في اسبارطه.
 أما في العصر الروماني فقد بقي مصير المعوقين بيد شيخ القبيلة الذي كان في يده وحدهتقرير مصائرهم اعتماداً على درجة تقدير اإلعاقة ،إال أنه كان يتم التخلص من المعوقين
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عن طريق إلقائهم في األنهار أو تركهم على قمم الجبال ليموتوا بفعل الظروف المناخية
(القصاص.)8–7 ،2004 ،
وحتى في مجتمعاتنا اليوم الزالت بعض المعتقدات السلبية حول اإلعاقة تلقى انتشا اًر،
خاصة تلك التي تتعلق بوصف اإلعاقة بأنها نتيجة لعقاب من اهلل أو بردها إلى أعمال السحر
والشعوذة ،األمر الذي تكون له نتائج سلبية تتعلق بالنظرة إلى المعوقين أو ذويهم ،وبطريقة التعامل
مع اإلعاقة ومحاولة شفائها أو التقليل من تأثيرها .وعلى الرغم من ذلك خفت حدة هذه االتجاهات
السلبية تجاه المعوقين بشكل كبير بعد ظهور وتطور االتجاهات واآلراء الداعمة لعدم إقصاء
المعوقين وعملية دمجهم .وظهرت اآلراء المؤيدة لفكرة التعليم الدامج الذي يستقبل جميع الطلبة
مهما تعددت الفروقات الفردية بينهم ،وذلك ألسباب أخالقية ،إنسانية ،سيكولوجية ،واقتصادية
وقانونية وتشريعية( ،الحروب .)696 ،2017 ،ويظل التأكيد األهم هنا هو أن للثقافة دور كبير في
تحديد اإلعاقة وفي كيفية تقبلها والتعامل معها.
وال يقتصر التأثير الثقافي على اإلعاقة على المعتقدات الثقافية الخاصة بذلك فقط ،فالكثير
من مسببات اإلعاقة ترجع إلى بعض العادات والقيم الثقافية واالجتماعية ،ووفقاً لنتائج إحدى
الدراسات التي أقيمت في المجتمع المصري قسمت األسباب االجتماعية والثقافية لإلعاقة إلى
عوامل خلقية (عوامل وراثية جينية ،عوامل غير وراثية) ،وعوامل سوء التغذية واألنيميا الشديدة أثناء
فترة الحمل ،وعوامل األمراض التي تصيب األم الحامل ،األمراض المعدية ،العوامل االجتماعية
المسببة لإلعاقة (الزواج المغلق في إطار األسرة والقبيلة (زواج األقارب) – ظاهرة الزواج المبكر –
ظاهرة انتشار األمية وانخفاض المستوى التعليمي والثقافي لألم – خروج المرأة للعمل) ،أما العوامل
الثقافية المسببة لإلعاقة فهي مجموعة من العادات والقيم واألساليب والممارسات التي تسود مجتمعاً
ما وهي في الغالب عادات مرتبطة بالطب الشعبي (حاالت وضع مواد على العين في عاهات
اإلبصار – أو معالجة الكسور مما يؤدي إلى تشوهات حيث تنتشر ظاهرة حالق الصحة
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والمجبراتي) والعالج بالكي ،وأيضاً القصور في تطعيم األطفال نتيجة الجهل (متريوس،2012،
.)5
ال يحدد البعد الثقافي واالجتماعي مدى اإلصابة باإلعاقة أو يضع تصنيفات للمعوقين
فقط ،فهو يحدد الوضع االجتماعي للمعوقين ويحدد مكانتهم في المجتمع .والمعوقين ال يصبحون
كذلك إال عندما ينظر إليهم على أنهم مشكلة ،وعندما ال يدمجون في المجتمع ،أما في الواقع فإن
المشكل ة تكمن في أنظمة المجتمع ،وفي عدم قدرتها على تلبية حاجات جميع أفراد المجتمع
(أنطون ،باالغوبال ،وبيبي .)9 ،1998 ،بمعنى أن المجتمع ربما يكون سببا رئيسا ومباش اًر
لإلعاقة ألن الطريقة التي يشيد بها تمنع ذوي اإلعاقة من االشتراك في فعاليات وأنشطة وخبرات
الحياة اليومية (القصاص .)13 ،2004 ،إذ أن لإلعاقة جوانب اجتماعية وثقافية تؤثر بشكل كبير
على وجودها وظهورها وتصنيف أنواعها ،باإلضافة إلى تأثير الجوانب االجتماعية والثقافية على
حياة الشخص المعوق المستقبلية في المجتمع وفي عملية تنشئته وتعلمه لمتطلبات أداء أدواره
االجتماعية وتحقيق دمجه االجتماعي مع باقي أفراد المجتمع.
وبما أن األدوار هي نتيجة للبيئة االجتماعية التي تحوي ثقافة معينة من تعلم وتأهيل
وتدريب وغيرها ،فالفرد المعوق يتعلم كيفية ارتداء المالبس ،كيفية الكالم والتعامل مع اآلخرين
وغيرها أثناء تعلمه لسلوكيات دوره ال تي يتعلمها من طرف أفراد المجتمع الذين يتأثر بهم؛ كالمعلم،
األخصائي ،الوالدين واألقارب وغيرهم ،وحتى في حالة تعلمه لمهنة معينة تتناسب مع قدراته
ويزاولها فهي تعبر عن دوره في المؤسسة التي يعمل بها ،وبالتالي تتحدد مكانته فيها وكذا مختلف
عالقاته مع زمالئه في العمل ،إذ أنه يعمل وفقاً لثقافة المؤسسة وقوانينها (هادف– 197 ،2014 ،
 .)198وذلك ما يشير إلى أن ثقافة المجتمع تشكل اإلطار العام الذي تتشكل فيه أدوار الشخص
المعوق بداية من العادات والتقاليد والنمط الثقافي المحدد لطبيعة التنشئة بشكل عام في الصغر،
ووصوالً إلى اإل طار العام الذي يحدد ما يمكن أن يؤديه أو يشغله ذوي االحتياجات الخاصة من
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أدوار وفقاً لما يتيحه لهم المجتمع من خيارات ،والتي هي نتاج لسياسته حول المعوقين ومتطلبات
دمجهم وتأهيلهم ،وما يحكم ذلك من ثقافة وسلوك مجتمعي.
فالمعوقين عقلياً على سبيل المثال يجدون صعوبة كبيرة في التحرك نحو اآلخرين ،أو
اإلقبال عليهم ،ولكنهم بدالً من ذلك قد يتحركون بعيداً عنهم أو ضدهم ،ومن ثم ال يستطيعون
تحقيق القدر الكافي من التوافق االجتماعي واقامة عالقات جيدة مع اآلخرين ،ومن ثم يصعب
عليهم التواصل االجتماعي ،وتشير الدراسات أيضاً إلى أن العجز في السلوك التكيفي لدى المعوق
عقلياً والمتمثل في قصور في النضج االجتماعي واالنفعالي ،والتعلم يعتبر من أحد الخصائص
المهمة في التعرف والتشخيص للمعوق عقلياً ،وال يعود ذلك إلى عرض التخلف العقلي فحسب
ولكنه يعود أيضاً إلى اتجاهات اآلخرين نحو المعوقين عقلياً وطرق معامالتهم لهم وتوقعاتهم منهم،
لذا فإنهم يواجهون صعوبات بالغة في بناء العالقات االجتماعية المناسبة مع اآلخرين (عقل،
اء كانت نظرة شفقة وعاطفة جياشة أو نظرة ازدراء ،أو
 .)67 ،2016ونظرة المجتمع للمعوق سو ً
نظرة تعتبره شخصاً عاج اًز عن أداء المهام االجتماعية واألدوار االقتصادية هي األكثر وطأة على
معنويات المعوقين ،وينتج عنها انعكاسات سلبية أخرى تجسدها مواقف المؤسسات االقتصادية
والتربوية واإلدارات وشركات البناء والتهيئة التي ال تأخذ احتياجات األشخاص المعوقين بعين
االعتبار ،خاصة في التنقل لقضاء احتياجاتهم (بوصنوبرة .)278-277 ،2010 ،ويشير كل ذلك
إلى أن لطريقة التعامل مع المعوق والنظرة إليه تأثير كبير عليه وعلى إمكانية تحقيق دمجه وتوافقه
حتى بالنسبة لمن يعتقد أنهم ال يشعرون بما يحيط بهم مثل ذوي اإلعاقات الذهنية.
ومن الجوانب المهمة التي يتم التركيز عليها عند الحديث عن األبعاد االجتماعية لإلعاقة
والحديث عن كيفية دمج المعوقين في المجتمع هي مدى تأثير وجود شخص معوق على أسرته .إذ
أن قدوم أي طفل يعني تغي اًر في األسرة ،ويعني ذلك المزيد من االلتزامات المالية واألخالقية
واالجتماعية ،فقدوم الطفل األول يحدث تغيي اًر في حياة الزوجين وغالباً ما يحمل الزوجين على
التضحية ببعض األنشطة االجتماعية وغير االجتماعية في محاولة للتكيف مع الوضع الجديد ،واذا
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كان الطفل العادي يخلق تغيي اًر داخل األسرة ويترك آثا اًر في األدوار االجتماعية للوالدين ويزيد من
مسؤولية أفراد األسرة ،فإن الطفل المعوق بال شك سيكون أكثر تأثي اًر ووطأة ،وهذا التأثير نسبي
ويخضع لنوع المجتمع والى نظرة أفراد المجتمع إلى المعوق وأسرته (الصالحين،)81 ،2007 ،
واعاقة الفرد هي إعاقة ألسرته في نفس الوقت ،حيث أن األسرة بناء اجتماعي يخضع لقاعدة
التوازن ،ووضع المعوق في أسرته يحيط عالقاتها بقدر من االضطراب طالما كانت عالقته تحول
دون كفايته في أداء دوره االجتماعي بالكامل ،كما أن سلوك المعوق المسرف في الغضب أو القلق
أو االكتئاب يقابل من المحيطين به بسلوك مسرف في الشعور بالذنب والحيرة مما يقلل من توازن
األسرة وتماسكها ،وهذا يتوقف على مستوى تعليم الوالدين وثقافتهما (عوض.)162، 2014 ،
والتأثير المتعلق بالجانب المالي هو أيضاً من بين اآلثار المهمة على أسر المعوقين،
اء من جانب التكاليف المباشرة المتمثلة في اإلنفاق على الرعاية الصحية ،والخدمات العالجية
سو ً
والسلوكية والتعليمية ،والنقل للمعوق ،أو من جانب التكاليف غير المباشرة والتي تتمثل أساساً في
عدم قدرة الوالدين على التوفيق بين العمل ورعاية األطفال المعوقين ،وكذا ارتفاع تكاليف رعاية
الطفل المعوق (صباح ،وبشير .)139 ،2018 ،وتختلف الطريقة التي يؤثر بها ميالد طفل معوق
على الحياة العامة لألسرة من أسرة إلى أخرى ،فبالنسبة لبعض األسر قد تتضافر المشكالت التي
تواجهها كالزيادة في عبء الرعاية ،وحدة المشكالت السلوكية للطفل ،وضيق المصادر المالية
لألسرة ،بحيث يحدد هذا التجمع المتنوع من المتغيرات درجة تكيف األسرة مع الموقف ،ومن بين
هذه المتغيرات أيضاً ردود األفعال الواردة إلى نسق األسرة من األنساق األخرى المتصلة به،
كاألقارب والجيران واألصدقاء ،حيث تسهم المحصلة الكلية لتفاعل تلك المتغيرات إما في تفاقم حدة
التوترات داخل النسق األسري ومن ثم سوء التوافق ،أو في استعادة التوازن والتعامل بموضوعية مع
مشكلة الطفل وتداعياتها على الكيان األسري ومن ثم التوافق (القريطي .)294 ،2001 ،وهكذا
يتبين لنا كيف أن لإلعاقة تأثيرات كبيرة على النظام األسري وعلى أداءه لوظائفه ،ومن جانب آخر
فإن للنظام األسري دور كبير في التقليل من تأثير اإلعاقة على الشخص المعوق وفي المساهمة
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في نجاح عملية دمجه االجتماعي وتأهيله للعب أدواره االجتماعية بالمساهمة مع باقي النظم
االجتماعية ذات العالقة مثلما سيتبين لنا في المبحث الثالث.

المبحث الثالث :األبعاد االجتماعية لتأهيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة:
إن النقطة األساسية التي يجب النظر إليها وأخذها بعين االعتبار عند الحديث عن دمج
وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة هي أن المعوقين يعتبرون مكون طبيعي من المكونات السكانية
ألي مجتمع ،وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في أي مجتمع ب()% 8
من عدد السكان على أقل تقدير ،وترتفع هذه النسبة لتصل إلى ( )% 10في حدها األعلى ،وتؤكد
دراسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي أن ( )% 80من األشخاص ذوي اإلعاقة في
المجتمعات النامية هم من أفقر الفقراء ،ويتضاعف فقر فئات اإلعاقة األكثر تهميشاً ،مثل النساء
وأصحا ب ذوي اإلعاقات المتعددة والنادرة (و ازرة التنمية االجتماعية البحرينية .اللجنة العليا لرعاية
شؤون المعاقين .)24 ،2016 – 2012 .ويعني ذلك أن االهتمام بمتطلبات ذوي االحتياجات
الخاصة يجب أن يكون من المسلمات التي يتم وضعها بعين االعتبار عند وضع التشريعات
المجتمعي ة وعند إعداد الخطط التنموية ،وأن تكون متطلبات المعوقين واحتياجاتهم حاضرة في ذهن
جميع المسؤولين في مختلف قطاعات المجتمع ،من منطلق أنهم مكون أساسي وطبيعي في أي
مجتمع ،وبالتالي يجب أن تكون حقوق المعوقين جزء رئيس من اإلطار الذي يحدده المجتمع
لحقوق مواطنيه ضمن مفهومه للمواطنة واألدوات التي يعتمدها لتأكيدها ،خاصة إذا كانت المواطنة
تقوم على مصدر واضح للتشريع مثل الدستور الذي يبين حقوق وواجبات المواطنين ويتضمن في
ذات الوقت ما يضمن الدفاع عن هذه الحقوق والواجبات والحفاظ عليها.
ودائماً ما تؤكد المنظمات الدولية على أهمية االهتمام بمتطلبات المعوقين ،إذ أعيد التأكيد
على حقوق اإلنسان لألطفال ذوي اإلعاقة في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
( )CRPDمنذ تبنيها في عام  ،2006وجاءت المصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
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اإلعاقة لتعني االلتزام الفوري بضمان الحقوق الفردية لجميع األطفال ذوي اإلعاقة وانقاذ حقوقهم
بشكل تدريجي من خالل إجراء تغييرات منهجية (هولنويجر .)2014،7،وتسعى كل من منظمة
األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة لحصول جميع األطفال على وصول متساو للتعليم
كحق أساسي من حقوق اإلنسان (الحروب .)696 ،2017 ،ووفقاً لالتحاد الدولي للتنمية لذوي
اإلعاقة إن النموذج االجتماعي لإلعاقة يعترف باألشخاص ذوي اإلعاقة كأصحاب حقوق وعليهم
تحديد مسار حياتهم كأي فرد من أفراد المجتمع ،وتم تعريف القيود التي تفرضها البيئة االجتماعية
والمادية كمتعديات على حقوق الناس ،إذ يرى النموذج االجتماعي لإلعاقة أن الناس الذين يعيشون
مع اإلعاقة كأعضاء كاملي العضوية في المجتمع ،لهم مساهمات مهمة لصالح أسرهم ومجتمعاتهم
المحلية (ووكر.)8 ،
وتمثل الحقوق االجتماعية للمعوقين من المنظور االجتماعي حقهم في حياة متكاملة ،من
النواحي النفسية والجسدية واالجتماعية واالقتصادية ،أي حق المعوق في التقدير واالحترام وفي
الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتوظيف حسب قدراته ومؤهالته ،لكي يحقق اكتفاءه الذاتي
واستقالليته عن اآلخرين قدر اإلمكان ،وكذلك الحق في تكوين أسرة والتمتع بالحياة العائلية ،إضافة
إلى كامل حقوقه المدنية والسياسية ،عن طريق مشاركته في الق اررات وتحمل المسؤولية التي تعبر
عن المواطنة (بوصنويرة.)272 –271 ،2010 ،
ولقد استحدث مفهوم الدمج ليشير إلى اإلطار العام الذي يضمن الحصول على الحقوق
االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة ،ويتضمن آليات اكتسابهم للمهارات الالزمة للتكيف مع
الحياة االجتماعية في مجتمعاتهم مثل بقية األفراد فيها .وظهر مفهوم الدمج كمصطلح وكفلسفة
حديثة للتربية الخاصة في أواخر القرن العشرين ،الذي يأخذ باالعتبار مكانة الطفل المعوق،
ويحسسه في ذاته وكيانه ويزيد شعوره بانتمائه لمجتمعه ،وأنه ليس غريباً عليه ،وأن له حقوقاً يجب
أن يتمتع بها ،مثل حق المساواة في التعليم والعمل وغيرها من الخدمات األخرى (العطار،2015 ،
 .)84 – 83ولقد تطورت فلسفة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة من الرفض والعزل التام عن
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المجتمع إلى مرحلة المؤسسات الخاصة التي تمثلت في توفير مؤسسات إيواء معزولة عن
المجتمع ،ثم إلى مرحلة التأهيل التي اتسمت بتقديم برامج لتأهيلهم للقيام ببعض األعمال والمهن
وفقاً لقد ارتهم ،ولقد تبنت الكثير من المجتمعات المتقدمة والمهتمة بالجوانب اإلنسانية مبدأ دمج ذوي
االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين (الزيودي وآخرون .)241 - 240 ،2016 ،والجانب
المهم هنا هو أن عملية التأهيل والدمج تشمل المصابين باإلعاقة منذ الصغر وتشمل من يصابون
باإلعاقة في وقت الحق.
ومن أهم أهداف الدمج ما يأتي:
 .1مساعدة األطفال على النمو المتكامل من جميع النواحي الجسمية والعقلية والوجدانية
واالجتماعية والروحية.
 .2إعانة الطفل وتأهيله ليكون مواطناً صالحاً بحيث يخرج إلى الحياة مزوداً بقدر مناسب من
الثقافة والخبرة تمكنه من التكيف مع مجتمعه واالندماج فيه وعدم االنعزال عنه.
 .3اإلسهام في ترسيخ خبراته وتنمية إمكانياته إلى أقصى حد ممكن ليحقق لنفسه حياة أفضل.
 .4تزويده بالمعلومات والخبرات التي تساعده على فهم بيئته ومجتمعه.
 .5المشاركة الفاعلة في حدود إمكاناته وقدراته مع أقرانه لبث الثقة بنفسه واالعتزاز بقيمته
وابداعه.
 .6إعانته في عالج اآلثار السلبية النفسية التي قد تتركها إصابته واشعاره بالرضا والقبول
لوضعه وحياته (مصطفى ،والشربيني.)266 ،2013 ،
ومما الشك فيه أن مسؤولية دمج المعوق تقع على عاتق جميع الهيئات والمؤسسات
والجمعيات ،حيث يتوجب على هؤالء توظيف المعوق بعد معرفة الوسيلة الممكنة ألدائه الوظيفي
حسب قدراته ،على أن تتوافر الخدمات الخاصة له في جميع المرافق العامة منذ إنشائها أو تزويدها
بما لم يكتمل منها( ،ساللم ،مصاعد كبائن) ليمارس حياته الطبيعية االجتماعية بسهولة ويسر،
فيتحقق التفاعل االجتماعي دون حرج ،فيعطي ما ال يملك من مؤهالت وقدرات دون حرج ،وال يتم
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ذلك إال بعد تدريبه منذ طفولته في محيط أسرته على االختالط باآلخرين وتوسيع دائرة معارفه
وعالقاته لتنمو هذه العالقات في مجال المدرسة والمجتمع بعد ذلك ،فيعتاد بذلك الحياة االجتماعية،
ويسهم إسهاماً فعاالً في أداء دوره االجتماعي (عواده.)42 ،2007 ،
وهناك فرق بين اإلدماج والدمج في أن اإلدماج يسعى إلى حث الطفل على اكتساب
المهارات الالزمة كي يؤهل لالندماج في المجتمع (أي تشكل الطفل بشكل مالئم يساعده على قبوله
في المجتمع) ،أما الدمج فيعترف بالفروقات الفردية واالختالفات التي تنتج عن عوامل كثيرة (منها
تفاوت األعمار ،والنشأة االجتماعية ،واالختالفات العرقية واإلثنية ،واإلعاقات) ،ويدعو المجتمع إلى
أن يتقبل كل أفراده بدون تمييز ،والى خلق مناخ موات لكل األطفال لكي يعدوا لحياة يعيشونها
كأفراد فاعلين في مجتمعاتهم (أنطون ،باالغوبال ،وبيبي .)10 ،1998 ،بمعنى أن من حق
المعوقين أن تكون لهم حياة اجتماعية تتشكل وفق خصائصهم وقدراتهم وبالتكامل مع الحياة
االجتماعية لباقي أفراد المجتمع ،ويضيف (أنطون ،باالغوبال ،وبيبي )11 ،1998 ،أن ذلك ال يتم
إال بقيام عملية الدمج على مناهج مرنة تالءم احتياجات كل األطفال وتساعد على تطوير قدراتهم،
وعلى تطوير مواقف واتجاهات إيجابية وداعمة عند كل المحيطين باألطفال المعوقين ،وتطوير
سياسات وتشريعات تكافح التمييز وتدعم كل األطفال.
أشكال الدمج:
 .1الدمج المكاني :ويقصد به أن يوضع األطفال المعوقين لتعليمهم مع األطفال العاديين في
الصفوف العادية ،أو وضعهم في صفوف ملحقة في البناء المدرسي العادي.
 .2الدمج االجتماعي :ويعني إشراك المعوقين في النشاطات الترفيهية كاللعب والحفالت.
 .3الدمج الوظيفي :وهو تقليل المسافة بين الطالب المعوقين والعاديين ،وذلك باستخدام نفس
األدوات وبإعطاء نفس المنهاج أو أجزاء منه.
 .4الدمج المجتمعي :وهو أن يتم دمج األفراد المعوقين في المجتمع بعد أن يتم تأهيلهم للعمل
واالعتماد على أنفسهم لتلبية حاجاتهم (عوض.)272 ،2014 ،
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وليست أشكال الدمج سوى مراحل لعملية الدمج الشامل وتقوم بشكل أساسي على عملية
التعليم عبر مراحلها المختلفة .أو ما يسمى بالتعليم الجامع لذوي االحتياجات الخاصة ،ويتعلق
التعليم الجامع بضمان تعلم جميع األطفال إلى أقصى إمكاناتهم ،وهو يشمل إيجاد الفرص وتهيئة
البيئات التمكينية في المدارس واإلعدادات التعليمية األخرى ،حيث تعتبر المشاركة في التعليم هدفاً
بحد ذاتها ،لكنها أيضاً وسيلة لتحقيق غاية بعينها ،فالتعليم هو الوسيلة األقوى لتحقيق الدمج والرفاه
االجتماعي للمراهقين والبالغين ذوي اإلعاقة (هولنويجر .)22، 2014 ،حيث يتحقق بمشاركة
المعوقين للعاديين في العملية التعليمية أول أهم أهداف عملية الدمج والمتعلق بزيادة التفاعل
االجتماعي للمعوقين ،وحول ذلك تشير دراسة (العجمي ،وعسيف )2013 ،أن الدمج يسمح
للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية من تكوين صداقات وزيادة تفاعلهم االجتماعي ،وذلك ما يؤكد أنه
بالتعليم يتعلم ذوي االحتياجات الخاصة مهارات التكيف االجتماعي بشكل تصاعدي ،بدءاً من
تكوين الصداقات خالل مراحل الدراسة األولى ووصوالً إلى اإللمام بكل ما تتطلبه أدوارهم
االجتماعية من مهارات في المستقبل.
متطلبات الدمج:
يحتاج تجسيد الدمج على أرض الواقع إلى العديد من المتطلبات من أبرزها ما يلي:
 .1وضع فلسفة عامة وخطة منظمة.
 .2توافر قيادات تربوية ذات كفاية عالية مؤمنة بأهمية الدمج.
 .3توافر بيئة مدرسية تساعد على استيعاب المعوقين.
 .4توفير واستمرار وسائل الدعم.
 .5إعداد المعلمين للتدريس في مدارس الدمج.
 .6تعديل المنهج وتكييفه (منصور ،وعواد.)317 - 316 ،2012 ،
وتؤكد الدراسات التي أقيمت حول الدمج على أهمية متطلبات الدمج ومنها دراسة (العطية،
 )2012التي توصلت إلى أن أكثر متطلبات الدمج للطالب ذوي االحتياجات الخاصة أهمية في
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المدرسة العادية بالترتيب كالتالي :متطلبات مدرسية (إدارية ،ومكانية ،ومادية) ،ثم متطلبات مرتبطة
بأسر الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين ،وتأتي بعدها متطلبات مرتبطة بالعاملين في
مجال تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين ،ثم متطلبات مجتمعية ،وأخي اًر متطلبات
مرتبطة بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين .وفي هذا اإلطار توصي دراسة (العطار،
 )113 - 112 ،2015بضرورة أن تبدأ رعاية األطفال المعوقين في سن ما قبل المدرسة ،تمشياً
مع االتجاهات العالمية في هذا الشأن ،على أن تكون رعاية شاملة لجميع جوانب العملية التعليمية
والتربوية والنفسية واالجتماعية والصحية ،ويتطلب ذلك إعداد وتدريب جميع العاملين في ميدان
التربية الخاصة ،وتعليمهم وتربيتهم على فهم سيكولوجية المعوقين وكيفية التعامل معهم ومعرفة
طرق التدريس الخاصة بهم .ويرتبط األمر هنا بعملية اجتماعية خاصة بالتوعية ،وهي تنمية
اتجاهات جميع عناصر العملية التعليمية من مديرين ومعلمين ومرشدين طالبيين ومعلمين بصورة
إيجابية نحو المعوقين بصفة عامة ونحو دمجهم في العملية التعليمية بصفة خاصة من خالل
الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تسهم في تحقيق ذلك ،وضرورة إيجاد حلقة وصل بين أولياء
أمور الطلبة ذوي اإلعاقة ومدراء المدارس العامة من أجل العمل على رفع المستوى التوعوي
والتنسيق بين الطرفين (الحروب .)719 – 718 ،2017 ،وحول أهمية التواصل مع األسرة في
عملية دمج المعوقين تشير (الصالحين )80 ،2007 ،إلى أن الدراسات تؤكد على أن أي جهد
اء كان جهداً عالجياً أم تعليمياً أم تدريبياً أم إرشادياً أم
يبذل في رعاية الطفل المعوق كفرد – سو ً

تأهيلياً – يعد جهداً منقوصاً محدود الفائدة ما لم يصاحبه تدخل مكمل مواز له على مستوى أسرته،
ذلك أنه ال يمكن لعالج الطفل أن يكتمل أو أن ينجح إال إذا وضعنا في الحسبان تلك العوامل التي
ترتبط باألسرة والعالقات األسرية ،واتجاه اآلباء نحو اإلعاقة ودرجة تقبلهم لوجود طفل معوق في
األسرة ،وأثر ذلك في حياة األطفال اآلخرين ،وتأثيرها في دورة حياة األسرة بشكل عام .ويشير كل
ذلك إلى أن عملية الدمج االجتماعي الشامل لذوي االحتياجات الخاصة هي عملية مجتمعية
تتطلب تظافر جهود العديد من النظم االجتماعية حتى يمكن تحقيقها بالشكل الذي يجب أن تتم به.
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صعوبات الدمج:
إذا كان الدمج هو العملية المجتمعية التي اعتمدتها المجتمعات الحديثة لتحقيق التكيف
والتوافق االجتماعي للمعوقين في المجتمع ،فإن ثقافة المجتمع وأوضاعه االقتصادية واالجتماعية
تحكم الطريقة التي تطبق بها برامج دمج وتأهيل المعوقين ،وتحدد مدى نجاحها ،وغالباً ما تواجه
هذه العملية العديد من الصعوبات خاصة في مجتمعات العالم الثالث ،ومن الصعوبات التي تواجه
عملية الدمج اآلتي:
 .1المواقف واالتجاهات السلبية تجاه بعض الفئات من األطفال ،وخاصة األطفال المعوقون.
 .2عدم مرونة المناهج الدراسية.
 .3عدم تجهيز المدارس لتكون جامعة أو دامجة لكل األطفال.
 .4قلة الكوادر المؤهلة.
 .5قلة إشراك األهل في عملية الدمج التي يجب أن تشمل كل جوانب الحياة ،بما فيها البيت
والمدرسة والمجتمع المحلي (أنطون ،باالغوبال ،وبيبي.)5 ،1998 ،
وبتحليل بسيط لصعوبات الدمج االجتماعي نالحظ مدى تأثرها باألبعاد االجتماعية
والثقافية ،حيث تظهر األبعاد الثقافية بشكل واضح في المواقف واالتجاهات السلبية تجاه المعوقين
مما يؤثر عليهم بشكل مباشر ،أو بشكل غير مباشر على المحيطين بهم ،وتشير الصعوبات
المتعلقة بطبيعة النظام التعليمي الخاص بالدمج وفلسفته التي يقوم عليها ،وما يتم توفيره من
إمكانيات مادية وبشرية لذلك إلى خلل في السياسة التي يقوم عليها نظام رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة والنظام السياسي الذي يضع له الخطط ويسن له التشريعات ويوفر له ما يلزم من
إمكانيات .فنجاح عملية الدمج يتطلب تكامل الجهود بين النظم المجتمعية ذات العالقة بذلك،
ويتطلب أيضاً دعم برامج رفع الوعي المجتمعي بنظرة ايجابية تجاه اإلعاقة والمعوقين وبكيفية
وأهمية تحقيق الدمج االجتماعي لهم.
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وتشير صعوبات الدمج أيضاً إلى أهمية التنسيق بين الجهود المجتمعية لدمج ذوي
االحتياجات الخاصة وبين أسرهم ،إذا تلعب األسرة دو اًر أساسياً في نجاح عملية الدمج االجتماعي
واكتساب المعوقين للمهارات الالزمة للعب أدوارهم المختلفة بشكل طبيعي في المجتمع .واذا كان
لألسرة دور كبير في نجاح برامج تأهيل ودمج المعوقين فإن لإلعاقة تأثيرات كبيرة عليها من نواحي
عدة مثلما رأينا في المبحث الثاني من هذه الدراسة.
وفي نهاية هذه الدراسة يمكن تلخيص ما تم استعراضه فيها عن األبعاد االجتماعية لتأهيل
ودمج ذوي االحتياجات الخاصة في النقاط اآلتية:
 .1من الناحية الديموغرافية يعد المعوقين مكوناً طبيعياً من المكونات السكانية ألي مجتمع،
وذلك ما يجعل من الطبيعي والمسلم به أن تكون متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة
حاضرة بشكل أساسي عند سن التشريعات والقوانين االجتماعية ،وعند وضع الخطط
التنموية ،وعند تقديم الخدمات المجتمعية ،على اعتبار أن ذلك حق اجتماعي أساسي لهم،
مع التأكيد على وجود التشريعات المجتمعية التي تمنع التمييز ضد ذوي االحتياجات
الخاصة وتدعم التكامل المجتمعي.
 .2ومن الناحية االجتماعية والثقافية إن عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة هي إحدى
عمليات التنشئة االجتماعية في المجتمع والتي يتم فيها تزويد المعوقين بمتطلبات أداء
أدوارهم وتحقيق التكيف واالندماج االجتماعي ،والتي تتطلب عمل متكامل ومتناسق بين
أسر المعوقين وبين المؤسسات التعليمية واالجتماعية المسؤولة عن دمج وتأهيل المعوقين
في المجتمع.
 .3ونحن هنا نتحدث عن عملية تنشئة اجتماعية لفئة خاصة جداً تتأثر عملية تنشئتها
بظروف أسرها وبما يتركه وجود شخص معوق على األسرة من تأثيرات اجتماعية ومدى
تأثير ذلك على تكيفها مع محيطها ،إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر على عملية التنشئة
االجتماعية للمعوقين ،وخاصة على عملية الدمج االجتماعي الممنهج لهم ،حيث إنه من
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األولى التأكد من مدى االندماج االجتماعي ألسر المعوقين حتى يتم ضمان المساهمة
الفعالة ألسرهم في تحقيق الدمج االجتماعي السليم لهم.
 .4ويجب علينا دائماً أن نضع بعين االعتبار أن تحديد اإلعاقة وتحديد صفاتها يخضع بشكل
كبير لما تتضمنه الثقافة المجتمعية من قيم ومعتقدات حول ذلك ،وبما ينتج من العادات
والتقاليد االجتماعية التي قد يؤدي بعضها إلى اإلصابة باإلعاقة.
 .5ومن الناحية التربوية إن الدمج عملية مستمرة تتم عبر مراحل عمر المعوق المختلفة ،وهي
عملية لها أشكال عدة ،وهدفها العام تحقيق الدمج االجتماعي الشامل للمعوقين ،والذي
يعني االهتمام بتزويد المعوقين بكل المعارف والمعلومات والمهارات التي تمكنهم من تجاوز
اإلعاقة والتأقلم مع محيطهم االجتماعي بشكل طبيعي ،ويشمل ذلك من ولدوا وهم مصابين
بأحد أنواع اإلعاقة ،أو من تعرضوا ألحد مسببات اإلعاقة في وقت الحق من حياتهم،
ويظل التركيز دائماً على عملية الدمج لألطفال المصابين باإلعاقة على أنها عملية تنشئة
اجتماعية تتم عبر مراحل متعددة خالل مرحلة طويلة من الزمن ،وبالتالي فإن التعليم هو
العملية األساسية التي تتم بها عملية الدمج الشامل للمعوقين في الحياة االجتماعية لتحقيق
توافق وتكيف طبيعي لهم في المجتمع ومشاركة فاعلة في الحياة االجتماعية فيه،
وبمشاركة كل النظم المجتمعية في ذلك.
 .6وبشكل عام فإن عملية الدمج االجتماعي تتطلب تظافر وتكامل جهود العديد من النظم
االجتماعية ،ولذلك فهي تحتاج إلى فهم عميق لكل أبعادها خاصة االجتماعية من قبل كل
من لهم عالقة بها من أصحاب القرار في المجتمع ،ووصوالً إلى مدراء المدارس والمعلمين
واألخصائيين في مجال التربية الخاصة ،باإلضافة إلى أسر المعوقين وباقي أفراد المجتمع.
التوصيات:
وفي نهاية هذا التحليل النظري يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية:
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 .1يجب أن توضع متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة ،وخاصة المتطلبات المتعلقة بدمجهم
بعين االعتبار عند سن كل التشريعات المجتمعية ،وعند إقامة المشاريع وتقديم الخدمات.
 .2إقامة دراسات حول التفسيرات الثقافية ألسباب اإلعاقة في المجتمع الليبي ،ودراسات
خاصة بتأثير العادات والقيم االجتماعية والثقافية على اإلعاقة لالستعانة بنتائجها من قبل
المؤسسات التي تعنى بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة.
 .3وضع برامج لزيادة الوعي المجتمعي حول اإلعاقة ،ووضع المعوقين في المجتمع ،وحول
أهمية مساهمة الجميع في تحقيق التوافق والدمج المجتمعي للجميع ومن ضمنهم المعوقين.
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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين األمن النفسي والصالبة النفسية لدى طلبة جامعة عمر

المختار في البيضاء ،وتحديد الفروق بينهم األمن النفسي والصالبة النفسية وفقاً لمتغير النوع والتخصص

الدراسي ،والتعرف على مدى إسهام األمن النفسي والصالبة النفسية في التنبؤ باالنتحار ،وتكونت عينة

الدراسة من ( ) 750طالب وطالبة واستخدم في الدراسة مقياس األمن النفسي ،والصالبة النفسية،
واألفكار السلبية وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين متغيري األمن النفسي والصالبة
النفسية باإلضافة إلى وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في األمن النفسي لصالح اإلناث ،وعدم وجود
فروق دالة بينهم في الصالبة النفسية فيما عدا بعد االلتزام كانت الفروق لصالح اإلناث ،بينما تبين وجود

فروق دالة بين الطلبة وفق ًا للتخصص الدراسي في األمن النفسي لصالح طلبة كلية الطب البيطري وكلية

العلوم ،وفي الصالبة الن فسية لصالح طلبة كلية الطب البشري ،كما اتضح مساهمة كال من األمن النفسي

والصالبة النفسية في التنبؤ باالنتحار.الكلمات المفتاحية :أخالقيات المهنة ،العاملين ،المكتبات ،جامعة

عمر المختار
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ABSTRACT
The study aimed to investigate the relationship between psychological security and
psychological hardiness among students of Omar Al-Mukhtar University in Al-Bayda,
according to the variable of gender and academic specialization, as well to identify the
extent of the contribution of psychological security and hardness in predicting suicide,
study sample consisted of (750) (Male and female students). The measure of the
psychological security, the psychological rigidity, and the negative thoughts were applied
to explore the association between the variable of gender and academic specialization. The
results indicated that there is a positive correlation of statistical significance between the
variables of psychological security and psychological hardness, and there are significant
differences between males and females in psychological security in favor of females,
which showed no significant differences in psychological hardness except after the
commitment were differences in favor of females, furthermore the existence of significant
differences between students according to the specialization in all dimensions and scale in
psychological security for the benefit of students of the Veterinary Medicine Faculty and
the Science Faculty, in psychological rigidity scale favor human medicine faculty, in
addition the study concluded that Psychological security and rigidity can be contributed to
the prediction of suicidal thoughts
Keywords : psychological security - psychological Hardiness -Suicide -Students - Omar
Al Mukhtar University

المقدمة
تعد الحاجة إلى األمن من أهم وأقوى الحاجات التي يسعى اإلنسان إلى إشباعها بل وأنها

 فالفرد يحتاج إلى الرعاية في جو آمن،إلحاحا حينما يتعرض الفرد إلى تهديدات حقيقية
تصبح أكثر
ً
 ويحتاج إلى االنتماء إلى جماعته في األسرة والمدرسة،يشعر فيه بالحماية من أية عوامل مهددة
 وتبدو أهمية الحاجة إلى. وأن يشعر باألمان في ذاته وفي حاضره ومستقبله،والرفاق والمجتمع

األمن النفسي في تقسيم "ماسلو "للحاجات اإلنسانية حيث وضعها في المستوى الثاني من النموذج

الهرمي للحاجات وهذا التقسيم بدأ بالحاجات الفسيولوجية ثم الحاجة إلى األمن فالحاجة إلى الحب

.)2007 ،فالحاجة إلى التقدير واالحترام ثم الحاجة إلى تحقيق الذات (الطهراوي

ويعد "فرويد "أول من ربط بين األمن النفسي واألمن البدني وتحقيق الحاجات المرتبطة به

ًحين يرى الفرد مدفوعاً لتحقيق حاجاته للوصول إلى االستقرار وعندما ال ينجح يشكل ذلك تهديدا

، األنا،للذات ويسبب الضيق والتوتر واأللم النفسي فالشخصية تتكون من ثالثة مكونات هي(الهو
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واألنا األعلى) وتتنافس هذه العناصر من أجل الطاقة النفسانية المتاحة والشعور باألمن من خالل
قدرة األنا على التوفيق بين مكونات الشخصية المختلفة أو في الوصول إلى حل الصراع الذي ينشأ

بين هذه المكونات بعضها مع البعض اآلخر وفي الصراع الذي ينشأ بينها وبين الواقع ولكي يتحقق
الشعور باألمان فإن على األنا أن يوفق بين مطالب (الهو) و(األنا األعلى) ،وان نجح في هذه
المهمة اتجهت الشخصية اتجاها سويا مملوءة بالشعور باألمن النفسي (عبدالحميد.)2007 ،

ويرى "ماسلو" أن الشخص الذي أشبع حاجاته الفسيولوجية مهيأ إلشباع حاجاته لألمن

والطمأنينة  ،وأن تحقيق األمن النفسي يتم بوسائل كثيرة حسب طبيعة الفرد ومرحلة نموه ولكن أهم

تلك الوسائل تتم عن طريق تجنب الفرد مصادر التهديد واأللم والقلق والبحث عن الطمأنينة
( مرسي.)1999 ،
في حين يرى أصحاب النظرية السلوكية الشعور باألمن النفسي هو حصيلة أنواع خاطئة
من روابط بين المنبهات واالستجابات أو أنواع خاطئة من التعزيزات وطبقا إلى مبدأ االقتران

الشرطي يتعلم الفرد الخبرات السارة أو المؤلمة وأن الشعور باألمن النفسي يتم من خالل اكتساب

الفرد عادات مناسبة تساعده على التعامل مع اآلخرين ومواجهة المواقف والتوافق مع البيئة ويرون
في اإلنسان تنظيما لعدد من وحدات صغيرة تمثل كل منها ارتباطا بين مثير واستجابة (حسن

وسالم.)2007 ،

كما تعد الصالبة النفسية عامالً هاماً وحيوياً من عوامل الشخصية في مجال علم النفس بل

هي العامل الحاسم في تحسين األداء النفسي والصحة النفسية ،وكذلك المحافظة على السلوكيات
الصحية والنفسية حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهميتها كأحد عوامل المقاومة ضد

الضغوط بجانب الضبط الداخلي وتقدير الذات والمساندة االجتماعية التي تجعل الفرد يقيم الضغوط

تقييماً واقعياً كما تجعله أكثر فعالية في مواجهتها (.)Behle & Akers, 1996

فالصالبة النفسية أحد المتغيرات اإليجابية التي ترتبط بالشخصية السوية القادرة على

تحمل ضغوط الحياة والتي تتسم بتقدير الذات ،وهذا جميعه يتوفر للفرد السوي  ،وتعد "كوبازا" أول
من توصلت لتحديد مفهوم الصالبة النفسية وذلك من خالل الدراسات التي قامت بها بهدف تحديد

دور هذا المتغير في الوقاية من اإلصابة باالضطرابات النفسية والجسمية ،وأن التعرض لألحداث
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الشاقة يعد أم اًر ضرورياً بل إنه حتمي البد منه الرتقاء الفرد ونضجه االنفعالي واالجتماعي وأن
المصادر النفسية واالجتماعية الخاصة بكل فرد قد تقوي وتزداد عند التعرض لهذه األحداث ومن

أبرز هذه المصادر الصالبة النفسية بأبعادها الثالثة وهي (االلتزام ،التحكم ،التحدي) ،وقد فسرت
"كوبازا" االرتباط القائم بين الصالبة والوقاية من اإلصابة باألمراض من خالل تحديدها للخصال

المميزة لألفراد مرتفعي الصالبة ومن خالل توضيحها لألدوار الفعالة التي يؤديها هذا المفهوم
للتقليل من آثار التعرض لألحداث الشاقة (.)Puccatti & Kobasa, 1983
كما أشار "فنك"  Funk 1992إلى أن الصالبة النفسية تمثل اإلدراك المعرفي للفرد

بكفاءته وقدرته على استغالل كافة مصادره وامكاناته النفسية كي يدرك األحداث الحياتية الشاقة
ويفسرها بواقعية وموضوعية ومنطقية باستخدام استراتيجيات التعايش معها على نحو إيجابي لتزيد

من شعوره بالصحة النفسية أو استخدام استراتيجيات التعايش معها على نحو سلبي مما يزيد شعوره
بالضغوط واإلجهاد )Florian Mikulincer & Taubman, 1995 (.
وألننا نعيش اليوم تغيرات مفاجئة وسريعة في شتى ميادين الحياة مما يجعل الفرد عاج از

عن التكيف معها وبالتالي يكون عرضة لآلفات النفسية واالجتماعية الخطيرة منها االنتحار،

فاالنتحار سلوك ذاتي بتدمير الذات وازهاق الروح أحيانا يعود إلى ثقل وقع العوامل االجتماعية
وقسوتها  ،وأح يانا أخرى يعود إلى هشاشة التكوين النفسي وعجز الذات عن تحمل تلك المتغيرات

الخارجية أو التفاعل معها (وازي.)2012 ،
ونظ اًر لتعقد هذه الظاهرة وخطورتها ،حاول صاحب النظرية االجتماعية "إميل دور كايم" أن

يفسر ظاهرة االنتحار بأنه نتيجة إخفاق الفرد في االندماج مع المؤسسات االجتماعية أي ضعف
الرابطة االجتماعية بين الفرد والمجتمع أو ما يط أر على المجتمع من اضطراب نواحي النشاط فيه
وما يسوده من اختالل في نظامه بسبب التغيرات الجادة المفاجئة كاألزمات القومية واالقتصادية

(دور كايم.)2011 ،
في حين يفسر فرويد في نظريته االنتحار بأن المنتحر يقع فريسة لغريزة وانفعال عدائي

سادي أخفق في التعبير عن نفسه فانعكس على الداخل (الذات نفسها ليقتلها) ويرى أن االنتحار
يرجع إلى أسباب نفسية داخلية ناتجة عن مشاعر الحب األساسية الموجهة نحو موضوع داخلي،
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وتحولت هذه المشاعر إلى غضب وعدوان نتيجة اإلحباط ،وألن موضوع الحب داخلي أو جزء من

الذات فإن المشاعر العدوانية توجه نحو الذات (خضر.)2008 ،

بينما أصحاب النظرية المعرفية في تفسيرهم لالنتحار يركزون على العمليات العقلية للفرد أو
المنتحر ،وينظر إلى االنتحار على أنه قرار ضعيف في مواجهة وحل المشاكل التي تواجهه وازالة
اآلالم النفسية غير المحتملة ومن ثم فالسلوك االنتحاري إنما يرجع لغياب التفكير المنطقي

والعقالني (الرشود.)2006 ،
أما عن الفروق بين الجنسين في األمن النفسي فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عدم

وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث كدراسة (سعد )1998 ،ودراسة (سعد)1999 ،

ودراسة (نادي )2005 ،ودراسة (أبو عودة )2006 ،في حين دراسة (شقير )2007 ،كانت الفروق

لصالح الذكور.

أما عن الفروق بين الجنسين في الصالبة النفسية فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عدم

وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث كدراسة (المفرجي والشهري )2008 ،ودراسة

(القصبي )2014 ،في حين دراسة (الرفاعي )2003 ،أشارت إلى عدم وجود فروق دالة بين
الجنسين في بعد االلتزام والتحكم في حين الفروق في بعد التحدي كانت لصالح الذكور ،وكذلك

دراسة (مخيمر )1997 ،ودراسة (عبدالصمد )2002 ،ودراسة (إباوديب ار )2007 ،ودراسة (فاضل،
 )2011ودراسة (خنفر )2014 ،ودراسة (العوض ونحيلي )2014 ،ودراسة (الزواهرة )2015 ،في

حين دراسة (هيرديا وآخرين )2012 ،الفروق لصالح اإلناث.

أما عن الفروق بين الجنسين في االنتحار فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عدم وجود فروق
دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث كدراسة ) (Rudd, 1989ودراسة (فايد )1998 ،ودراسة

(العكاشي )2006 ،ودراسة (الحميري )2008 ،ودراسة (كاتبي )2015 ،في حين بعض الدراسات
الفروق لصالح اإلناث كدراسة (ريتش وآخرون (1992 ،ودراسة (الظمور ،)2010 ،كذلك أشارت
بعض الدراسات إلى عدم وجود فروق جوهرية في األمن النفسي والصالبة النفسية واالنتحار تعزى

لمتغير التخصص الدراسي مثل دراسة (سعد )1998 ،ودراسة (نادي )2005 ،ودراسة (أبو عودة،
 )2006ودراسة (المفرجي والشهري )2008 ،ودراسة (خنفر )2014 ،في حين بعض الدراسات
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الفروق كانت لصالح الكليات العلمية كدراسة (دخان والحجار )2006 ،ودراسة (فاضل)2011،

ودراسة (هيرديا وآخرين )2012 ،ودراسة (العوض ونحيلي )2014 ،ودراسة (الزواهرة)2015 ،

في حين بعض الدراسات كانت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية كدراسة (العكاشي)2006 ،
ودراسة(مسلم.)2013 ،
وبناء على ما سبق ونظ اًر لتضارب نتائج الدراسات السابقة حول ما إذا كان هناك فروق

في األمن النفسي والصالبة النفسية واالنتحار تعزى إلى النوع أو التخصص الدراسي فإنه تظهر

الحاجة الماسة إلجراء الدراسة الحالية والتي تهدف إلى التعرف على العالقة بين األمن النفسي
والصالبة النفسية لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء ،وتحديد الفروق بين الطلبة في

األمن النفسي والصالبة النفسية وفقاً لمتغير النوع والتخصص الدراسي ،والتعرف على مدى إسهام
األمن النفسي والصالبة النفسية في التنبؤ باالنتحار لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء.
مشكلة الدراسة:
يعد طلبة الجامعات عماد األمة بشكل عام وزهرة المجتمع بشكل خاص فقد اهتمت الكثير

من الدراسات بالطلبة الجامعيين ووجهت االهتمام بالدرجة األولى إلى المتغيرات التي تؤثر على

مستوى التحصيل األكاديمي لديهم وبدأت تسود اآلن البحوث التي تربط بين قدرات الفرد العقلية
وصحته النفسية وشعوره باألمن النفسي والصالبة النفسية وتقديره لذاته لما لها األثر األكبر على

حياة الطالب الجامعي.

وتناول األمن النفسي والصالبة النفسية لدى الشباب الجامعي يمثل أهمية لما لهذه المرحلة

من طبيعة خاصة تجعلها مرحلة قرارات تتعلق بأسلوب الحياة األكاديمية واالجتماعية وأن الفشل في

تحقيق ذلك قد يؤدي إلى شعور الطالب الجامعي باليأس بل إن كثي اًر من المشكالت النفسية
واالجتماعية تشهدها هذه المرحلة.

وحتى يمثل الشاب الجامعي مصدر دعم لمجتمعه البد من دراسة أهم المشكالت التي
تعترض سبل نموه حتى يصبح مصد اًر رئيسياً لمساندة المجتمع على النهوض والتقدم ،وبناء على
ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التعرف على العالقة بين األمن النفسي والصالبة النفسية
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لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء ،وتحديد الفروق بين الطلبة في األمن النفسي

والصالبة النفسية وفقاً لمتغير النوع والتخصص الدراسي ،والتعرف على مدى إسهام األمن النفسي
والصالبة النفسية في التنبؤ باالنتحار لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء.
األهمية النظرية والتطبيقية للدراسة:
أوال األهمية النظرية:
 .1تتمثل أهمية الدراسة الحالية في تناولها أحد موضوعات علم النفس اإليجابي وهو موضوع

األمن النفسي باعتباره أحد متغيرات السلوك اإليجابي والمشاعر اإليجابية والذي يعتبر البحث فيه
من الموضوعات الحديثة فضالً عن أنه يربط األمن النفسي بأحد مؤشرات الصحة النفسية وهو

الصالبة النفسية لكونه متغي اًر إيجابياً في الشخصية من ناحية ،وارتباطه بدعم جوانب أخرى إيجابية

في الشخصية من ناحية أخرى والذي يلعب دو اًر في تحقيق توافق الفرد وصحته النفسية ونجاحه في

الحياة.

 .2إثراء الجانب النظري بمعرفة شعور األمن النفسي والصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة وما
يترتب عن ذلك في معرفة الحالة النفسية التي تنتابهم.
 .3يعد من البحوث القليلة التي تناولت دراسة متغيري األمن النفسي والصالبة النفسية

وعالقتهما باالنتحار في المجتمع الليبي فضالً عن دراسة شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة
طلبة الجامعة .خاصة بعد حدوث محاالت انتحار عديدة في المحيط الجامعي منها ما تم بالفعل

وبالتحديد في جامعة عمر المختار فرع البيضاء.
ثانيا األهمية التطبيقية:

.1الحصول على بيانات للمتخصصين في مجال علم النفس والمؤسسات التعليمية بكافة

مراحلها عن األمن النفسي والصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة واالستفادة من النتائج في تقديم

توصيات إرشادية ومقترحات لدراسات أخرى في نفس المجال.
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 .2قد تفيد الدراسة الحالية الجامعة في الوقوف على حل بعض المشكالت النفسية لدى الطلبة

الجامعيين وتوفير البيئة المناسبة لهم واعداد برامج عالجية وارشادية لبعض المشكالت التي تظهر
لديهم لترفع من األمن النفسي والصالبة النفسية وتخفض من األفكار السلبية المتمثلة في التفكير
باالنتحار.
 .3االستفادة من نتائج الدراسة في عملية التوجيه واإلرشاد النفسي لألفراد من ذوي المستويات
المنخفضة من الشعور باألمن النفسي والصالبة النفسية وتوجيه الوالدين للقواعد التي يجب م ارعاتها

نفسيا ويستطيعون مقاومة
في عملية التنشئة االجتماعية ألبنائهم حتى يخرجوا للمجتمع أصحاء
ً
الضغوط وتجنب آثارها.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على عينة من طلبة جامعة عمر المختار بالبيضاء من(كلية التربية -كلية

الصيدلة -كلية الطب البيطري -كلية الهندسة -كلية العلوم -كلية الزراعة -كلية الطب البشري)
للعام الجامعي .2018 –2017
مصطلحات الدراسة:
.1األمن النفسي :هو الطمأنينة النفسية أو االنفعالية وهو األمن الشخصي أو أمن كل فرد
على حدة وهو حالة يكون فيها إشباع الحاجات مضمونا وغير معرض للخطر وهو محرك الفرد
لتحقيق أمنه ولدرء الخطر الذي يهدد أمنه وترتبط الحاجة إلى األمن ارتباطا وثيقا بغريزة المحافظة

على البقاء (زهران.)1989 ،
ويعرف األمن النفسي إجرائيا في هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها
أفراد عينة الدراسة على المقياس المستخدم في الدراسة مقياس األمن النفسي من إعداد (رمضان،

 ،)2014وتدل الدرجة العالية على ارتفاع األمن النفسي ،أما الدرجة المنخفضة فتدل على

انخفاضه.
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 .2الصالبة النفسية :هي مجموعة من سمات الشخصية التي تعمل على التصدي ومواجهه
أحداث الحياة الضاغطة وذلك عن طريق استخدام الفرد لكل مصادره الداخلية والخارجية وتقييمه

المعرفي المتفائل لهذه األحداث وتفسيرها بموضوعية وواقعية وتتمثل هذه السمات في االلتزام ،

التحكم  ،التحدي والتي تعمل البيئة في تعزيزها وتنميتها في الفرد منذ الصغر لمقاومة اآلثار السلبية
لضغوط الحياة (الدقوشي.)2013 ،
وتعرف الصالبة النفسية إجرائيا في هذه الدراسة بأنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها
أفراد عينة الدراسة على المقياس المستخدم في الدراسة مقياس الصالبة النفسية من إعداد (مخيمر،

 ،)2002حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى زيادة الصالبة النفسية ،أما الدرجة المنخفضة فتدل على

انخفاضها.

 .3االنتحار :يعرف" كايم" االنتحار بأنه كل حالة موت ناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
عن فعل إيجابي أو سلبي قامت به الضحية بنفسها وهي على يقين بما سينتج عنه (حسن،

.)2018

ويعرف االنتحار إجرائيا في هذه الدراسة بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها أفراد

عينة الدراسة على المقياس المستخدم في الدراسة مقياس األفكار السلبية من إعداد (معمرية،

.)2006

الدراسات السابقة:
دراسة (سعد )1998 ،هدفت إلى التعرف على العالقة بين مفهوم األمن النفسي والتفوق

الدراسي  ،وتكونت عينة الدراسة من( )39طالب متفوق )44( ،طالبة متفوقة بجامعة دمشق)80( ،
طالب غير متفوق )92( ،طالبة غير متفوقة من الطلبة بكليات العلوم الطبية  ،والهندسية والعلوم
اإلنسانية بجامعة دمشق .تم استخدام اختبار "ماسلو" للشعور باألمن ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األمن النفسي والتفوق التحصيلي ،وأن الفروق في
مستويات األمن النفسي بين المتفوقين وغير المتفوقين حسب التخصص والجنس ضعيفة ال يمكن

األخذ بداللتها.
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كما هدفت دراسة (سعد )1999 ،إلى التعرف على مفهوم األمن النفسي ومكانته بغرض

تحديد مستوياته لدى الشباب الجامعي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )426من طلبة السنة الثانية

والسنة األخيرة من ثالث جامعات (جامعة دمشق ،جامعة الكويت ،جامعة أدنبرة) ،وتحقيقاً لهذا
الهدف تم استخدام اختبار ماسلو لألمن النفسي ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير لعامل

الجنس على مستوى األمن النفسي.

في حين دراسة (نادي )2005 ،هدفت إلى التعرف على الشعور باألمن النفسي وتأثره

ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية ،كما هدفت إلى التحقق من دور متغيرات

الدراسة  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1002طالب من طلبة الجامعة  ،وتحقيقاً لهذا الهدف تم

استخدام مقياس "ماسلو" لألمن النفسي ،وقد أسفرت النتائج إلى أن الشعور باألمن النفسي حصل
على تقدير منخفض ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى

طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الجنس ،والكلية ومكان السكن والمعدل التراكمي

(التقدير) ،والمستوى التعليمي والتفاعل بين متغير الجنس مع بقية المتغيرات.

أما دراسة (أبو عودة )2006 ،فقد هدفت إلى التعرف على العالقة بين األمن النفسي
واالتجاهات السياسية واالجتماعية  ،وتكونت العينة من ( )256طالب وطالبة من جامعة األزهر

واستخدم الباحث مقياساً لألمن النفسي ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بين األمن

النفسي وكل من التدين والتحررية ،ولم توجد فروق في درجة الشعور باألمن النفسي تعزى لعامل
الجنس أو بين طلبة الكليات العلمية واإلنسانية أو حسب مستواهم الدراسي.

في حين دراسة( شقير )2007 ،هدفت إلى التعرف على مالمح األمن النفسي لدى الشباب
المصري ،وتكونت عينة الدراسة من ( )400طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي وبكلية التربية

بمدينة طنطا ،وتحقيقاً لهذا الهدف تم استخدام مقياس األمن النفسي من إعداد الباحثة  ،وقد أسفرت
النتائج عن ارتفاع مستوى األمن النفسي لدى الذكور مقارنة باإلناث ،وارتفاع مستوى األمن النفسي

لدى طلبة الجامعة مقارنة بطلبة المرحلة الثانوية.

أما دراسة (مخيمر )1997 ،هدفت الدراسة الى التعرف على اثر الصالبة النفسية
والمساندة االجتماعية كمتغير من متغيرات المقاومة من آثار االحداث الضاغطة خاصة االكتئاب،
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وقد طبقت على عينة من طلبة الفرقتين الثالثة والرابعة لكليات اآلداب والعلوم والتربية بجامعة

الزقازيق .بل عدد الذكور ( )75طالبا واالناث ( )96طالبة ،وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة

إحصائيا بين متوسط درجات الذكور واإلناث في الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية والضغوط،

فكانت لصالح الذكور في الصالبة النفسية وادراك الضغوط ولصالح اإلناث في المساندة
االجتماعية ،أما االكتئاب فال توجد فروق بين الجنسين.

في حين هدفت دراسة (عبدالصمد )2002 ،إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية

والوعى الدينى ومعنى الحياة ،والكشف عن ديناميات الشخصية والبناء النفسي للحاالت الطرفية

األكثر واألقل صالبة نفسية ،وتكونت العينة من ( )248طالب من طلبة الدبلوم العام نظام العام
وتحقيقا لهذا الهدف تم استخدام مقياس الصالبة النفسية ،ومقياس الوعى الدينى ،ومقياس
الواحد،
ً
معنى الحياة ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الصالبة النفسية والوعى الدينى
الجوهرى ومعنى الحياة  ،وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي الصالبة النفسية في الوعى الدينى

ومعنى الحياة لصالح مرتفعي الصالبة النفسية ،وجود فروق بين الجنسين في االلتزام والتحكم
والصالبة النفسية لصالح الذكور ،يمكن التنبؤ بالصالبة النفسية لدى األفراد من خالل درجاتهم في

معنى الحياة والوعى الدينى الجوهرى.
كما أن دراسة (الرفاعى )2003 ،هدفت الى التعرف على دور الصالبة النفسية في إدراك
الفرد لألحداث الضاغطة واألساليب المستخدمة لمواجهتها ،وتكونت العينة من( )321طالب وطالبة
من جامعة حلوان ،وتم استخدام مقياس الصالبة النفسية ،ومقياس إدراك أحداث الحياة الضاغطة،
ومقياس أساليب المواجهة وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إرتباطية موجبة بين الصالبة النفسية

وادراك الفرد ألحداث الحياة الضاغطة واستخدامه لألساليب المناسبة لمواجهة هذه األحداث

الضاغطة ،عدم وجود فروق بين الجنسين في الصالبة النفسية ومكوينها االلتزام والتحكم ،ظهرت
هذه الفروق في مكون التحدي وكانت لصالح الذكور ،ووجدت فروق في الضغوط األكاديمية
واالقتصادية بين الذكور واإلناث فكان الذكور أقل معاناة في تلك الضغوط مقارنة باإلناث ،كما

وجدت فروق في أساليب المواجهة األكثر فعالية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور ،ووجود ارتباط
عكسي بين درجات الصالبة النفسية وكل من إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب المواجهة
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بارز في تعديل العالقة بين إدراك أحداث الحياة
دور ًا
األكثر فعالية ،كما أنه لم يكن للصالبة ًا
الضاغطة وأساليب المواجهة األقل فاعلية.
في حين ان دراسة (دخان والحجار )2006 ،هدفت إلى التعرف على مستوى كل من
الضغوط النفسية والصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ،التعرف على العالقة بين
الضغوط النفسية والصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ،التعرف على الفروق في

تبعا لمتغيرات الجنس ونوع الكلية والمستوى الدراسي ودخل األسرة الشهري لدى
الضغوط النفسية ً
طلبة الجامعة اإلسالمية  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )541طالب وطالبة من طلبة الجامعة
اإلسالمية بغزة ،وتم استخدام استبانة الصالبة النفسية  ،استبانة الضغوط النفسية ،وتوصلت الدراسة

إحصائيا بين الدرجة الكلية الستبانة الضغوط النفسية
إلى أن هناك عالقة ارتباطيه سالبة دالة
ً
واستبانة الصالبة النفسية أي أنه كلما زاد مستوى الضغوط النفسية قلت مستوى الصالبة النفسية
لدى الطلبة  ،عدم وجود فروق دالة إحصائياً في ضغوط بيئة الجامعة تعزى لمتغير جنس الطلبة

في حين توجد فروق دالة إحصائياً في بقية األبعاد والفروق كانت لصالح الذكور ،عدم وجود فروق

دالة إحصائياً في الضغوط األسرية ،الضغوط المالية تعزى لمتغير التخصص ،وجود فروق دالة

إحصائياً في بقية األبعاد والدرجة الكلية تعزى لمتغير التخصص ولقد كانت الفروق لصالح طلبة
العلمي ،األبعاد والدرجة الكلية تعزى لمتغير التخصص ولقد كانت الفروق لصالح طلبة العلمي.

كما أن دراسة ( )Debra, 2007هدفت إلى التعرف على الفروق في الصالبة النفسية

لدى أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس وسنوات الدراسية ،ومعرفة مستوى الصالبة النفسية لدى
أفراد العينة  ،تكونت عينة الدراسة من ( )150طالب وطالبة من طلبة الجامعة  ،وتم استخدام

مقياس الصالبة النفسية ،مقياس القلق من الحديث أمام الجمهور ،كشفت الدراسة عن مستوى
ضعيف من الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة ،ووجود فروق في أداء أفراد عينة الدراسة على

مقياس الصالبة النفسية تبعا لمتغير الجنس ولصالح الذكور ،و وجود فروق في أداء أفراد عينة

الدراسة على مقياس الصالبة النفسية تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح طلبة المستوى الدراسي

األعلى.
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أما دراسة (المفرجي والشهري )2008 ،هدفت إلى التعرف على العالقة بين الصالبة

النفسية واألمن النفسي لدى عينه من طالب وطالبات جامعة أم القرى بمكة إضافة إلى معرفة

تبعا لمتغير الجنس والعمر والتخصص والسنة
الفروق بين عينة الدراسة في الصالبة النفسية ً
تبعا لمتغير)
الدراسية ومستوى دخل األسرة  ،ومعرفة الفروق بين عينة الدراسة في األمن النفسي ً
الجنس ،والعمر ،التخصص ،والسنة الدراسية،تكونت عينة الدراسة من ( )459طالب وطالبة من

جامعة أم القرى ،وتم استخدام مقياس الصالبة النفسية ،ومقياس األمن النفسي وتوصلت الدراسة

إحصائيا سواء للذكور أو اإلناث أو العينة الكلية بين الصالبة النفسية
إلى وجود ارتباط موجب دال
ً
واألمن النفسي ،عدم وجود فروق بين الطالب والطالبات في متوسطات درجات الصالبة النفسية
تبعا لمتغيرات التخصص الدراسي والجنس والسنة الدراسية  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

الذكور واإلناث في األمن النفسي لصالح الذكور .

في حين دراسة (فاضل )2011 ،هدفت إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي

ومصادره لدى طلبة كلية التربية في جامعة الموصل وعالقته بمستوى الصالبة النفسية لديهم،

فضال عن عالقته ببعض المتغيرات على الضغط النفسي لدى طلبة كلية التربية والصالبة النفسية
لديهم ،تكونت عينة الدراسة من ( )843طالب وطالبة من جميع األقسام وتم استخدام مقياس
الضغط النفسي ،ومقياس الصالبة النفسية  ،وتوصلت الدراسة إلى أن أفراد العينة لهم مستوى من

الض غط النفسي ،ونسبة اعتيادية من الصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية ،وجود فروق في

مستوى الضغط النفسي والصالبة النفسية تبعاً لمتغير الجنس لصالح الذكور ،وجود فروق دالة
على الضغط النفسي والصالبة النفسية تبعاً لمتغير التخصص لصالح التخصص العلمي ،وجود

فروق دالة على الضغط النفسي والصالبة النفسية تبعاً لمتغير الصف الدراسي (أول _ رابع)

لصالح الصف الرابع ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين الضغط النفسي والصالبة النفسية ،أي أنه

كلما زاد مستوى الضغط النفسي قل مستوى الصالبة النفسية لدى الطلبة.
كما أن دراسة) هيرديا وآخرين ( ،(Heredia et al , 2012هدفت إلى التعرف على

الفروق في مستوى الصالبة النفسية تبعا لمتغير الجنس لدى طلبة الجامعة  ،تكونت عينة الدراسة
من ( )223طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا ،تم استخدام مقياس الصالبة النفسية ومقياس

تقدير الذات ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين الصالبة النفسية وتقدير الذات لدى أفراد
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العينة ،وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة على مقياس الصالبة النفسية تبعا لمتغير
الجنس ولصالح اإلناث ،وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة على مقياس الصالبة النفسية

تبعا لمتغير االختصاص الدراسي لصالح الكليات التطبيقية.

في حين دراسة (خنفر )2014 ،هدفت إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين الصالبة

النفسية مركز الضبط لدى الطالب الجامعي  ،والكشف عن الفروق في الصالبة النفسية ومراكز
الضبط حسب الجنس والتخصص لدى طالب الجامعة  ،تكونت عينة الدراسة من ( )107طالب

جامعي ( )53ذكور و ( )54إناث بجامعة (وقاصدي مرباح ورقلة)  ،تم استخدام مقياس الصالبة
النفسية  ،استبيان مركز الضبط  ،وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين الصالبة
ومراكز الضبط  ،وجود فروق في الصالبة النفسية بين الجنسين والفروق كانت لصالح الذكور،
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية حسب التخصص ،عدم وجود فروق في

مراكز الضبط بين الذكور واالناث  ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مركز التحكم حسب

التخصص.

كما أن دراسة (القصبي )2014 ،هدفت إلى التعرف على مستوى الصالبة النفسية
والضغوط الحياتية المعاصرة لدى عينة من طلبة قسمي اللغة العربية واإلنجليزية بكلية آداب جامعة

الزاوية  ،الكشف عن الفروق في مستوى الصالبة النفسية والضغوط الحياتية المعاصرة وفقاً
لمتغيرات) الجنس ،والمستوى الدراسي) ،والكشف عن العالقة االرتباطية بين الضغوط الحياتية

والصالبة النفسية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )127طالب وطالبة من طلبة السنة األولى ،والسنة
الرابعة من قسمي اللغة العربية واإلنجليزية  ،تم استخدام مقياس للضغوط الحياتية ،ومقياس
الصالبة النفسية ،وقد أسفرت النتائج عن أن مستوى الصالبة النفسية لدى أفراد العينة عالي ،عدم
وجود فروق بين الجنسين في الصالبة النفسية ولم يكن لمتغير المستوى الدراسي أي تأثير في

إحداث فروق لها داللتها اإلحصائية  ،وأن مستوى الضغوط الحياتية يبدو لديهم بدرجات متوسطة

وليست عالية ،وجود فروق بين الجنسين في الضغوط األكاديمية واالقتصادية حيث كان الذكور أقل
معاناة من اإلناث في تلك الضغوط  ،الضغوط الدراسية لدى طالب السنة الرابعة أكثر من بقية
أقرانهم طالب السنة األولى  ،وأن مستوى الضغوط االجتماعية لدى طالب السنة األولى أعلى من

أقرانهم طالب السنة الرابعة  ،طالب السنة األولى يواجهون مستوى أعلى من الضغوط الحياتية
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مقارنة بطالب السنة الرابعة مستوى أعلى من الضغوط الحياتية مقارنة بطالب السنة الرابعة ،ال

توجد عالقة ارتباطية بين متغيري الصالبة النفسية والضغوط الحياتية بجميع األبعاد.

كما هدفت دراسة (العوض ونحيلي )2014 ،إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين
الصالبة النفسية وقلق المستقبل ،ومعرفة فروق العالقة االرتباطية بين الصالبة النفسية وقلق
المستقبل ،ومعرفة الفروق بين متوسط درجات طلبة أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية

وقلق المستقبل تبعاً لمتغيري الجنس والكلية ،وتكونت العينة من ( )622طالب وطالبة من طلبة
جامعة دمشق ،تم استخدام مقياس الصالبة النفسية ،ومقياس قلق المستقبل ،أسفرت النتائج عن
وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة أفراد عينة البحث على

مقياس الصالبة النفسية ودرجاتهم على مقياس قلق المستقبل ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات الطلبة أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية لصالح الذكور ،وجود فروق

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة أفراد عينة البحث على مقياس الصالبة النفسية

لصالح الكليات التطبيقية ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة أفراد عينة
البحث على مقياس قلق المستقبل لصالح اإلناث ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

درجات الطلبة أفراد عينة البحث على مقياس قلق المستقبل لصالح الكليات النظرية.
أما دراسة (الزواهرة )2015 ،هدفت إلى التعرف على العالقة بين الصالبة النفسية وقلق
المستقبل ومستوى الطموح لدى طلبة جامعة حائل وتكونت العينة من ( )400طالب وطالبة ،تم

استخدام مقياس الصالبة النفسية ،ومقياس قلق المستقبل ومقياس مستوى الطموح ،وقد أسفرت
النتائج عن وجود عالقة بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل وبين مستوى الطموح لدى أفراد عينة

الدراسة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة بين استجابات الطلبة على الصالبة النفسية وقلق المستقبل
تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ،وكذلك وجود فروق ذات داللة في مستوى الصالبة النفسية

تعزى لمتغير التخصص ولصالح التخصصات العلمية ،وقلق المستقبل لصالح التخصصات
األدبية ،ووجود فروق بين الصالبة النفسية وقلق المستقبل وبين مستوى الطموح لصالح السنة

الرابعة.
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أما دراسة رود ( )Rudd, 1989هدفت إلى معرفة مدى انتشار تصور االنتحار لدى

طالب الكليات وأجريت الدراسة على عينة من ( )737من طالب الجامعة ،وقد أسفرت النتائج عن

أنه اكثر من ( )43 %من هؤالء الطالب يشعرون بمستوى معين من تصور االنتحار ،وأن ()5%
من طلبة الجامعة قاموا بمحاوالت انتحارية فعلية ،عدم وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في
تصور االنتحار ،بينما كان الذكور أكثر محاولة لالنتحار من اإلناث.

في حين دراسة ريتش وآخرون ( )Rich et al, 1992هدفت إلى معرفة الفروق بين

الجنسين في المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بتصور االنتحار ،تكونت عينة الدراسة من

( )613من طالب المدارس العليا منهم ( )285ذكور )328( ،إناث ،تم استخدام مقياس بيك
لالكتئاب ،مقياس اليأس ،ومق ياس تصور االنتحار ،وقد أسفرت النتائج عن أنه توجد فروق بين

الجنسين في تصور االنتحار واالكتئاب لصالح اإلناث بينما ال توجد في اليأس (نقالً عن عبد

الحفيظ  ،ب ت).

أما دراسة (فايد )1998 ،هدفت الدراسة الى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في كل من

االكتئاب ،اليأس وتصور االنتحار ،والوقوف على مدى التفاعل المشترك بين االكتئاب واليأس من
أثر في ازدياد درجة تصور االنتحار لدى شباب الجامعة من الجنسين ،تكونت عينة الدراسة من

( )324طالب وطالبة بالتساوي بين الجنسين المقيدين بالفرقتين األولى والثانية بأقسام علم النفس
والفلسفة والجغرافيا بكلية اآلداب جامعة حلوان ،تم استخدام مقياس بيك لالكتئاب ،مقياس اليأس،
ومقياس تصور االنتحار  ،وقد أسفرت النتائج عن أن ال توجد فروق جوهرية بين الذكور واإلناث

في كل من االكتئاب واليأس وتصور االنتحار ،التفاعل المشترك بين االكتئاب واليأس من شأنه أن
يزيد من درجة تصور االنتحار لدى الجنسين.
كما هدفت دراسة (العكاشي )2006 ،إلى معرفة العالقة بين ضغوط الحياة وفقدان األمل
وتصور االنتحار وأجريت الدراسة على عينة من ( )455طالب وطالبة ،وقد أسفرت النتائج عن أنه

توجد عالقة بين ضغوط الحياة واالكتئاب وفقدان األمل وتصور االنتحار ،ال يوجد فرق دال

إحصائياً وفقاً لمتغير النوع (ذكور واناث) في فقدان األمل وتصور االنتحار ،يوجد فرق دال
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إحصائياً وفقاً لمتغير التخصص في الشعور بفقدان األمل وتصور االنتحار ولصالح التخصص

اإلنساني.

في حين هدفت دراسة (الحميري )2008 ،إلى التعرف على نسبة شيوع تصور االنتحار
لدى طلبة الثانوية والجامعة وطبيعة الفروق بين أفراد العينة طبقاً للنوع(ذكور -إناث) والمرحلة

الدراسية (ثانوية – جامعية) وتكونت عينة الدراسة من ( )2800طالب وطالبة  ،وقد أسفرت النتائج
إلى أن طلبة الثانوية والجامعة يعانون من تصور االنتحار ،وال توجد فروق دالة بين الطلبة في

تصور االنتحار طبقاً للنوع (ذكور -إناث) والمرحلة الدراسية (ثانوية – جامعية).

كما هدفت دراسة (الظمور )2010 ،إلى التعرف على دور العوامل االقتصادية
واالجتماعية والنفسية في تفسير ظاهرة االنتحار في المجتمع األردني  ،واستخدمت الدراسة البيانات

الجاهزة المتوفرة في التقارير الجنائية اإلحصائية الصادرة عن مديرية األمن العام للملكة األردنية في

الفترة من( ،)2009 –2000وتم استخدام أسلوب المقابلة مع بعض األشخاص الذين حاولوا
االنتحار وبل عددهم ( )30شخصاً ،وقد توصلت الدراسة إلى أن أكثر العوامل المؤدية لالنتحار

هي العوامل االجتماعية ثم يليها العوامل النفسية وأخي اًر العوامل االقتصادية ،وهناك زيادة في
معدالت االنتحار في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية ،كما تبين أن نسبة االنتحار بين

اإلناث أكثر منها لدى الذكور ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البطالة والطالق وبين
االنتحار.
أما دراسة (مسلم )2013 ،هدفت إلى التعرف على تصور االنتحار وعالقته بفقدان األمل

لدى طالبات الجامعة ،الكشف عن العالقة بين درجات تصور االنتحار ودرجات فقدان األمل لدى
طالبات الجامعة  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )320طالبة من كليتي التربية والعلوم بجامعة بغداد

 ،وقد تم استخدام مقياس تصور االنتحار ،ومقياس فقدان األمل ،وقد أسفرت النتائج إلى أن العينة

الكلية ليس لديها تصور لالنتحار ،توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصور االنتحار وفقاً لمتغير

التخصص الدراسي لصالح التخصص اإلنساني ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير
الصف الدراسي (األول -الرابع) ،ال يوجد تفاعل بيت متغيري التخصص والمرحلة الدراسية ،

والعينة الكلية ليس لديها فقدان أمل ،توجد فروق ذات داللة إحصائية في فقدان األمل وفقاً لمتغير
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التخصص ولصالح التخصص اإلنساني ،عدم وجود فروق في فقدان األمل وفقا لمتغير الصف

الدراسي( األول -الرابع) ،ال يوجد تفاعل بين متغيري التخصص والمرحلة الدراسية في فقدان
األمل ،توجد عالقة إيجابية بين تصور االنتحار وفقدان األمل.

كما هدفت دراسة (كاتبي )2015 ،إلى التعرف على أزمة الهوية وعالقتها بالتصور

االنتحاري لدى عينة من طلبة التعليم الثانوي تبعاً لمتغيري الجنس والصف الدراسي ،وتكونت عينة

البحث من ( ) 537طالب وطالبة من طلبة التعليم الثانوي بمحافظة دمشق ،وقد تم استخدام مقياس
أزمة الهوية  ،ومقياس احتمال االنتحار ،وقد توصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
احصائية بين أزمة الهوية واحتمال االنتحار بشكل عام  ،ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة

احصائية بين أزمة الهوية والتصور االنتحاري لدى عينة البحث  ،وعدم وجود فروق ذات داللة

احصائية تبعاً لمتغير الجنس  ،ووجود عالقة دالة احصائية تبعا لمتغير الصف الدراسي لصالح
الصف الدراسي األول ثانوي.
فروض الدراسة:
 .1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي والصالبة النفسية لدى طلبة

جامعة عمر المختار في البيضاء.

 .2توجد فروق دالة إحصائياً في األمن النفسي لدى طلبة جامعة عمر المختار وفقاً لمتغير

النوع.

 .3توجد فروق دالة إحصائياً في األمن النفسي لدى طلبة جامعة عمر المختار وفقاً لمتغير

التخصص الدراسي.

 .4توجد فروق دالة إحصائياً في الصالبة النفسية لدى طلبة جامعة عمر المختار وفقاً لمتغير

النوع.

 .5توجد فروق دالة إحصائياً في الصالبة النفسية لدى طلبة جامعة عمر المختار وفقاً لمتغير

التخصص الدراسي.

 .6يسهم األمن النفسي والصالبة النفسية في التنبؤ باالنتحار لدى طلبة جامعة عمر المختار في

البيضاء.
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إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :استخدم في هذه الدراسة المنهج االرتباطي لدراسة العالقة بين متغيري األمن
النفسي والصالبة النفسية وعالقتهما باالنتحار كما استخدم المنهج المقارن للتعرف على تأثير النوع

والتخصص الدراسي على مفهومي األمن النفسي والصالبة النفسية واالنتحار.

مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء البال
عددهم ( )7196طالب وطالبة من (كلية التربية -كلية الصيدلة -كلية الطب البيطري -كلية
الهندسة -كلية العلوم -كلية الز ارعة -كلية الطب البشري) للعام الجامعي .2018 –2017
عينة الدراسة :سحبت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية النسبية وتكونت عينة الدراسة من
( )750طالب وطالبة بنسبة ( )10%من مجتمع الدراسة وقد تم استبعاد( )35استمارة فهي غير
صالحة بسبب عدم إكمالها من قبل المستجيب أو وضع إشارات في عدة اختيارات لكل عبارة

والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع والتخصص الدراسي.

جدول ( )1أعداد أفراد العينة موزعين حسب النوع والتخصص الدراسي ن = 715
التخصص الدراسي
كلية التربية
كلية العلوم
كلية الزراعة
كلية الصيدلة
كلية الطب البيطري
كلية الهندسة
كلية الطب البشري
المجموع

النوع
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
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53
51
42
40
51
42
42
60
52
56
33
40
72
81
345
370

المجموع
104
82
93
102
108
73
153
715
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أدوات الدراسة:
 .1مقياس األمن النفسي من إعداد (رمضان )2014 ،يتضمن المقياس ( )26عبارة موزعة

على بعدين هما :اطمئنان الذات والثقة بالذات واآلخرين ،ويتضمن كل بعد ( )13عبارة وتتم

اإلجابة عن كل عبارة من عبارات المقياس من خالل ثالثة بدائل هي( نعم ،أحياناً ،ال) بحيث
تعطي الدرجات( )1 ،2 ،3في حالة العبارات الموجبة والعكس في حالة العبارات السالبة ،وعلى
هذا تكون الدرجة العظمى ( )78درجة وتكون الدرجة الصغرى( )26درجة ،وتدل الدرجة العالية
على ارتفاع األمن النفسي ،أما الدرجة المنخفضة فتدل على انخفاضه ،ويمكن استخراج درجات كل

بعد على حده ،ويشمل بعد اطمئنان الذات عبارات(،19 ،17 ،15 ،13 ،11 ،9 ،5،7 ،1،3

 ،)23،25 ،21وبعد الثقة بالذات واآلخرين عبارات(،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2
 )26 ،24 ،22 ،20ويتمتع المقياس بخصائص سيكومترية مرتفعة من ناحية الثبات والصدق فقد

قام معد المقياس بحساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي فقد كان ارتباط الفقرات بالمقياس ما

بين ( )0.35 - 0.86وارتباط األبعاد بالمقياس ما بين(  ) 0.86-0.79وقيم ثبات ألفا كرونباخ

( )0.89عند مستوى داللة (.)0.01

وفي الدراسة الحالية تم حساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي فقد كان ارتباط الفقرات
بالمقياس ما بين( )0.81-0.53وارتباط فقرات بعد اطمئنان الذات بالبعد تراوحت ما بين(– 0.56

 )0.77وارتباط فقرات بعد الثقة بالذات بالبعد تراوحت ما بين( )0.81 -0.56وارتباط األبعاد
بالمقياس تراوحت ما بين( )0.87 – 0.60كما تم حساب الثبات للمقياس عن طريق التجزئة

النصفية وقد تراوحت ما بين( )0.86 -0.58وهي قيم مرتفعة من ناحية الصدق والثبات.

 .2مقياس الصالبة النفسية من إعداد (مخيمر )2002 ،يتضمن المقياس ( )47عبارة موزعة
على ثالثة أبعاد هي بعد (االلتزام – بعد التحكم – بعد التحدي) وتتم اإلجابة عن كل عبارة من

عبارات المقياس من خالل ثالثة بدائل هي

(دائماً  ،أحياناً ،ناد اًر) بحيث تعطي الدرجات(،2 ،3

 )1في حالة العبارات الموجبة والعكس في حالة العبارات السالبة وبذلك يت اروح المجموع الكلي لألداة

ما بين( )141- 47درجة ويشمل بعد االلتزام عبارات (28، 1،4،7،10،13،16،19،22،25

.)43،46 ،37،40، 31،34،
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ويشمل بعد التحكم عبارات (،29،32 ،26 ،20،23 ،14،17 ،11 ،8 ،5 ،2

.)35،38،41،44،47

ويشمل

بعد

التحدي

عبارات

(،3،6،9،12،15،18،21،24

 )27،30،33،36،39،42،45ويتمتع المقياس بخصائص سيكومترية مرتفعة من ناحية الثبات
والصدق فقد قام معد المقياس بحساب الصدق عن طريق اإلتساق بين األبعاد والدرجة الكلية

تراوحت ما بين( ) 0.83- 0.61كما تم حساب الثبات للمقياس عن طريق استخدام معادلة
الفاكرونباخ وكانت قيمة الثبات( )0.87عند مستوى داللة (،)0.01

وفي الدراسة الحالية تم

حساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي فقد كان ارتباط الفقرات بالمقياس ما بين(- 0.54

 )0.65وارتباط فقرات بعد االلتزام بالبعد ما بين ( )0.60 - 0.52وارتباط فقرات بعد التحكم بالبعد
ما بين( )0.72 – 0.55وارتباط فقرات بعد التحدي بالبعد ما بين ( )0.70 – 0.50وارتباط
األبعاد بالمقياس تراوحت ما بين( )0.67-0.58كما تم حساب الثبات للمقياس عن طريق التجزئة

النصفية وقد تراوحت ما بين (.)0.53 - 0.64
 .3مقياس األفكار السلبية من إعداد (معمرية )2006 ،يتضمن المقياس ( )21عبارة موزعة

على ثالثة أبعاد هي:

(مستوى التصور والفكرة – مستوى الرغبة – مستوى التنفيذ) وتتم اإلجابة

عن كل عبارة من عبارات المقياس من خالل أربعة بدائل (ال  ،ناد اًر  ،أحياناً  ،غالباً) بحيث تعطي

الدرجات( )3 ،2 ، 1، 0والتصحيح يكون في اتجاه واحد وبذلك يتراوح المجموع الكلي لألداة ما

بين( )63–21درجة ويشمل بعد التصور والفكرة ( )1،4،7،10،13،16،19ويشمل بعد الرغبة

( )20 ،14،17 ،11 ،8 ،5 ،2ويشمل بعد التنفيذ ( )9،12،15،18،21 ،3،6وقد تم حساب

الصدق عن طريق االتساق الداخلي فقد كان ارتباط الفقرات بالمقياس ما بين()0.87–0.51
وارتباط فقرات بعد التصور والفكرة ما بين ( )0.96 -0.50وارتباط فقرات بعد الرغبة ما بين

( )0.89–0.66وارتباط فقرات بعد التنفيذ ما بين

( )0.93 – 0.66وارتباط األبعاد بالمقياس تراوحت ما بين ( ) 0.94- 0.72عند مستوى

داللة( )0.01كما تم حساب الثبات للمقياس عن طريق التجزئة النصفية وقد تراوحت معامالت
الثبات ما بين( )0.96– 0.86عند مستوى داللة (.)0.01

نتائج الدراسة وتفسيرها:
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ينص الفرض األول على أنه :توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األمن النفسي

والصالبة النفسية لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء ،وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد
تم استخدام معامل االرتباط بيرسون بين األمن النفسي والصالبة النفسية والجدول التالي يوضح

االرتباط بين المتغيرين.
جدول ( )2معامل االرتباط بين األمن النفسي والصالبة النفسية
المقياس
األمن النفسي
الصالبة النفسية

معامل االرتباط
** 0.38

العينة
715

مستوى الداللة
0.01

نالحظ من الجدول( )2وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.01بين متغيري األمن النفسي والصالبة النفسية ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (المفرجي

والشهري )2008 ،وهذه النتيجة تتفق مع مراجعة التراث التي تشير إلى وجود تأثير موجب ومباشر
بين متغيري األمن النفسي والصالبة النفسية فإحساس الفرد بتقدير اآلخرين له يؤدي إلى ارتفاع

ثقته بنفسه وتقديره لها وبالتالي إحساسه باألمن النفسي وعلى العكس من ذلك عدم شعور الفرد

باألمن النفسي من حوله يؤدي إلى تكوينه لنماذج سلبية عن ذاته واآلخرين فيفقد الثقة بنفسه ومن
حوله ويشعر بالتهديد والشك في نفسه واآلخرين وينظر لنفسه على أنه عديم الفائدة وتمتد هذه

النظرة التشاؤمية إلى مستقبله فيشعر باالكتئاب والعزوف عن الحياة ويفقد الفرد إحساسه بالسعادة

والتوازن والصالبة النفسية.

ينص الفرض الثاني على أنه :توجد فروق دالة إحصائياً في األمن النفسي لدى طلبة جامعة

عمر المختار وفقاً لمتغير النوع  ،وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم استخدام كل من المتوسط
واالنحراف المعياري واختبار( )tلد ارسة الفروق بين الجنسين في األمن النفسي والجدول التالي

يوضح ذلك.

جدول ) (3نتائج اختبار( (tلداللة الفروق بين الذكور واإلناث في األمن النفسي
األبعاد

النوع

االنحراف
المعياري

المتوسط الحسابي
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Tقيمة

مستوى الداللة
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اطمئنان الذات
الثقة بالذات واآلخرين
األمن النفسي

مقياس

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

4.00
3.76
4.57
3.95
7.83
6.81

31.95
32.37
29.81
31.19
61.79
63.48

713

1.45

.146

4.32

0.000

3.08

0.002

نالحظ من الجدول( )3وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في األمن النفسي لصالح
اإلناث وهذه النتيجة ال تتفق مع دراسة (سعد )1998 ،ودراسة (سعد )1999 ،ودراسة (نادي،

 )2005ودراسة (أبوعودة )2006 ،التي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في

األمن النفسي ،وكذلك ال تتفق مع دراسة (شقير )2007 ،ودراسة (المفرجي والشهري)2008 ،
التي أشارت إلى الفروق بين الذكور واإلناث في األمن النفسي لصالح الذكور.
ينص الفرض الثالث على أنه :توجد فروق دالة إحصائياً في األمن النفسي لدى طلبة جامعة

عمر المختار وفقاً لمتغير التخصص الدراسي ،وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم استخدام

اختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق بين طلبة جامعة عمر المختار في األمن النفسي وفقاً
لمتغير التخصص الدراسي والجداول التالية توضح ذلك.

جدول( )4المتوسطات واالنحرافات المعيارية للعينة وفقا للتخصص الدراسي في األمن النفسي
األبعاد
اطمئنان الذات

الثقة بالذات واآلخرين

مقياس األمن النفسي

التخصص
التربية
العلوم
الزراعة
الصيدلة
الطب البيطري
الهندسة
الطب البشري
التربية
العلوم
الزراعة
الصيدلة
الطب البيطري
الهندسة
الطب البشري
التربية
العلوم
الزراعة
الصيدلة
الطب البيطري

العينة
104
82
93
102
108
73
153
104
82
93
102
108
73
153
104
82
93
102
108
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المتوسط الحسابي
31.21
32.74
31.02
32.06
33.34
31.19
32.90
29.65
32.21
30.79
30.10
31.23
28.95
30.63
60.86
64.96
61.81
62.17
64.40

االنحراف المعياري
3.27
2.36
4.20
3.75
3.89
4.63
4.00
3.61
3.31
3.82
4.44
4.28
5.02
4.69
6.19
5.30
7.04
6.84
7.67
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الهندسة
الطب البشري

73
153

9.01
7.80

60.15
63.52

جدول ( )5نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين الطلبة وفقا للتخصص الدراسي في األمن النفسي
األبعاد
اطمئنان الذات
الثقة بالذات واآلخرين
مقياس األمن النفسي

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

مجموع المربعات
548.057
10217.803
10765.860
573.580
12712.112
13285.692
1763.061
36931.308
38694.369

درجات الحرية
6
708
714
6
708
714
6
708
714

متوسط المربعات
91.343
14.432

قيمة F
6.329

مستوى الداللة
.000

95.597
17.955

5.324

.000

293.844
52.163

5.633

.000

نالحظ من الجدول( )5وجود فروق دالة بين الطلبة وفقاً للتخصص الدراسي في كل

األبعاد والمقياس في األمن النفسي دالة إحصائياً وأن قيم  Fالمحسوبة أكبرمن الجدولية المقابلة

لدرجة حرية ( )6والتباين ( )708عند مستوى داللة ( .)0.05وقد كانت النتائج في بعد اطمئنان

الذات لصالح كلية الطب البيطري بمتوسط حسابي (( ،33.34يليه طلبة كلية العلوم والطب

البشري والصيدله بنسب متقاربة ،ثم طلبة كليتي التربية والهندسة .وفي بعد الثقة بالذات واألخرين

كانت النتائج لصالح طلبة كلية العلوم بمتوسط حسابي ( )32.21يليه طلبة كلية الطب البيطري ثم
تأ تي باقي الكليات ،وفيما يخص الدرجة الكلية للمقياس كانت النتائج دالة لصالح طلبة كلية العلوم

بمتوسط حسابي ( ،)64.96إذ كانوا أكثر إحساساً باألمن النفسي والطمأنينة النفسية يليهم طلبة
كلية الطب البيطري بمتوسط حسابي تتقارب نسبته مع طلبة كلية العلوم وقدره ( )64.40ثم يأتي

على التوالي طلبة كليات الطب البشري ،الصيدلة ،الزراعة ،التربية وأخي اًر طلبة كلية الهندسة،

ونالحظ أن طلبة الكليات العلمية كانوا أكثر إحساساً باألمن النفسي من طلبة الكليات األدبية وهذا
يختلف مع بعض الدراسات في عدم وجود فروق جوهرية تعزى لمتغير التخصص الدراسي مثل

دراسة (سعد( ،)1998 ،نادي( ،)2005 ،أبو عودة.)2006 ،

ينص الفرض الرابع على أنه :توجد فروق دالة إحصائياً في الصالبة النفسية لدى طلبة جامعة

عمر المختار وفقاً لمتغير النوع ،للتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم استخدام كل من المتوسط
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واالنحراف المعياري واختبار( )tلدراسة الفروق بين الجنسين في الصالبة النفسية والجدول التالي

يوضح ذلك.

جدول ( )6نتائج اختبار( (tالفروق بين الذكور واإلناث في الصالبة النفسية
األبعاد

النوع

الحسابي المتوسط

االنحراف المعياري

درجة الحرية

Tقيمة

مستوى الداللة

االلتزام

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

37.16
37.85
35.08
35.20
34.70
34.25
106.69
106.89

4.68
3.95
3.58
3.89
5.75
5.13
11.07
9.98

713

2.12

.034

.425

.671

1.10

.270

.246

.806

التحكم
التحدي
مقياس الصالبة
النفسية

نالحظ من الجدول( )6عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في الصالبة النفسية فيما عدا
بعد االلتزام كانت الفروق لصالح اإلناث وهذه النتيجة تختلف مع دراسة(مخيمر)1997 ،

(عبدالصمد( ،)Iba, Debra, 2007( ،)2002 ،فاضل( ،)2011 ،خنفر( ،)2014 ،العوض

ونحيلي( ،)2014 ،الزواهرة )2015 ،التي كانت الفروق لصالح الذكور ،كما تختلف مع دراسة

(الرفاعى( ،)2003 ،المفرجي والشهري( )2008 ،القصبي )2014 ،التي أشارت إلى عدم وجود
فروق بين الذكور واإلناث في الصالبة النفسية.

ينص الفرض الخامس على أنه :توجد فروق دالة إحصائياً في الصالبة النفسية لدى طلبة

جامعة عمر المختار وفقاً لمتغير التخصص الدراسي  ،وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد تم
استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق بين طلبة جامعة عمر المختار في الصالبة

النفسية وفقاً لمتغير التخصص الدراسي والجداول التالية توضح ذلك.

جدول ( )7المتوسطات واالنحرافات المعيارية للعينة وفقا للتخصص الدراسي في الصالبة النفسية
األبعاد

التخصص

العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االلتزام

التربية

104

36.32

3.76

الزراعة

الصيدلة

93

102

36.70
36.61

3.78

الطب البيطري

108

37.97

5.12

العلوم

82

134

38.45

3.13
4.12
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التحكم

التحدي

مقياس الصالبة النفسية

الهندسة

73

36.12

4.15

الطب البشري

153

39.30

4.48

العلوم

الزراعة

82
93

33.54

4.74

الصيدلة

الطب البيطري

102
108

35.36

3.62

الهندسة

73

34.78

3.71

الطب البشري

153

36.11

3.85

التربية

104

31.83

5.42

العلوم

الزراعة

82
93

33.13

5.85

الصيدلة

الطب البيطري

102
108

34.71

4.21

الهندسة

الطب البشري

73

153

35.26
36.53

4.42

التربية

104

102.91

8.43

العلوم

82

105.13

7.03

الزراعة

93

103.64

8.85

الصيدلة

الطب البيطري

102
108

104.69

11.86

الهندسة

73

104.97

12.40

التربية

الطب البشري

األبعاد
االلتزام
التحكم
التحدي
مقياس الصالبة
النفسية

104

153

34.73
34.12
36.29

32.80
35.74

109.64
112.51

2.81
3.32
3.29

6.27
3.70
5.75

8.95

10.61

جدول ( )8نتائج تحليل التباين لداللة الفروق بين الطلبة وفقا للتخصص الدراسي في الصالبة النفسية
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي

مجموع المربعات
1012.855
12397.416
13410.271
623.243
9408.919
10032.162
2004.113
10139.864
21143.978
9295.002
69559.398
78854.400

درجات الحرية
6
708
714
6
708
714
6
708
714
6
708
714
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متوسط المربعات
168.809
17.510

قيمة F
9.640

مستوى الداللة
.000

103.874
13.289

7.816

.000

334.019
27.034

12.356

.000

1549.167
98.248

15.768

.000
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نالحظ من الجدول( )8وجود فروق دالة بين الطلبة وفقاً للتخصص الدراسي في كل األبعاد

والمقياس في الصالبة النفسية دالة إحصائياً وأن قيم  Fالمحسوبة أكبر من الجدولية المقابلة لدرجة

حرية) (6والتباين ) (708عند مستوى داللة ( )0.05وفي بعد االلتزام كانت النتائج لصالح طلبة
كلية الطب البشري بمتوسط حسابي ( ،)39.30يليهم طلبة كلية العلوم بمتوسط ( ،)38.45وطلبة

كلية الطب البيطري بمتوسط ( ،)37.97ثم يأتي طلبة كليات الزراعة ،الصيدلة ،التربية والهندسة
بمتوسطات حسابية متقاربة  ،أما في بعد التحكم فقد كانت النتائج لصالح طلبة كلية الطب البيطري

بمتوسط حسابي ( ،)36.29يليهم طلبة كلية الطب البشري بمتوسط حسابي ( ،)36.11ثم طلبة

كلية الصيدلة بمتوسط ( ،)35.36يليهم طلبة كليات الهندسة والتربية والزراعة بمتوسطات حسابية
متقاربة ،وفي بعد التحدي كانت الفروق لصالح طلبة كلية الطب البشري بمتوسط

حسابي( ،)36.53ثم يأتي طلبة كلية الطب البيطري بمتوسط ( ،)35.74تليهم كلية الهندسة

بمتوسط ( ،)35.26ثم تأتي باقي الكليات على التوالي الصيدلة ،العلوم ،الزراعة واخي اًر كلية
التربية ،وأما فيما يخص الدرجة الكلية لمقياس الصالبة النفسية فقد كانت النتائج لصالح طلبة كلية

الطب البشري إذ كانوا أكثر صالبة نفسية من طلبة باقي الكليات بمتوسط حسابي قدره

( ،)112.51يليهم طلبة كلية الطب البيطري بمتوسط ( ،)109.64ثم طلبة كلية العلوم بمتوسط
( ،)105.13ثم تأتي باقي الكليات بمتوسطات متقاربة ،ونالحظ مما سبق أن طلبة الكليات العلمية
كانوا أكثر صالبة نفسية من طلبة الكليات االنسانية ،وهذا يتفق مع دراسات (دخان والحجار،

( ،)2006فاضل( ،(2011 ،هيرديا وآخرين( ،(2012 ،العوض ونحيلي ،(2014 ،ودراسة
(الزواهرة (2015 ،حيث الفروق كانت لصالح طلبة الكليات العلمية  ،في حين بعض الدراسات
كانت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية كدراسة (العكاشي (2006 ،ودراسة (مسلم، (2013،

أما دراسة (المفرجي والشهري( ،)2008 ،خنفر )2014 ،توصلت إلى عدم وجود فروق بين
الطالب والطالبات في متوسطات درجات الصالبة النفسية تبعا لمتغير التخصص.

ينص الفرض السادس على أنه :يسهم األمن النفسي والصالبة النفسية في التنبؤ باالنتحار

لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء ،والختبار صحة هذا الفرض ومعرفة ما أذا كان األمن
النفسي والصالبة النفسية لدى طلبة جامعة عمر المختار في البيضاء يمكن أن يتنبأ باالنتحار تم
إجراء اختبار تحليل االنحدار البسيط لمقياس األمن النفسي والصالبة النفسية والجداول التالية

توضح ذلك.
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جدول ( )9نتائج تحليل االنحدار باعتبار األمن النفسي متغي ار منبئا واالنتحار متغي ار تابعا
المتغير المنبئ
اطمئنان الذات
الثقة بالذات
واآلخرين
مقياس األمن
النفسي

قيمة T

داللة
T

قيمةF

داللةF

معامل االنحدار
()B

.000
.000

101.421
193.526

.000
.000

45.928
50.635

.000

187.053

.000

58.900

المتغير
التابع

R

R2

االنتحار
االنتحار

.353
.462

.125
.213

11.599
15.746

االنتحار

.456

.208

15.222

معامل
االنحدار
))Beta
.353
.462

16306.389
27953.628

.456

27213.017

القيمة الثابتة

يتضح من الجدول ( )9أن األمن النفسي يسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة ) (%20.8من
تباين األمن النفسي ،كما يتضح أن اطمئنان الذات يسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة  %12.5وأن

الثقة بالذات واآلخرين تسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة ( )%21.3وذلك بتطبيق معادلة االنحدار

للتنبؤ وأن قيم ) (Tوقيم ) (Fدالة أي إن إحساس الطالب باألمن النفسي يساهم في إبعاد األفكار

السلبية ،وكلما قل اإلحساس باألمن النفسي والطمأنينه النفسية زاد احتمال أن يكون الفرد عرضة

لألفكار السلبية المؤدية إلى فكرة االنتحار والتخلص من الحياة وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع
دراسة (فايد )1998 ،التي بينت نتائجها وجود تفاعل مشترك بين االكتئاب واليأس اللذان يكونان
نتيجة منطقية لفقدان األمن النفسي مما يزيد من درجة تصور االنتحار لدى الجنسين ،كذلك تتفق

مع دراسة (مسلم )2013 ،التي وجدت عالقة إيجابية بين تصور االنتحار وفقدان األمل نتيجة

فقدان االمن النفسي.

جدول ( )10نتائج تحليل االنحدار باعتبار الصالبة النفسية متغي ار منبئا واالنتحار متغي ار تابعا
معامل
االنحدار
))Beta
.336

14779.526

التحكم

االنتحار

.188

.035

6.420

.000

26.004

.000

30.156

.188

4607.633

التحدي

االنتحار

.209

.044

7.634

.000

32.610

.000

24.276

.209

5726.880

مقياس
الصالبة
النفسية

االنتحار

.237

.056

7.737

.000

42.361

.000

38.930

.237

7343.368

قيمة T

داللة T

قيمة F

داللة F

معامل
االنحدارB

المتغير المنبئ

المتغير
التابع

R

R2

.000

90.716

.000

45.734

االلتزام

االنتحار

.336

.113

10.984
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يتضح من الجدول ( )10أن الصالبة النفسية تسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة )(%5.6

من تباين الصالبة النفسية ،كما يتضح أن االلتزام يسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة ) )%11.3وأن

التحكم يسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة ) (%3.5وأن التحدي يسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة
) )% 4.4وذلك بتطبيق معادلة االنحدار للتنبؤ وأن قيم ) (Tوقيم ) (Fدالة  ،أذن الصالبة النفسية
لها عالقة بالتنبؤ باالنتحار خاصة بعد االلتزام ،كلما كان الطالب ذا التزام ديني وأخالقي كان أكثر

بعداً عن األفكار االنتحارية ،وهذا يتفق مع دراسة (عبدالصمد (2002 ،التي بينت وجود عالقة

ارتباطية موجبة بين الصالبة النفسية والوعى الديني الجوهري ومعنى الحياة لصالح مرتفعي
الصالبة النفسية ،أي إنه كلما ارتفع معدل الصالبة النفسية لدى الفرد كان أكثر معرفة بمدى قيمة

حياته ،وبالتالي أكثر بعداً عن األفكار السلبية عن الحياة ومن ضمنها االنتحار ،كما تتفق هذه

الدراسة في جانب منها مع دراسة (الرفاعى (2003 ،التي وجدت ارتباط عكسي بين درجات

الصالبة النفسية وكل من إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب المواجهة األكثر فعالية ،أي انه
كلما ارتفعت معدالت الصالبة النفسية زادت إمكانية إدراك أحداث الحياة الضاغطة ومعرفة كيفية
مواجهتها وبالتالي االبتعاد عن االفكار السلبية عند مواجهة ضغوط الحياة ،وبمقارنة النسب التنبؤية

تبين أن األمن النفسي يسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة  %20.8أكثر من الصالبة النفسية التي

تبين أنها تسهم في التنبؤ باالنتحار بنسبة ) (%5.6وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (كاتبي(2015 ،

التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين أزمة الهوية واحتمال االنتحار

بشكل عام ،ونحن نعلم أن أزمة الهوية تحدث عندما يكون هناك انعدام في األمن النفسي وانخفاض
في معدل الصالبة النفسية مما يساهم في سهولة اقتحام االفكار السلبية ذهن الفرد ومن ضمنها

األفكار االنتحارية.

التوصيات:

الخاتمة

 .1نوصي المربين والمعلمين وأولياء األمور بتعزيز وجهة النظر المتفائلة لدى األبناء والطلبة لما

لذلك من أثر في تطوير شخصية الفرد بحيث يصبح قاد اًر على ابداء الرأي وتقبل الرأي اآلخر دون
إحباط أو رد فعل سلبي وتضمين برامج الجامعة مقررات عن مهارات التفكير اإليجابي التي تؤدي

إلى زيادة مستوى األمن النفسي والصالبة النفسية وخفض األفكار السلبية.
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 .2عقد الندوات الدينية لتقوية الوازع الديني واألخالقي لدى طلبة الجامعة وتنظيم وتكثيف

المحاضرات الثقافية ضمن برامج الجامعة تُخصص في موضوعات األمن النفسي والصالبة النفسية
لما لذلك من أثر في رفع مهارات التفكير اإليجابي.
 .3العمل على تعزيز مفهوم الصالبة النفسية لدى الطلبة لكونها تساهم في تخليصهم من مشاعر

اإلحباط واالستسالم من أجل حمايتهم من اإلصابة باألمراض النفسجسمية والتقليل من أثارها
السلبية.

 .4تدريب الشباب الجامعي على كيفية مواجهة ضغوط الحياة واألحداث الضاغطة ،غرس روح

المساندة االجتماعية والعالقات االجتماعية اإليجابية لدى طلبة الجامعة لما لها من تأثير قوي
ومباشر على األمن النفسي والصالبة النفسية.
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المقترحات:
 .1إجراء دراسة حول األمن النفسي والصالبة النفسية وعالقته بمتغيرات نفسية أخرى كتقدير

الذات والتوافق النفسي والشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة.

.2دراسة عالقة مفهومي األمن النفسي والصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة بمتغيرات
ديموغرافية أخرى.
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العدد(.)56
 .4خنفر ،فتيحة .)2014( .الصالبة النفسية وعالقتها بمركز الضبط لدى الطالب الجامعي ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.

 .5خضر ،فوزة ياسين .)2008( .بعض العوامل الدافعة النتحار اإلناث في مدينة الرياض ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
 .6دخان ،نبيل كامل والحجار ،بشير إبراهيم .)2006( .الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية

وعالقتها بالصالبة النفسية لديهم  ،مجلة الجامعة اإلسالمية غزة ،المجلد(،)14العدد(.)2

 .7دور كايم ،إميل .)2011( .االنتحار(،ترجمة حسن عودة) ،دمشق  :منشورات الهيئة العامة السورية
للكتاب.
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 .11سعد ،علي .)1999( .مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي ،مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية
والتربوية دمشق ،المجلد ( ،)15العدد (.)1
 .12شقير ،زينب .)2007( .األمن النفسي لدى الشباب المصري ،المؤتمر السنوي الرابع لقسم علم النفس،
كلية اآلداب  ،جامعة طنطا.
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الملخص
الغرض األساس من قيام الدراسة الحالية هو التعرف على الدالالت النفسية في رسومات األطفال

المصابين باضطراب ما بعد الصدمة ،وكذلك التعرف عما إذا كانت هذه الدالالت النفسية التي تفرزها
رسوم األطفال تتسق مع أعراض وسمات اضطراب ما بعد الصدمة ،وذلك بإتباع منهج التحليل الكيفي

بأسلوب دراسة الحالة .جمعت البيانات باستخدام اختبار رسم الشخص لوو"ماكوفر" كونه وسيلة تعبير
إسقاطية من عينة قوامها  5أ طفال من مدينة درنة الليبية ،ممن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
أسفرت نتائج التحليل الكيفي والتفسيرات اإلسقاطية لرسومات األطفال عن عدة دالالت نفسية ترتبط
باضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال من عينة البحث تمثلت في االنعزال واالنطواء ،والقلق ،والعدوان،

واإلنكا ر ،وعدم الشعور باألمن ،والشعور بالنقص والدونية .كما أسفرت نتائج البحث عن اتساق أغلب
الدالالت النفسية التي فُسرت من الرسومات مع أعراض وسمات اضطراب ما بعد الصدمة مثل االنعزال،
والعدوان ،والقلق ،واإلنكار ،بينما لم تتسق الدالالت النفسية المتمثلة في الشعور بعدم األمن والشعور
بالنقص والدونية مع األعراض المتعارف عليها .خلص الباحثان لبعض التوصيات والمقترحات في ضوء

هذه النتائج.

الكلمات المفتاحية :رسومات  ،دالالت نفسية ،ما بعد الصدمة.

144

)2020( ) السنة38( مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد

ABSTRACT
The primary purpose of the current study is to identify the psychological implications
in the drawings of children with PTSD, as well as to determine whether these
psychological signs produced by children's drawings are consistent with the symptoms of
PTSD, by following the method of case study as a qualitative analysis method. Data
were collected by using the "Macover" Personality Drawing Test as a projective
expression method from a sample of 5 children suffering from PTSD as sequences of
war in the Libyan city of Derna. The results of the qualitative analysis and projective
interpretations of children's drawings resulted in several psychological signs related to
PTSD in children from the research sample, which were isolation, convergence, anxiety,
aggression, denial, lack of security, feelings of inferiority. The results of the research
also showed the consistency of most of the psychological signs that were interpreted
from the drawings with symptoms of PTSD such as isolation, aggression, anxiety, and
denial. While the psychological implications of feeling insecure and feelings inferior
were not consistent with the common symptoms. The researchers concluded some
recommendations and proposals in light of these results.
Keyword: drawings, psychological connotations, post-traumatic

المقدمة
ًالتعبير عن النفس ومكنوناتها وحاالتها في السواء والمرض يأخذ أنماطاً متعددة وأوجها

 سواء- فهم اآلخر. وايماءات لها مدلوالتها، وتعبيرات لفظية،متنوعة تظهر في سلوكيات واضحة

 عملية ليست بالسهلة كونها تتضمن- أو لدراسة شخصيته،لمحاولة مساعدته على تجاوز محنته

 واذا. واستنتاج طبيعة وعمق أبعادها المستترة، وااليماءات، والحركات، واألفعال،تفسي ارت لألقوال
ما تم فهم اآلخر بنجاح بالنسبة لدراسة األفراد البالغين القادرين على وصف خبراتهم وآثارها النفسية

 فإنه من الصعوبة بمكان االستبصار في خبرات األطفال،عليهم باستخدام التعبير اللفظي الواضح

 ومدى، نظ اًر للقصور اللفظي والذهني للتعبير عما تعرضوا له من خبرات وأحداث،صغار السن
.وقعها على شخصياتهم وأنفسهم

ﻅهﺭﺕ ﺍلعﺩيﺩ مﻥ االختبارات ﺍلنفسية ﺍلتي تهﺩﻑ للتعوﺭﻑ ﺇلوى سوماﺕ ﻭﺃبعواﺩ ﺍلشخصية

 "ﻭمنهوا ﺍختبواﺭﺍﺕ" ﺇسوقاﻁيه" ﻭلعول ﻭضﻭﺡ، ﺍختباﺭﺍﺕ مﻭضﻭعية "لفﻅية: منها،ﺍلمضﻁﺭبة
 فهوي تتيح،مضمﻭﻥ ﺍلمقاييﺱ ﺍللفﻅية هﻭ مﻥ ﺃهﻡ ﺍلسلبياﺕ ﺍلتي تﺅخﺫ على ﺍلمقاييﺱ ﺍللفﻅيوة

للمفحﻭﺹ ﺍلمضﻁﺭﺏ نفسياﹰ ﺃﻥ يهﺭﺏ مﻥ ﺍلفحﺹ مﻥ خالل تلﻙ ﺍلنﻭعية ﺍلمﻭحﺩﺓ موﻥ اإلجابات

 ﺃﻭ ﺍلتي تميﺯ ﺍلشخصية ﺍلسﻭية ﺩﻭﻥ ﺃﻥ تﻜﻭﻥ هوﺫه اإلجابات معبرﺓ،ﺍلمسايرة لتقاليﺩ ﺍلمجتمع
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بالفعل عﻥ نﻭعية شخصية هﺫﺍ ﺍلمفحﻭﺹ ،كل ﺫلﻙ ﺇلى جانوﺏ صوعﻭبة ﺍلتﻭﺍصول موع األطفال مﻥ

خالل لغة الكالم ،ﻭخاصة ﺇﺫﺍ كان هﺫﺍ ﺍلﻁفل قﺩ تعﺭﺽ الضطراب (فرينه.)2011 ،

ﻭمﻥ ثﻡ قد كانت هناﻙ حاجة لنﻭعية ﺃخﺭﻯ مﻥ ﺍلمقاييﺱ غيﺭ ﺍللفﻅيوة ،ﺃﻭ لغوة بﺩيلوة

يمﻜﻥ مﻥ خاللها ﺃﻥ نقيﻡ حﻭﺍرﺍﹰ مع ﺍلمفحﻭصيﻥ ،ﻭخاصة األطفال منهﻡ بلغة يعبﺭ مﻥ خاللها
الوﻁفول عوﻥ حاجاتوه ،ﻭموشاعره ،ﻭمفهﻭمه عﻥ ﺫﺍته ،وادراكه لآلخرين ،ﻭعالقاته مع بيئته ،ﻭمﻥ
هنا ﻅهﺭﺕ االختبارات اإلسقاطية وسائل ال تعتمﺩ على لغة الكالم بشﻜل ﺃساسي في ﺍلتﻭﺍصل مع

ﺍلفﺭﺩ.

وتعد الرسوم شكالً من أشكال هذا التواصل مع األفراد ،فهي بمثابة رسائل موجهة لآلخرين،

ووعاء للفكر والمشاعر ،شأنها في ذلك شأن الكلمات ،خصوصاً لدى األطفال الذين غالباً ما تعجز

لغتهم عن تحقيق أغراضها التعبيرية ،إما لعدم كفايتها ،أو النتفاء وجودها أصالً لدى بعض
األطفال غير العاديين .لهذا أخذت البحوث والدراسات في مجال رسوم األطفال تتوالى مع بداية

القرن العشرين لتكشف لنا عن األهمية التربوية والنفسية لرسوم األطفال ،فهي تعبير صادق عن

رغبات الطفل وحاجاته ،ووسيلة لتسجيل حاضره ،وتطلعاته المستقبلية ،وتجسيد لمخاوفه،

وصراعاته ،ومفهومه عن ذاته ( القريطي.)1995 ،

ومن هذا المنطلق فإن رسوم األطفال في بيئة الحرب هي وسيلة إسقاطية يتبناها الباحثان
في الدراسة الحالية لدراسة خصائص شخصية الطفل ،واضطراباته ،وانعكاس المتغيرات ،والظروف،

واألحداث الصادمة عليه التي فرضتها ظروف المجتمع المحلي ،وما يمر به من صراعات،

وحروب ،واضطرابات استثنائية قاهرة ،وأحداث دامية ،وخبرات صادمة لكل فئات المجتمع بما فيهم

األطفال .خصوصاً أن بيئة الدراسة الحالية المتمثلة في مدينة درنة الليبية مرت بفترة طويلة على
مدى سنوات بالعديد من االضطرابات والحروب ،وتعرض األهالي فيها لخبرات صادمة من مشاهد
الدمار ،والموت ،والتنكيل .عند هذه النقطة ،الكثير من أطفال المدينة عاشوا خبرات مفزعة،
وصادمة بفقد أحد الوالدين أو كليهما ،أو أحد أفراد األسرة ،أو أحد األقرباء ،والتعرض لمشاهد

متنوعة من العنف ،والقتل ،والدمار ،وسماع أصوات القصف ،واالنفجارات المفزعة ،فضالً عن
السماع عن أحداث العنف وأخبار الموت التي كانت تحدث بشكل شبه يومي في محيطهم سواء
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عن طريق وسائل اإلعالم ،أو عن طريق المحادثات والحوارات اليومية التي يتناقلها أفراد األسرة

واألقران.

كل هذه المعطيات والظروف ترتبط بشكل واضح باضطراب ما بعد الصدمة لدى األفراد،

كونها أحداث مسببة لحدوث االضطراب ،وتتسق مع األحداث المرتبطة به وفق تعريف ﺍلجمعية
األمريكية للﻁﺏ ﺍلنفسي ﺍضﻁﺭﺍﺏ ما بعﺩ ﺍلصﺩمة على أنه "ﺍألعراض ﺍلتي تتبع ﺍلتعﺭﺽ لضغﻁ

صﺩمي شﺩيﺩ يشمل ﺍلخبﺭﺓ ﺍلمباشﺭﺓ للشخﺹ ﺍلﺫﻱ يتعﺭﺽ للحوﺩﺙ ﺍلوﺫﻱ يتضمﻥ تهﺩيﺩاً حقيقياً ﺃﻭ

متخيالً ﺃﻭ جﺭحاً خﻁيﺭاً ،ﺃﻭ ﺃﻱ تهﺩيﺩ ﺁخﺭ لجوسﺩ ﺍلوشخﺹ ،ﺃﻭ موشاهﺩﺓ الحدث الذي يشمل

الموت ،أو العلم عن موت عنيف غير متوقع ،أو إيذاء خطير ،أو تهديد بالموت ،أو إلحاق الجرح،

أو اإليذاء لفرد من أفراد األسرة ،أو أي قريب عزيز"(.)DSM IV, 1994: 463

من هنا الحظ الباحثان ،من زاوية التخصص والقرب من بيئة الدراسة ،صعوبة في التعبير

اللفظي عن الذات والمشاعر لدى األطفال الذين عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة ،وعجز في
التواصل اللغوي إليضاح الظروف النفسية ،لهذا تبنى الباحثان وسيلة غير التخاطب للتواصل مع
مثل هذه الحاالت ،وهي استخدام الرسم لغة بديلة يفصح من خاللها الطفل عن مكنوناته ،ويسقط

في رسوماته المشاعر ،واالتجاهات نحو الذات واآلخرين ،ومدى تأثير الخبرة الصادمة وأبعادها في

صورة بالغية يرسمها بنفسه .لذلك ركزت الدراسة على استخدام اختبار غير لفظي (اختبار رسم
الشخص) كونه وسيلة جمع بيانات إسقاطية عن الطفل ،واستنتاج الدالالت النفسية للرسم ،والتي

تعكس حالة الطفل النفسية واالجتماعية وفق منهج علمي مقنن.
تحديد المشكلة
ٌبنيت الدراسة الحالية بأهدافها واجراءاتها والوسائل المستخدمة فيها على افتراض أساسي
متمثل في صعوبة التعرف على المظاهر النفسية ،واألبعاد المتصلة باضطراب ما بعد الصدمة لدى
أطفال الحرب ،والشعور بعدم جدوى االختبارات المباشرة التقريرية ،والموضوعية ،ومقاييس التقدير

الذاتي ،والمقابالت المباشرة مع الوالدين في دراسة هذه الخصائص النفسية ألطفال الحرب ،ومن

هنا جاءت وسيلة الرسم اإلسقاطية لحل هذه اإلشكالية ومحاولة للتعرف على المظاهر النفسية،
والدالالت من خالل رسومات األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ممن عاشوا في
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بيئة حرب ،وأحداث صادمة لمدة من الزمن .ويمكن تمثيل مشكلة البحث من خالل اإلجابة على

السؤال اآلتي:

 -ما الدالالت النفسية لرسوم األطفال المصابين باضطراب ما بعد الصدمة؟

أهمية البحث

تتجلى أهمية البحث الحالي في عدة محاور منها ما يأخذ الطابع المعرفي على مستوى

التنظير والبحث العلمي ،ومنها ما يأخذ طابع القيمة العملية التطبيقية على مستوى ممارسة
األخصائي والمعالج ،ويمكن إيجاز هذه المحاور في عدة نقاط متسلسلة من قيمة البحث النظرية

إلى قيمته التطبيقية:

 يعرض البحث الحالي نظريات وسرد لألطر النظرية المهمة في مجال رسوماتاألطفال ،ودالالتها النفسية ،والتربوية ،واالجتماعية وفق النظريات المتنوعة المعروضة

في البحث.

 يقدم البحث الحالي للمكتبة المحلية والعربية دراسة في منهج التحليل الكيفي ،وهو منالمناهج نادرة االستخدام على المستوى المحلي واإلقليمي.

 توضح مجريات الدراسة أهمية األساليب اإلسقاطية في دراسة شخصية الطفل والكشفعن مكنوناتها النفسية.

 تقدم الدراسة الحالية منهاج علمي بخطواته المتماسكة ،ودالئله الواضحة في تحليلالشخصية ،وتشخيص اضطرابات الطفولة ،عن طريق الرسم مما يفيد المشتغلين في

مجال الطفولة من أخصائيين ،ومرشدين ،ومعالجين.

 ترشد الدراسة الحالية الباحثين في مجال علم النفس إلتباع خطوات دقيقة في تحليلاالستجابات اإلسقاطية المتعلقة برسوم األطفال.

 البحث الحالي يقدم إجراءات عملية لتشخيص اضطرابات األطفال عن طريقرسوماتهم.

 البحث الحالي يعطي تصو اًر عن الخصائص النفسية المصاحبة الضطراب ما بعدالصدمة عند أطفال الحرب ،مما قد يساعد باحثين آخرين ،ومعالجين في تضمين هذه

الخصائص ،والمالمح كونها دالئل لوجود اضطراب مع بعد الصدمة.
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تساؤالت الدراسة
اآلتيين:

يحاول الباحثان من خالل إتباع منهجية ،واجراءات البحث الحالي اإلجابة على السؤالين
 ما الدالالت النفسية لرسوم عينة من أطفال الحرب ممن يعانون من اضطراب ما بعدالصدمة؟

 -هل هذه الداالت النفسية تتسق مع أعرض اضطراب ما بعد الصدمة؟

اإلطار النظري والدراسات السابقة

تعد الكوارث الصادمة واآلثار التي تتركها الحروب من أقسى الصدمات في النفس

اإلنسانية ،وعادةً ما تكون البيئة التي تتصف بالحروب والدمار بيئة مساعدة لإلصابة باالضطرابات
النفسية التي تطال الجميع :نساء ،وأطفال ،وشيوخ ،وبذلك يمكن القول :إن المجتمع مهدد بأسره
من تلك اآلثار ،والبد هنا من وقفة لرصد اضطرابات الضحايا خصوصاً لدى األطفال (النووي،

، )2016زمن هذه االضطرابات التي يكون األطفال عرضة لها أثناء الحروب ما يعرف باضطراب
ما بعد الصدمة.
سماﺕ ﺍضﻁﺭﺍﺏ ما بعﺩ ﺍلصﺩمة عنﺩ األطفال
حسﺏ ما نشﺭته ﺍلجمعية األمريكية للﻁﺏ ﺍلنفسي عام( (DSM III, 1987فإﻥ ﺃهوﻡ سماﺕ
هﺫﺍ االضطراب عنﺩ األطفال هي:

 -ﺃﻥ يتعﺭﺽ ﺍلﻁفل لتجﺭبة تﻜﻭﻥ خاﺭجة عﻥ المدى ﺍلﻁبيعي لتجاﺭﺏ الطفل.

 ﺇعاﺩﺓ التذكر المتكرر ﻭﺍلﺩﺍئﻡ للصﺩمة ﺍلتي مﺭ بها ،ﻭبﻁﺭﻕ شتى ،منها :ﺍإلقحاﻡ ﺍلمفاجئلوصﻭﺭ معينه مﻥ ﺍلحﺩﺙ لخيال الطفل ،ﺃﻭ األصوات ﺍلمتعلقة بالحﺩﺙ ،والكوابيس ،واألحالم الليلية.

 -ﺍنحساﺭ االهتماﻡ باألشياء ،ﻭﺍلبيئة ﺍلمحيﻁة مﻥ خالل ﺍنحساﺭ االهتمام باألنشطة ﺍلتي قﺩ تجلﺏ

المتعة له ،واالبتعاد ﺍلعاﻁفي عﻥ األصدقاء ،وااللتصاق بوﺍلﻭﺍلﺩيﻥ ،ﻭضعﻑ قﺩﺭته على التحمل.

 -تﻁﻭيﺭ ﺃعﺭﺍﺽ جﺩيﺩﺓ متعلقة بالحﺩﺙ ﺍلصاﺩﻡ على ﺍلمستﻭﻯ الحركي ،منها االزدياد ﺍلمفواجئ.

فيﺍالنتباه ﻭﺍلتيقﻅ ،ﻭ تشمل ﺍلعصبية ﺍلﺯﺍئﺩﺓ واالستثارة ﺍلﺯﺍئﺩﺓ ﻭﺍلوشﺩيﺩﺓ ،وسلوكيات ﺍلتجنوﺏ،
ﻭﺍلقلﻕ ﺍلشﺩيﺩ مﻥ كل ﺍلمنبهاﺕ ﺍلتي تذكر بالحﺩﺙ ﺍلصاﺩﻡ واضطرابات النوم ،واستخدام الحيل

الدفاعية (.)DSM III, 1987: 261
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ﻭمنها :

كما قام "دريقروف" بإضافة بعﺽ ﺍألعﺭﺍﺽ ﺍلخاصة باستجابة األطفال لألحوﺩﺍﺙ ﺍلصاﺩمة
ﺯياﺩﺓ سلﻭﻙ ﺍلتعلﻕ بالﻭﺍلﺩيﻥ ،وظهور ﺃعﺭﺍﺽ قلﻕ االنفصال ،ﻭفقوﺩﺍﻥ للمهاﺭﺍﺕ

المكتسبة حﺩيثاً مﻥ خالل عملية ﺍلتﻁﻭﺭ ،ﻭخصﻭصاً عنﺩ ﺍألﻁفال ﺍألصغﺭ سناً ،ﻭﺍلخﻭﻑ ﺍلﺩﺍئﻡ
مﻥ تكرار ﺍلحﺩﺙ ﺍلصاﺩﻡ ،ﻭﺃخيﺭﺍً ﺍلشعﻭﺭ بالﺫنﺏ مﻥ ﺍلحﺩﺙ ﺍلﺫﻱ تعﺭضﻭﺍ له ﻭهﺫﺍ يﻅهﺭ بشﻜل
واضح عند األطفال األكبر سناً(.)Dyregrov, 2003: 96

باإلضافة ﺇلى ﺫلﻙ يمﻜﻥ ﺃﻥ تﻅهﺭ األعراض اآلتية عنﺩ األطفال:
ﺍلتبﻭل ،والتبرز الالإرادي في الليل والنهار. -مﺹ األصابع.

 ﺍلخﻭﻑ مﻥ الظالم . -فقﺩﺍﻥ ﺍلشهية.

 ﺍلصﺩﺍﻉ ﺍلمستمﺭ. ﺍلشﻜﻭﻯ مﻥ مشاكل في ﺍلنﻅﺭ ﻭﺍلسمع. ﺍلعناﺩ للﻭﺍلﺩيﻥ ﻭللمﺩﺭسيﻥ. -ﺍللﻭﺍﺯﻡ الحركية المتكررة.

-ﺍضﻁﺭﺍباﺕ في الكالم مثل ﺍلتأتأﺓ.

كل هذه األعراض وما يرتبط بها من سلوكيات وانفعاالت يمكن أن يكون لها دالالت ورموز تبرز

في رسومات األطفال ،كما أن لهذه الرسومات نظريات وأط اًر فلسفية تسعى لتفسيرها.

النظريات المفسرة لرسوم األطفال
توجد عدة نظريات لتفسير رسومات األطفال ،منها النظرية الواقعية الساذجة التي ترتكز

على فكرة واقعية الرسم ،وهي إنتاج رسوم فوتوغرافية ممثلة للواقع من الناحية البصرية دون تحريف،

أي أن رسم الشيء مطابق له كما عليه في الواقع (القريطي .)2001،أما النظرية العقلية ،يرى
أصحابها أن رسومات الطفل تستمد من مصدر غير بصري ،أي من مفاهيم غير مدركة حسياً،

فرسومات الطفل تعد بمثابة رموز تعبر عما انطبع في ذهنه من معان لألشياء ،وتنطلق النظرية
من مبدأ أن الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يراه ( المليجي.)2003،
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فيما يرى أصحاب النظرية اإلدراكية أن الطفل يرسم ما يراه لكنه يفعل ذالك معتمدا على
المفاهيم البصرية  ،ويرى أن اإلدراك الحسي ال يبدأ من الخصوصيات والتفاصيل ،بل يبدأ من
العموميات ،فالطفل يرسم ما يراه متأث ار بعملية اإلدراك أكثر من تأثره بوالتفكير .فالرسوم مون وجهة

نظر" أرنهايم" ضرورة كما أنه حل نهائي لمشكلة كيف تنظم وحدات طبيعيوة لها صفات معينة
(حسين.)1974 ،
من المالحظ أن النظريات سالفة الذكر لم تتطرق للعوامل الذاتية واالنفعالية ،ومدى تأثيرها

في تشكيل رسوم األطفال ،ولهذا تعتبر النظرية التحليلية في تفسير رسوم األطفال هي اإلطار

النظري والتفسيري الذي يتبناه الباحثان في البحث الحالي.

تتناول النظرية التحليلية رسوم األطفال من منظور التحليل النفسي على أساس أن هذه
الرسوم ليست محض نشاط عقلي يعكس عوامل معرفية معقدة ،وانما هوي محكوموة بعوامول أخرى
وجدانية مرتبطة بمزاج الطفل وشخصيته ،وصراعاته ،ومشاعره ،ورغباته الدفينة ،وتجاربه

الشخصية ،وغرائزه ،واحتياجاته المحبطة ،إذ تعمل هذه المتغيرات منبهات الشوعورية بالنوسبة للطفل،
وعلى الرغم من أنها غير معلومة بالنسبة له ،لكنها تؤثر على سلوكه وتطبع شخوصيته ،ومن ثم

تنعكس على رسومه ،فالمواد الغريزية ،والمكبوتة ،والرغبات ،واالحتياجات المحبطوة –أي:

المحتويات الالشعورية -التي تبحث لنفسها عن منفذ للتعبير ،وعن مخرج للتنفيس ،واإلشباع تجود

ضالتها في التعبير الفني ،بل تمنح األشكال المرسومة ذاتها طابعها المميز ،من حيوث نوعيوة
الخطوط والهيئات واألحجام واألوضاع في الفراغ ،والعالقات التكوينية القائمة فيما بينها ،وكمية

تفاصيلها وألوانها ،لذلك تعتبر رسومات األطفال من وجهة نظر التحليليين بمثابة رسائل موجهوة إلى

اآلخرين ،تصور أعماق شخصيات أصحابها أصدق تصوير .كما تعتبر األشكال المرسوومة رمو از
بصرية ذات دالالت سيكولوجية معينة لما لها من عالقة وثيقوة بالجانوب الالشوعوري الخفي من

شخصية الفرد ،وبما يعانيه من مشكالت وصعوبات ،ومن ثم يولي أصحاب المنحوى التحليلي في
تناول الرسوم أهمية كبيرة إلتاحة الحرية المطلقة للعميل سواء أكان طفوال أم بالغوا كي يعبر بتلقائية

كاملة وصراحة عن انفعاالته ومشاعره وعالمه الداخلي ،دون إعاقته بتوجيهات معينة ،أو تقييده
بمهارات أدائية محددة ،مع مالحظة سلوكه أثناء عملية الرسوم مالحظوة دقيقوة منظمة ،وتسجيل ما

146

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

تسفر عنه ،ثم القيام بعد ذلك بدراسة رموزه الشكلية والوربط فيموا بينهوا ،وتفسيرها في إطار

المعلومات التي يتم جمعها عن حالة المفحوص (القريطي.)2001 ،

يعتمد الباحثان في جمع البيانات من عينة البحث الحالي على هذا التفسير الذي تتناوله

النظرية التحليلية لرسوم األطفال ،وذلك بالتعامل مع الرسومات على أنها إسقاطات للمشاعر،

والرغبات ،واالضطرابات ،والمكبوتات .كما أن هناك العديد من الدراسات السابقة التي تبنت المنهج

نفسه في تفسير رسوم األطفال.
الدراسات السابقة

من الدراسات التي تناولت رسوم أطفال الحرب دراسة الركف ( )2004التي درست تأثير

الحرب على عينة من رسوم األطفال في العالم وانعكاساتها االنفعالية ،وذلك باستخدام المنهج
الوصفي التحليلي على عينة مكونة من  15طفالً ما بين أعمار ( )11-9سنة ،وتم اختيار الرسوم
من الدول فلسطين ،وأفغانستان ،والعراق .وعكست رسوم األطفال الحروب من خالل انفعاالتهم من
خالل استخدام األلوان القوية التحديد باألسود ،والتحريف ،والتسطيح ،واستخدام رموز تشير إلى

الحرب مثل :الدبابات وغيرها ،وأظهرت الدراسة فروقا واضحة في رسوم أطفال الحروب لكل دولة

(الركف.)2004 ،

كما تناولت دراسة (جايد )1978 ،أثر الحرب على رسوم األطفال ،حيث استهدفت
الدراسة معرفة اآلثار التي تركتها الحرب العراقية اإليرانية على رسوم ( )230طفل وطفلة في
اختباراتهم من المدى العمري ( )10-6سنوات ،بينت النتائج أن معظم اختيارات األوالد كانت

للرسوم الحربية ،في حين كانت رسومات البنات عادية .لم تظهر أي داللة إحصائية الفتراض تأثير

المستوى الثقافي على اختيار الرسوم الحربية والعادية ،وفي السياق ذاته تناولت دراسة القيسي

( )2008مظاهر العسكرة في رسوم األطفال لمعرفة مدى انعكاس مظاهر العسكرة في رسوم
( )813طالب وطالبة موزعين على مرحلتين :االبتدائية ،والمتوسطة لألعمار( .)15-10بينت
النتائج أن رسومات البنين برزت فيها مظاهر العسكرة في حين كانت هذه المظاهر معدومة في

رسومات البنات ،كما أن مظاهر العسكرة تركزت بشكل واضح لدى تالميذ المرحلة االبتدائية،
واختفت تقريبا في المرحلة المتوسطة.
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ومن الدراسات الحديثة نسبياً دراسة النووي ( )2016حول العنف اإلعالمي أثناء الحرب

ودالالته النفسية في رسوم ( )120تلميذ وتلميذة من الصفين الخامس والسادس االبتدائي في

العراق ،حيث بينت النتائج أن مظاهر الحرب من أسلحة ،وعربات عسكرية ،ومشاهد دمار المباني
كانت واضحة في رسوم األطفال.
منهجية البحث واجراءاته
لكل فكرة بحث طبيعتها واجراءاتها ،وما تتطلب من منهجية إلنجازها بالشكل المالئم
ألهدافها .ونظ اًر لطبيعة البحث الحالي كونها تتطلب تحليل رسومات ،تم اتباع أسلوب دراسة الحالة
التوضيحية ،وهو أحد أساليب منهج التحليل الكيفي في البحوث العلمية.

البحث الكيفي ال يكتفي بوصف األشياء وصفاً كمياً ،بل يسعى للحصول على فهم أعمق

للصورة الكبرى .الظاهرة اإلنسانية سواء كانت اجتماعية ،أو نفسية ،أو ثقافية ،أو تربوية ظاهرة
معقدة تتداخل فيها العديد من المكانيزمات ،والدوافع ،واألبعاد مما يجعل من عملية وصفها في أرقام

هو تسطيح ُمخل بها (غباري ،أبوشندي ،وأبوشعيرة  .)2015وهناك عدة أنواع تنطوي تحت منهج
التحليل الكيفي كدراسة الظاهرة ،والبحث األثنوغرافي ،والنظرية المتجذرة ،والبحث السردي ،ودراسة
الحالة(.)Merriam, 1998
ونظ اًر لطبيعة المتغير محور االهتمام في البحث الحالي وهو اضطراب ما بعد الصدمة

لدى أطفال الحرب ،وجد الباحثان أن منهج دراسة الحالة هو الطريقة العلمية المناسبة للبحث

الحالي والمفضلة من بين طرق البحث الكيفي.
منهج دراسة الحالة

وتعو ود د ارس ووة الحال ووة فري وودة م وون نوعه ووا ف ووي العل وووم االجتماعي ووة واإلنس ووانية لتركيزه ووا عل ووى
شخصوا ،أو جماعوةً ،أو منظموةً ،أو حودثًا ،أو موقفًوا ،ويوتم
دراسة كيان واحد ،والذي يمكون أن يكوون
ً
اختيار حالة الدراسة ألسباب محددة ولويس بش ٍ
وكل عشووائي كموا يحودث عوادةً فوي البحووث التجريبيوة،
ويلجووأ الكثي ور موون البوواحثين والدارسووين إلووى تبنووي هووذا النوووع موون الد ارسووات بشو ٍ
وكل أساسووي موون أجوول
القيو ووام بد ارسو ووة تحليليو ووة يوووتم فيهو ووا عو وون كثو ووب مراقبو ووة مجموعو ووة لهو ووا خصو ووائص واحو وودة أو أكثو وور مو وون
الخصائص المتشوابهة ،وتقووم د ارسوة الحالوة بوالتركيز علوى العوامول المعقودة التوي تحتويهوا الحالوة قيود
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سببا في الحالة المراد دراستها ،وكما أن دراسة الحالة تعمل علوى
الدراسة لمعرفة العوامل التي كانت ً
دراسة كافة تفاصيل الحالة ،وجميع الجوانب المختلفة فيها ،وتقوم بتوظيف أكثور مون أسولوب ،وأكثور

م وون أداة ف ووي جم ووع وتحلي وول البيان ووات ،وعل ووى ال وورغم م وون تع وودد أنو وواع م وونهج د ارس ووة الحال ووة كد ارس ووة
الحال ووة االستكش ووافية التجريبي ووة ،ود ارس ووة الحال ووة التراكمي ووة ،ود ارس ووة الحال ووة المثالي ووة ،إال أن المفض وول

بحس و و و ووب طبيع و و و ووة البح و و و ووث الح و و و ووالي ه و و و ووو ن و و و وووع د ارس و و و ووة الحال و و و ووة التوض و و و وويحية .وتع و و و وود د ارس و و و ووات
الحال ووة التوض وويحية د ارس ووات وص ووفية ف ووي المق ووام األول ،حي ووث يس ووتخدم الباح ووث ع وودداً قل وويالً م وون
الحوواالت لد ارسووة الوضووع الحووالي ،وتعموول هووذه الد ارسووات التوضوويحية فووي المقووام األول علووى إعطوواء

القو ووارئ فك و ورة واضو ووحة حو ووول الموضو وووع الم و وراد د ارسو ووته (غبو وواري ،أبوشو ووندي ،وأبوشو ووعيرة.)2015 ،
عينة الدراسة (الحاالت)
تكونت عينة الدراسة من  5أطفال من حاالت مشخصة مسبقاً باضطراب ما بعد الصدمة

 4منهم أطفال ذكور ،وطفلة واحدة من األطفال الذين تم تشخيصهم على أنهم يعانون من
اضطراب ما بعد الصدمة كونهم ممثلين لعينة من أطفال الحرب بمدينة درنة ،وتتراوح أعمارهم ما

بين  5إلى  9سنوات.

األسلوب الكيفي المستخدم في جمع البيانات
هناك عدة أساليب وأدوات لجمع البيانات في البحوث الكيفية كالمقابلة ،والمالحظة،
والوثائق ،والمجموعات البؤرية ،واألساليب اإلسقاطية .وهذه األخيرة – األساليب اإلسقاطية -هي

التي تم استخدامها في البحث الحالي نظ اًر لطبيعة المرحلة العمرية ألفراد العينة وصعوبة الحصول
على اإلستجابة المباشرة ،والمعلومات باستخدام األساليب األخرى (العزاوي.)2016 ،

األساليب اإلسقاطية :
إذا كانت مجموعات النقاش المركزة ،والمقابالت المعمقة هي أدوات مباشو ورة ف ووي البح وووث
الكيفي ووة  ،حي ووث يت ووم فيها السؤال المباشر ودراسة مالحظة الموقف مباشرةً ،فإن األساليب
اإلسقاطية ه ووي أس وواليب غير مباشو ورة ،وغي وور مقننة لتوجي ووه األسئلة للمبحوثي وون ،بل هي ترتكز على
تشجيع المبحوثين إلسقاط دوافعه ووم واتجاهاته ووم ومعتقداتهم على أش ووخاص ،أو موضوع ووات أخرى
غير ذواتهم  ،وتتعدد األساليب اإلسقاطية ،ومنها :أس وولوب تداع ووي المعاني واألفكار ،واس ووتكمال
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الناق ووص  ،والبن وواء  ،واألساليب التعبيرية (زغيب .)2009 ،وأداة البحث الحالي تعتمد على
األسلوب اإلسقاطي التعبيري .حيث يعتبر اختبار رسم الشخص لو وو(ماكوفر) أول محاولة منظمة

لتحليل الشخصية على أساس أسلوب تعبيري إسقاطي كما تركز في تحليلها للرسم على التحليل
الكيفي (مليكة.)2000 ،
اختبار رسم الشخص (ماكوفر)1949-

رأت "ما كوفر" أن الفرد خالل عملية الرسم يكون خاضعاً لتأثير العمليات الشعورية ،و

الالشعورية المتصلة بصورة ذاته ،ومن ثم فالشكل اإلنساني المرسوم يجب أن يفهم على أنه تعبير
عن األمزجة والتوترات ،وعلى أنه وسيلة إلسقاط مشاكل صاحب الرسم ،وأسلوبه في تنظيم خبراته،
كما تنعكس من خالل نسق الجسم ،وتجسيد صراعاته النفسية حول أعضاء هذا الجسم ،وصفاته
كما يراه ،كما رأت ماكوفر أنه عن طريق الرسم يمكن للفرد أن يعبر عن مشاعره :قوته ،أو

ضعفه ،أو عجزه" (القريطي.)191 : 2001،

تحليل رسومات أفراد العيينة
بعد جمع البيانات عن الحاالت الو وو( )5عن طريق حث األطفال على رسم شخص
واعطائهم أوراقاً ومجموعة ألوان .عمد الباحثان إلى استخدام األطر النظرية والدراسات السابقة في
مجال تحليل رسوم األطفال لتقديم تفسيرات موضوعية لرسوم األطفال عينة البحث في ضوء
ظروفهم النفسية ،واالجتماعية ،والخبرات الصادمة التي تعرضوا لها ،والتي تم التقصي عنها من

خالل المربين وأولياء األمور.

الحالة  ( :1الطفلة س) روضة الزهور

العمر :خمس سنوات

الترتيب الميالدي :السادسة بين أخوتها
معيشة الطفلة :مع والديها طبيعية
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الخبرة الصادمة :تعرض الطفلة لمشهد انفجار بالقرب منها وهي تلعب في حديقة األطفال،
باإلضافة إلى خبرة صادمة أخرى وهي مشاهدة منزلهم محترق بالكامل ،وكذلك المنازل المحيطة به

بعد رجوعها وعائلتها من فترة نزوح.

المالحظات على الحالة :اضطراب في النطق ،توتر ،وعصبية ،وصعوبة في التركيز بشكل فعال.
أوال :بالنسبة للحجم يتميز رسم الطفلة بأنها ذات حجم صغير حيث تشغل حي اًز محدوداً من ورقة
الرسم ،وهذا يدل على مشاعر الدونية ،ونقص الكفاءة ،وعلى الخوف ،والنزعة إلى االنسحاب،

واالنطواء ،والقلق .واستند الباحثان في هذا التفسير على ما ورد في القريطي ( )2001في تحليله
لدالالت الحجم في رسومات األطفال.
ثانيا :فيما يتعلق بالتفاصيل في الرسم ،وهي تعد مؤش اًر لطبيعة اتصال الفرد مع البيئة .وتتميز
رسمة الطفلة بأنها ذات تفاصيل أقل ،وهذا يرجع إلى ما لدى الطفلة من إنطواء وانقباض .ومن

مظاهر التفاصيل:
أ .الرأس:

حيث يغلب على الرسوم رسم الرأس كبي اًر وذا خطوط مؤكدة ،وحسب ما ترى

"ماكوفر" فإن ذلك قد يكون داللة على رغبة الطفلة في أن تكون أكثر ذكاءاً ،وأكثر قدرة
على اإلنجاز ،كما أنه داللة على إنكارها لمصدر انبعاث أفكار مزعجة ومؤلمة تتمالك

الطفلة ،وتؤدي بها إلى القلق.

ب .العينان :تعد العينان من أهم أعضاء الجهاز الحسي ،واالتصال بمثيرات العالم الخارجي،
حيث قد تكونان مرك اًز للتشكك ،والحيرة ،والخوف ،وهذا واضح جلي في رسم الطفلة للعيون
عيني المرأة
خصوصاً في رسم الرجل ،حيث كانت العينان واسعتين ،بينما رسمت الطفلة
ّ
ضيقتين جداً بحيث تكاد تكونان مغلقتين وذلك تعبي اًر عن الرغبة في تجنب رؤية مثيرات
بصرية مؤلمة ،وهذا التفسير مستند على دالالت رسم العينين كما أشار إليها مليكة

(.)2000

ج .الذراعان :إن رسم األذرع واأليدي يعكس الكثير من مكونات الشخصية كالطموح ،والثقة،
والكفاءة ،والعدوان (القريطي .)1995 ،من المالحظ على رسم الطفلة للذراعين رسمهما
بشكل مصغر لدى شخصي الرجل والمرأة  ،وهذا ما يميز رسوم األطفال الخجولين ،وكذلك
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نالحظ األيدي المحذوفة (المقطوعة) في الرسم قد يكون له دالالته على شعور الطفلة بأنها

غير قادرة على السيطرة على بيئتها ،واألحداث المحيطة بها ،وهذا ما يمكن أن ُيستقى من
تفسيرات لويس وقرين لرسوم الذراعين كما وردت في القريطي (.)1995

د .الفم  :اتضح من رسم الطفلة لشخصي الرجل والمرأة تأكيد زائد على الفم ،وهذا يرتبط بما
تعانيه الطفلة من اضطرابات في اللغة والكالم ،حيث تعاني الطفلة من تأتأة وتلعثم في

الكلمات .هذا باإلضافة إلى انخفاض شديد في الصوت وكثي اًر ما امتنعت عن الكالم خالل

المقابلة.

ثالثا :التظليل ،وهو عبارة عن ملء أو تغميق مساحة ما فارغة من الرسم ،واتضح من رسوم
الطفلة أن جميعها كانت مظللة وبشكل عام .حيث أكدت "ماكوفر" أن التظليل يعد دليالً على

القلق ،وأن ضربات القلم العنيفة التي تغطي جزءاً معيناً تعد تفريغاً لطاقة عدوانية ،أما فيما يتعلق
بالضغط على القلم أثناء الرسم فنالحظ أن الطفلة كانت تضغظ بالقلم على الرسم ،وهذا يوحي

بوجود ضغوط داخلية تفصح عن نفسها من خالل التوتر العضلي الزائد.

رابعا :استخدام األلوان ،لكل لون يستخدم في الرسم دالالته الخاصة ،اتضح من رسومات الطفلة
غياب األلوان ،حيث استخدمت لوناً واحداً وهو األخضر ،دليل على رغبة الطفلة في االنعزال

والشعور بالوحدة واحجامها عن إقامة عالقات مع اآلخرين وضعف االتصال بالواقع (،Milchodi
.)1998

خامسا :المحو ،حيث ترى "ماكوفر" أن األطفال الصغار ناد اًر ما يستخدمون الممحاة في الرسم،
وهذا طبيعي ألنهم تلقائيون .وهذا ما تتسم به الحالة رقم ( )1من عدم استخدام الممحاة دليل على

التلقائية المطلوبة بالنسبة للغرض من البحث الحالي.
سادسا:

الحركة ،يقصد بها مدى تمثيل الطفل لحركة األشخاص في رسومه للشكل اإلنساني،

حيث أن تمثيل الحركة له قيمة كبيرة في إلقاء الضوء على الطاقة النفسية والحركية للطفل ،وعلى
ن وازعه العدوانية ،كما يرتبط بمدى تلقائيته في التعبير عن مشاعره ،ويتضح من رسومات الطفلة س
أن الرسوم تظهر في وضع جمود وسكون ،حيث القريطي في هذا السياق أن الجمود ،والسكون،

والرسومات داللة لالكتئاب ،والمزاج المنقبض ،واإلنهاك االنفعالي (القريطي.)1995 ،
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سابعا :التأكيد والمبالغة ،يركز الطفل في رسومه للشكل اإلنساني على األجزاء التي تعنيه أكثر
من غيرها تركي اًز زائداً (التأكيد اإليجابي) ،ويلي ما عداها من أجزاء اهتمام أقل وربما إهمال ،حيث
يهمل الطفل جزءاً بعينه ويتجاهله تماماً تغطية عليه وانكا اًر له ،وهو ما يطلق عليه (التأكيد

السلبي) .واتضح من رسومات الطفلة س أنها قامت بتحريف رسومات األشخاص ال شعورياً بحذف
الجزء الخاص بالجذع في رسمها للمرأة والرجل ،وفي هذا يشير "همر" إلى أن تحريف ،أو حذف

أي جزء من الشكل يوحي بوجود صراع نفسي يتعلق بهذا الجزء (فرينه.)2011 ،

ثامنا :موضع الرسم في حيز الورقة يعتبر من الدالئل المهمة ،حيث يشير كلبس ولوجي (في:
القريطي ) 1995 ،إلى أن موضح الرسم على الورقة له داللته ،اتضح من رسومات الطفلة س أنها

استخدمت أعلى الورقة من جهة اليسار ،مما يوحي ويدل على أن الطفلة تستخدم الخيال كثي اًر،
وأنها تجد صعوبة في التوافق مع الواقع الحالي ،وتوجه الطفلة نحو الماضي وتأثرها به (الخبرة

الصادمة).

الحالة ( :2طفل م) روضة الزهور

العمر :خمس سنوات

الترتيب الميالدي :األول في األسرة

معيشة الطفل :األب متوفى أثناء الحرب ويعيش مع أمه في بيت جده.

الخبرة الصادمة :احتراق المنزل المقيم فيه الطفل أثناء وجوده فيه.
المالحظات على الحالة :الخجل ،والصمت ،عدواني مع زمالئه ،ولوحظ أيضاً ذلك أثناء المقابلة
لطلب الرسم ،رسم المرأة بصعوبة بالغة ،وفضل رسم الرجل وبسهولة.

أوال :اتضح من رسم الطفل م فيما يخص الحجم أن الرجل المرسوم ذو حجم صغير ،هذا يدل
على مشاعر الدونية ،والخوف ،والنزعة إلى االنسحاب ،واالنطواء ،والقلق حسبما أشار القريطي

( .)1995بينما كان رسم شخص المرأة بحجم كبير يكاد يمتد على الصفحة ككل ،وهذا ما يميز

األطفال العدوانيين الذين يفتقرون إلى الضبط الذاتي ،والسيطرة الداخلية ،وتدل أيضاً على شعور
الطفل بالتقييد البيئي ،والعجز عن الحركة واإلحباط الناجم عن ذلك ،كما تعكس رغبة الطفل في
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التعويض تعبي اًر عن رغبته الشديدة الكامنة في أن يصبح أكثر قوة ومقدرة ،وهذا رجع ألهمية األم
في حياة الطفل م ،وغياب األب المتوفى أثناء الحرب.

ثانيا :التفاصيل في رسم الطفل م كانت محرفة بدرجة كبيرة إما بأجزاء غير متناسبة ،أو برسم
أجزاء في غير أماكنها .وبحسب (سوينزن) فإن هذا التحريف يعتبر دليالً على أن الطفل يعاني من

اضطراب انفعالي عنيف .حيث يرى أن األطفال المضطربين انفعالياً أكثر احتماالً بأن يرسموا

أشكاالً محرفة مما يرسمه األطفال األسوياء (فرينه.)2011 ،

أ .الرأس :ومن أمثلة التفاصيل القليلة التي رسمها الطفل الرأس ،حيث رسم الرأس صغي اًر في
رسم الرجل ،بينما رسم الرأس كبي اًر في رسم المرأة .وحسب ما ترى "ماكوفر" في رسم الرجل
حجم الرأس تعبي اًر عن مشاعر الخجل ،وانكا اًر لمصدر انبعاث األفكار المزعجة المسببة

للقلق .الطفل وفقاً لبيانات المقابلة مع مربيه كان يتعرض للسخرية واالستهزاء ،والوصمة
المتعلقة بكون أبيه يرتبط بتنظيمات إرهابية .بينما كان الرأس في رسم المرأة ذا حجم كبير

وخطوطاً مؤكدة تعبي اًر عن رغبة الطفل في أن يكون أكثر ذكاءا ومقدرة على اإلنجاز.
وكذلك داللة على مشاعر النقص التي يعاني منها الطفل (القريطي.)1995 ،

ب .العينان :اتضح أن رسومات الطفل م لعيني الرجل بأنهما صغيرتان ومغلقتان وذلك تعبي اًر
عن تجنب مثيرات بصرية مزعجة ومؤلمة ترتبط بالحادث الصادم ،أما المرأة فقد رسمها

الطفل م بدون عيون مما قد يفسر بأنه رغبة في تجنب االختالط باآلخرين .وهذا ما ورد
في تفسير تفاصيل العين عند ميلشودي ( .)Malchodi,1998فذلك يدل على أن الطفل
يعاني من ضياع هويته النفسية وأن من حوله ال يهتمون به.

ج .الذراعان :رسم الطفل م الرجل بذراعين طويلتين دون محاولة ضبطهما .ويذكر مليكة في
هذا السياق ،أن ذلك يشير إلى الطموح والحاجة للتعويض والمساندة .بينما كانت األذرع في
رسم المرأة صغيرة وبخطوط باهتة ضعيفة داللة على أن الطفل يخشى القوة ،والبطش،
وينظر إلى نفسه على أنه ضعيف وأقل مقدرة من غيره على اإلنجاز .وهذا ما يؤكده حذف

األيدي (الكفين) في رسم كل من الرجل والمرأة ،وهذا مؤشر لعدم الشعور باألمن،

وبصعوبة التعامل مع البيئة المتمثلة في البيت والروضة.
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حرف رسم الوجه بإلغاء وحذف رسم الفم ،وهذا يوحي بالقلق
د .الفم :لوحظ أن الطفل ّ
ونكوص للطفل.
ثالثا :التظليل ،رسومات الطفل كانت جميعها مظللة ،وكان الطفل يضغط كثي اًر على القلم ،مما
يدل على ارتفاع القلق ،حيث كانت ضرباته للقلم عنيفة .الطفل لديه نزوع إلى تشويه الشكل

المرسوم بالضغط على القلم واأللوان ،وهي إشارة إلى سوء التوافق بدرجة كبيرة وفقاً لما يذهب إليه

(فن وايزن).

رابعا :استخدام األلوان ،استخدم الطفل م اللون األسود في رسوماته ،وهذا فيه إشارة إلى الحزن،
وفقدان األمل والقلق ،ويعبر استخدام الطفل للون األسود –خاصة في رسم المرأة -عن ميله لرفض

الواقع ،ونقمته على المجتمع المحيط به ،كما استخدم الطفل م اللون األحمر بإسراف في كال

الرسمين وهو داللة على العصبية ،والميل للعدوان ،واستخدام األحمر بإسراف يدل على حالة الكبت
العاطفي التي يعيشها ،أما استخدامه للون األزرق بكثرة في رسم الرجل دون المرأة وبالضغط على

قلم اللون األزرق بتوتر انفعالي هي داللة الحنين لذكريات سعيدة مرتبطة باألب المتوفى في الحرب

(.)Malchodi, 1998
خامسا :المحو ،لم يستخدم الطفل م الممحاة دليل على التلقائية في الرسم.
سادسا :الحركة ،على حسب التعبير اللفظي للطفل أثناء رسمه لشخص الرجل عبر الطفل عن
ذلك بأن الرجل المرسوم يطير عالياً في السماء ،وهذا مؤشر على التوتر ،والقلق ،وفرط النشاط

لدى الطفل وفقاً لما جاء في مقترحات وتفسيرات الرسوم عند القريطي ( ،)1995أما رسم شخص
المرأة رسمت على أنها تحرك إحدى يديها.

ثامنا :رسم الطفل م الرجل في أعلى الورقة من جهة اليسار ،ويدل على أن الطفل يستخدم الخيال
كثيرا ،وأنه يواجه صعوبة في التخلص من الماضي ،والتوافق مع الواقع الحالي (القريطي.)1995 ،
بينما وضع رسم شخص المرأة في وسط الصفحة المخصصة لرسم المرأة ،وهذا ما يشير إليه مليكة

على أنه دليل للحاجة للشعور باألمن.

الحالة ( :3طفل غ) مدرسة ابراهيم بكار
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العمر 6 :سنوات

الترتيب الميالدي :الثاني (يتوسط ولدين)

معيشة الطفل :مع جدته ألبيه هو وأخوته

الخبرة الصادمة  :تعرض األم لحريق ووفاتها أمامه ،باإلضافة إلى دمار المنزل نتيجة الحرب.

المالحظات على الحالة :انطوائي متقوقع على الذات ( يرتدي غطاء الرأس –طربوش -ويرفض
خلعه) واذا تحدث يتحدث بصوت منخفض ،ونبرة حادة .رفض رسم المرأة أكثر من مرة ،وبعد
اإللحاح من الباحثين رسم المرأة بصعوبة بالغة وباستياء.

أوال :بالنسبة للحجم تميز رسم الرجل بحجم صغير ،وهذا يدل على مشاعر الدونية ونقص الكفاءة،
وعلى الخوف ،والنزعة إلى االنسحاب ،واالنطواء ،والقلق .بينما رسم الطفل غ المرأة بحجم كبير

وهذا ما يميز األطفال العدوانيين ممن يفتقرون للضبط الذاتي ،والسيطرة الداخلية ،كما قد يعكس
ذلك رغبة الطفل في التعويض لرجوع أمه للحياة (فقدان الوالدة في حادث حريق).

ثانيا :فيما يتعلق بالتفاصيل نجد أنه رسم المرأة بتفاصيل أقل بكثير من رسم تفاصيل الرجل.
أ .الرأس :حيث يغلب على الرسوم رسم الرأس كبي اًر ،وذا خطوط مؤكدة ،وحسب ما ترى
"ماكوفر" وجود خلل في الوظائف الجسمية والنفسية للطفل ،ودليل على نكوص في

وظيفة األنا ،وربما يفسر هذا أيضاً بالتبول الالإرادي الذي يعاني منه الطفل بعد وفاة
والدته .كذلك قام بمحو الرأس في رسم المرأة أكثر من مرة ،وفي النهاية ترك رسم

شخص المرأة بال الرأس .وهذا بحسب تفسير فرينة ( )2011يدل على أن الطفل
يعاني من اضطراب انفعالي عنيف.

ب .العينان :رسم الطفل لشخص الرجل بعينين كبيرتين مفرغتين ،وحسب "ليو" فإن العين
الكبيرة تعد تعبي اًر عن مفهوم الطفل ألهمية هذا الجزء للشخص المرسوم ،كما تؤكد
جودانف أن الطفل الذي يبال في حجم العناصر التي تبدو ذات أهمية ،بينما يصغر

أجزاء أخرى أو يحذفها خصوصاً في رسم الرجل حيث كانت العينان واسعتين ،بينما

عيني المرأة ضيقتين جداً بحيث تكاد تكونان مغلقتين ،وذلك تعبي اًر عن
رسم الطفل
ّ
ال رغبة في تجنب رؤية مثيرات بصرية مؤلمة ،وهذا التفسير مستند على دالالت رسم
العينين كما أشار إليها مليكة (.)2000
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ج .الذراعان :رسم الطفل غ الذراعين بشكل مصغر لدى شخص الرجل ،وهذا ما يميز
رسوم األطفال الخجولين ،بينما رسم شخص المرأة بذراع واحد طويل وبخط باهت

ضعيف ،وهذه داللة على خشية الطفل من القوة والبطش ،وينظر إلى نفسه على أنه

ضعيف وأقل مقدرة من غيره .كما نرى أن الطفل حذف األيدي واألطراف التي تُعد من
العوامل الرئيسة لالتصال ،والتوتر في رسمها ربما يساعد في فهم السلوك الذي يرتكز
على الخوف ،والخجل ،والخصومة ،والعدوان.

د .الفم :رسم الطفل غ الفم في رسم شخص الرجل بخط قصير جداً ،يدل على عدم
الرغبة في الحديث ،واالنطواء ،وانعدام الرغبة في مخالطة اآلخرين.

ثالثا :التظليل :واتضح من رسوم الطفل غ أن جميعها كانت مظللة ،وبشكل عام خاصةً في رسم
شخص الرجل ،حيث أكدت "ماكوفر" أن التظليل يعد دليالً على القلق ،وأن ضربات القلم العنيفة

التي تغطي جزءاً معيناً تعد تفريغاً لطاقة عدوانية .أما فيما يتعلق بالضغط على القلم أثناء الرسم
نالحظ أن الطفل كان يضغظ بالقلم على الرسم.

رابعا :استخدام األلوان ،اتضح من رسومات الطفل غ استخدام لونين داكنين في رسم شخص
الرجل ،وهما اللونين األزرق والبني القاتم ،وهي داللة على شعور الطفل بحزن داخلي واحتياجه
للمساعدة ،حيث استخدم لوناً واحداً وهو األحمر فقط في رسم شخص المرأة ،وهو دليل على
العصبية والميل للعدوان ،واإلسراف في استخدام اللون األحمر مؤشر للحاجة للتنفيس عن الكبت

العاطفي الذي يعيشه الطفل المرتبط بالخبرة الصادمة .وهذا وفقاً لتفسير "ميلشودي" لداللة األلوان

(.)Milchodi, 1998

خامسا :المحو ،استخدم الطفل غ الممحاة أكثر من  16مرة ،وهذا دليل على القلق الشديد ،حيث
العصابيون والشخصيات التي تعاني من الوسواس
ترى ""ماكوفر" أن كثرة المحي يلجأ إليه األطفال ُ
القهري ،ومؤش اًر على التردد ،وعدم التأكد وانعدام الثقة .أو عن مشاعر أثم يحاول التغطية عليها
عن طريق المحي (القريطي.)1995 ،

سادسا :الحركة ،يتضح من رسم الطفل غ أن رسم شخص الرجل في وضع جمود وسكون ،حيث
يرى القريطي في هذا السياق أن الجمود والسكون داللة لالكتئاب ،والمزاج المنقبض ،واإلنهاك
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االنفعالي .بينما رسم الطفل غ شخص المرأة في وضع مائل (كأنها ستقع) مما يعطي انطباعاً بعدم

االتزان ،وعدم الشعور باألمن(القريطي.)1995 ،

سابعا :التأكيد والمبالغة ،حيث رسم الطفل غ أيدي المرأة بشكل متوتر مع العديد من مرات المسح
والتحريف ،كذلك اتضح تحريف رسم المرأة من خالل رسم األجزاء غير متناسبة مع بعضها
البعض .وهي دالئل على القلق ،ولتعويض عن مشاعر النقص العضوي والنفسي ،وعلى النزعة

إلى إنكار حدث ما (فرينه.)2011 ،

ثامنا :موضع الرسم في حيز الورقة ،اتضح ميل الطفل غ وضع رسوماته في منتصف الورقة
تماماً ،وهذا بحسب تفسير مليكة ( )2000يمثل الحاجة إلى الشعور باألمن ،في تساوي المسافتين

على جانبي الرسم.

الحالة ( :4طفل ج) روضة آمنة بنت وهب

العمر 5 :سنوات

الترتيب الميالدي :األول
معيشة الطفل :غياب األب
الخبرة الصادمة :انهيار المنزل والمنازل المجاورة ،وغياب األب فجأة.
المالحظات على الحالة :سلوك عدواني مرتفع جداً ،وتمرد بدا واضحا حتى خالل الرسم بكسر

القلم بعنف بعد انتهائه من رسم الرجل والمرأة ،واالعتداء على إحدى المعلمات (عضة عنيفة)
وهروبه من الروضة أكثر من مرة.

أوال :الحجم ،رسوماته كبيرة الحجم تمأل الصفحة داللة على الميل للعدوان ،واالفتقار للضبط
الذاتي ،والسيطرة الداخلية ،والنشاط الزائد ،وشعور الطفل بالقيود واإلحباطات ،كما تعكس رغبة

الطفل في التعويض عن مشاعر النقص ،وضعف الثقة بالنفس.
ثانيا :التفاصيل ،رسوماته شحيحة التفاصيل.
أ .الرأس :رسم شخص الرجل برأس كبيرة داللة على مشاعر النقص وما يصحبها من
تخيالت

تعويضية.
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ب .العينان :رسم الطفل العينان فارغتين تعبي اًر عن الشعور باإلثم ،وربما هذا الشعور تولد عن
انخراط والد الطفل بتنظيمات متطرفة.

ج .الذراعان :رسمهما الطفل قصيرتين ،وهي دليل على الشعور بنقص الكفاءة ،أما ضخامة
الذراعين داللة على رغبة الطفل في التحكم والتعويض عن الضعف.
د .الفم :إهمال الفم وغيابه في رسم الطفل ج يوحي بالقلق ،وعدم الرغبة في الحديث ،وكذلك
الميل لالنطواء.
ثالثا :التظليل ،تظليل الرسومات كما في حالة الطفل غ تماماً ،وضربات القلم عنيفة (قلق وطاقة
عدوانية).

رابعا :استخدام األلوان ،اتضح من رسومات الطفل ج استخدام عدد قليل من األلوان مما يدل على
رغبة الطفل في االنعزال والشعور بالوحدة ،واكتفائه باستخدام اللون األزرق في رسم شخص الرجل،
واللون األصفر في رسم شخص المرأة مما يشير لوجود ضغوطات داخلية بإفراط استخدام اللون

األصفر في رسم شخص المرأة.)Malchodi, 1998) ،
خامسا :المحو ،استخدم الطفل المحو بشكل جلي في رسم شخص المرأة تحديداً ،حيث قام بمحو
بعض أجزاء الجسم ،وهذا مؤشر على القلق ،والتردد ،والتوجس ،وانعدام الثقة.

سادسا :الحركة ،رسومات الطفل ج تتسم بالجمود وعدم الحركة مما يدل على االكتئاب وانقباض
المزاج واإلنهاك االنفعالي.
سابعا :التأكيد والمبالغة ،قام بتأكيد رسم الجذع في رسم شخص المرأة ،ويدل ذلك على أهمية
المنطقة بالنسبة له (تكبير الجذع على حساب أجزاء أخرى) دليل على التعويض ،وانكار للرأس
واألذرع في رسم شخص المرأة .وهذا فيه داللة على القلق ،والتعويض عن مشاعر النقص ،والنزعة

لإلنكار.
ثامنا :موضع الرسم في حيز الورقة ،اتضح ميل الطفل غ وضع رسوماته في منتصف الورقة
تماماً ،وهذا بحسب تفسير مليكة ( )2000يمثل عدم شعور الطفل باألمن نتيجة غياب األب.
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الحالة ( :5الطفل د ) مدرسة بكار

العمر 9 :سنوات

معيشة الطفل :وفاة األب ،والمعيشة مع األم.

الترتيب الميالدي :الرابع

الخبرة الصادمة :وفاة األب أمامه في المنزل إثر خطأ تنظيف سالح (طلقة نارية) ،باإلضافة إلى
وفاة األخت غرقاً في الفترة نفسها.

المالحظات على الحالة :شرود ذهني وتشتت انتباه ،انطواء ،وسلوك عدواني.
أوال :الحجم ،تتميز رسومات الطفل د بصغر حجم الوحدات المرسومة كما في رسم الحالة األولى
الطفلة س ،ورسم الرجل للحالة الثانية غ.
ثانيا :التفاصيل ،يتسم رسم الطفل د بأنه أكثر تفاصيل مما يدل على أنه أكثر اتصاالً ،وادراكاً

للبيئة.

أ .الرأس :رسم الطفل الرأس بحجم صغير مما يدل على مشاعر الخجل ،وانكار لمصدر
انبعاث أفكار مزعجة ومؤلمة تتملك الطفل ،وتؤدي به للقلق.
ب .العينان :رسم الطفل د العينين بخط محيطي فارغ ،وهو تعبير عن الشعور باإلثم نتيجةً
لرفض العالم الخارجي.

ج .الذراعان :رسم الطفل األذرع في رسمي الرجل والمرأة طويلة قوية ،مما يشير إلى الحاجة
للتعويض عن طريق القوة البدنية.
د .الفم  :التأكيد على الفم في الرسم مع بروز األسنان في رسم الفم ،وهو دليل على الميل
للعدوان.
ثالثا :التظليل ،تظليل الرسومات في بعض األجزاء فقط خصوصاً األيدي ،ومنطقة العنق دليل
على سوء التوافق لدى الطفل.

رابعا :استخدام األلوان ،قلة األلوان المستخدمة داللة على الحرمان العاطفي ،والرغبة في االنعزال،
والشعور بالوحدة ،وعند سؤال الطفل أثناء الرسم بو و و (لماذا ال تستخدم األلوان؟) أجاب بتفضيله للون
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األبيض الذي يمثل لون خلفية الورقة التي يرسم عليها ،واللون األبيض داللة على الميل لالنطواء،
والكبت العاطفي الذي يعيشه الطفل ،والذي يولد صراعاً داخلياً ،وعجز في التعبير عن انفعاالته.

خامسا :المحو ،استخدم الطفل د الممحاة أكثر من مرة دليالً على القلق ،ومؤش اًر على التردد،
وعدم التأكد والشك وانعدام الثقة.

سادسا :الحركة ،تتسم رسومات الطفل د بالجمود والسكون ،وهذا ما يميز رسومات الطفل المكتئب
ذي المزاج المنقبض ،والمنهك انفعالياً كما أشير لهذا سابقاً.
سابعا :التأكيد والمبالغة ،لوحظ تأكيد زائد على الرأس في رسم شخصين :الرجل والمرأة ،كذلك
رسم الفم والجذع للمرأة .وذلك ألهمية الرأس في تأكيد دالالت القلق ،والتخيالت لغرض التعويض
عن مشاعر النقص.
ثامنا :موضع الرسم في حيز الورقة ،اتضح ميل الطفل غ وضع رسوماته في منتصف الورقة
تماماً ،وهذا بحسب تفسير مليكة ( )2000يمثل عدم شعور الطفل باألمن نتيجة فقدان األب.

بعد عرض تفسيرات وتحليالت رسوم األطفال عينة البحث الحالي لكل حالة على حده

بناء على أطر نظرية في تفسير رسومات األطفال ،تُعرض نتائج البحث المتمثلة في اإلجابة على
ً
السؤالين الرئيسين:
استراتيجيات التحقق من الصدق

لتحقيق شروط وضوابط الموضوعية استخدم الباحثان نوعين من استراتيجيات التحقق من الصدق
في البحث الكيفي وهما:
الصدق النظري:

وهو التحقق من

الدرج ووة التي يمكن أن تك ووون فيه ووا دالالت البيان ووات المجمع ووة

متس ووقة م ووع التفس ووير النظ ووري ،ويمك وون التعبي وور ع وون ذل ووك بالمعقوليوة النظريوة للنتوائج ،وخاصوة إذا
توم ذلوك مون خوالل االحتكام إلى عدة نظريات وتفسيرات( .)Merraim, 1998تم تحقيق الصدق
النظري في تحليل رسوم األطفال من عينة البحث وذلك بتفسيرها في ضوء التفسيرات واألطر

النظرية السابقة الخاصة بتفسير دالالت رسوم األطفال.

الصدق التأويلي:

يمك وون التعبي وور عن الصدق التأويلي بدق ووة ف ووي تمثي وول تصوورات المبحووثين

للظواهرة قيود الد ارسوة ،والتوي قود تتحقوق مو و وون خو و ووالل رصو و وود ردود الفعو و وول البعديو و ووة للمبحو و وووثين،

ٔ
للتاكوود موون موودى تطابقهووا مووع ٔتاويالت الباحث بعد تحليل البيانات ).(Creswell, 2007
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تم التحقق من الصدق التأويلي في البحث الحالي لدى أغلب الحاالت ،فبعد تفسير

الرسومات بدالالتها النفسية المرتبطة بعينة البحث تم الرجوع إلى أولياء أمور األطفال للتحقق من

مدى مطابقة التفسيرات ،والدالالت النفسية التي صاغها الباحثان مع سمات شخصية الطفل .وتبين
للباحثين أن أغلب الدالالت النفسية والسمات الشخصية التي فُسرت من خالل الرسم هي فعالً
موجودة لدى األطفال.

نتائج البحث
في هذا الجزء من البحث تعرض النتائج التي تجيب على السؤالين الرئيسين في البحث

الحالي .بعد تحليل الرسومات بشكل مفصل عمد الباحثان لتضمين الدالالت النفسية الرئيسية
والمشتركة في رسوم أفراد العينة ال و وو( )5لتجيب على سؤال البحث األول المتمثل في:

 ما الدالالت النفسية لرسوم عينة من أطفال الحرب ممن يعانون من اضطراب ما بعدالصدمة؟
جدول ( ) 1يبين الدالالت النفسية لرسوم أفراد عينة البحث ورموز الرسم المرتبطة بهذه الدالالت واالضطرابات

الدالالت النفسية

انطباق الداللة على عينة الدراسة

الداللة الرمزية لالضطراب في رسوم الحاالت

(االضطرابات)
تصغير حجم الوحدات المرسومة عند (س/غ/د)
العزلة واالنطواء

كل الحاالت تعاني من

استخدام ألوان قليلة (س/غ/د/ج)

العزلة واالنطواء

فقدان التنظيم والتناسب (س/م/ج/غ)
عدم إكمال الرسم (غ/ج)

الميل للعدوان

كل الحاالت لديها ميل للعدوان

القلق

كل الحاالت تعاني من القلق

التظليل والخطوط القوية الصريحة (س/م/غ/ج/د)
المحو المتكرر (غ/د)
التحريف في الرسم (س/م/غ/ج)
التأكيد االيجابي على بعض أجزاء الرسم (د/غ/ج/س)

الشعور بالنقص

كل الحاالت تعاني من الشعور بالنقص

تكبير حجم الرأس (س/م/غ/ج)
استخدم الممحاة بكثرة (غ/د)

اإلنكار
عدم الشعور باألمن

كل الحاالت تعاني من اإلنكار
كل الحاالت تعاني انعدام الشعور

حذف أجزاء من الرسم (س/م/غ/ج/د)
الرسم في وسط الصفحة (غ/ج/د)
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رسوم مائلة (س/م/غ)

باألمن

لإلجابة على سؤال البحث األول تم تمثيل الدالالت النفسية لرسوم أطفال اضطراب ما بعد

الصدمة في جدول ( ،)1وتمثيل البيانات بهذه الكيفية جو و و و وواء وفقاً ل ووما أشو و و و ووار إليه " كرسويل"

) (Creswell, 2007من أن عملية تحليل البيانات في المنهج الكيفي تبدأ بتنظيمها ووضعها في

عناصر أساسية مشتركة عبر عملية الترميز ،ومن ثم تمثيل هذه العناصر أو العوامل المشتركة في

جدول أو مخطط معرفي ،وهكذا بعد عملية التحليل السابقة المفصلة للدالالت النفسية لرسوم

األطفال تأتي عملية تفسير العوامل في شكل عموميات وأطر نظرية.

 هل هذه الدالالت النفسية تتسق مع أعراض اضطراب ما بعد الصدمة؟ولإلجابة على السؤال الثاني تم مراجعة العديد من األدبيات والدراسات التي تناولت أعراض

اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال والمحددة مسبقاً ،ومدى اتساقها مع الدالالت النفسية لرسوم
األطفال عينة البحث المبينة بالجدول ( ،)1التي أسفر عنها تحليل الرسومات .وللتحقق من هذا

االتساق والمقابلة تم عرض الدالالت النفسية لرسومات األطفال واألعراض المرتبطة باضطراب ما
بعد الصدمة كما تم تمثيل هذه المزاوجة بين األعراض والدالالت في جدول (.)2

جدول ( ) 2يبين االتساق والمزاوجة بين الدالالت النفسية في الرسومات والسمات المميزة ألطفال اضطراب ما بعد الصدمة
الدالالت النفسية في رسومات عينة
البحث

األعراض والسمات المميزة الضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال

وفقاُ لكل من  :الجمعية األمريكية للطب النفسي  ، DSM IIIو ديريقروف -2003
 ، Dyregrovكما ذكرت في اإلطار النظري للبحث

العزلة واالنطواء

االبتعاد ﺍلعاﻁفي عﻥ األصدقاء وانحسار االهتمام بالبيئة المحيطة

الميل للعدوان

ﺍلعصبية ﺍلﺯﺍئﺩﺓ واالستثارة ﺍلﺯﺍئﺩﺓ ﻭﺍلـشﺩيﺩﺓ

القلق

سلوكيات ﺍلتجنـﺏ ﻭﺍلقلﻕ ﺍلشﺩيﺩ

اإلنكار

آليات الدفاع كاإلنكار ،القمع ،تقمص المعتدي ،العنف الموجه تحو الذات

الشعور بالنقص

---------------------

عدم الشعور باألمن النفسي

-------------------------
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وكما هو مبين بالجدول ( )2فإن االتساق والمزاوجة بين الدالالت النفسية المرتبطة

باضطراب ما بعد الصدمة التي تم استنتاجها من رسومات عينة البحث ،والسمات المميزة

لالضطراب عند األطفال كما وردت في العديد من األدبيات والدراسات ظهرت في العزلة واالنطواء،
والميل للعدوان ،القلق ،واإلنكار كحيلة دفاعية ،بينما لم يظهر االتساق بالنسبة للشعور بالنقص

وغياب األمن النفسي.

وفق هذه النتيجة التي أسفرت عنها التحليالت الوصفية اإلسقاطية لرسوم عينة األطفال

فإن القيمة التشخيصية الختبار رسم الشخص كأداة وحيدة في تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة
لدى األطفال تعتبر ضعيفة ،على الرغم من كونها أشارت لكثير من الدالالت النفسية المهمة

المرتبطة باالضطراب ،والتي قد تساعد الفاحص في عملية التشخيص إالّ أنه ال يمكن االعتماد
على اختبار الرسم وحده في عملية تشخيص االضطراب ،بل يشترط استخدامه مع وسائل وأدوات

للكشف عن السمات النفسية لألطفال المصابين اضطراب ما بعد الصدمة.

وأخي اًر يوصي الباحثان بضرورة تدشين البرامج التدريبية على استخدام االختبارات اإلسقاطية

بكافة أنواعها والسيما لألخصائيين ،والمرشدين العاملين في المدن التي تعرضت

للحروب ،والصدمات ،واالضطرابات .كما يوصي الباحثان بالتدريب على مهارات العالج باستخدام
الرسم عند األطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة .أما في سياق البحث العلمي،

فيقترح الباحثان إجراء دراسات على على األطفال في بيئة الحرب باستخدام الوسائل واألدوات

اإلسقاطية األخرى.
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الملخص
سعت هذه الدراسة لمعرفة المشاكل التى تعترض عمل اإلعالميات الليبيات فى المؤسسات
اإلعالمية سواء أكانت مشاكل اجتماعية ،اقتصادية ،أو مهنية ،وتأتي أهمية هذه الدراسة للتعرف على
طبيعة العمل اإلعالمي للمرأة الليبية وماقدمتة وتقدمه من أعمال وأادور فى بناء المؤسسات اإلعالمية،
وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الليبية الحديثة فى مجال بحوث األعالم ،ومن أهم تساؤالت الدراسة :ما
دوافع عمل المرأة الليبية بالمؤسسات اإلعالمية؟ وماهى المشكالت التى تواجهن خالل بيئة العمل بهذه
المؤسسات؟ تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،حيث أعتمدت على المنهج المسحي( المسح
األجتماعي) ،وذالك من خالل صحيفة األستبيان التى صممت لهذه الدراسة حيث تكون مجتمع الدراسة
من جميع اإلعالميات العامالت فى المؤسسات اإلعالمية بمدينة طبرق ،حيث اعتمدت اختيار أسلوب
العينة العمدية "القصدية" وذلك حسب طبيعة البحث بحيث يحقق هذا األختيار أهداف الدراسة المطلوبة،
ومن أهم نتائج الدراسة :وجود دوافع عديدة دفعت اإلعالميات للعمل بهذه المهنة ،كان أبرزها :تحقيق

الذات ،تأمين عالقات مميزة فى المجتمع  ،والوصول إلى مكانة أجتماعية مرموقة ,وكذلك اليرغبن بترك
العمل حتى لو لم يجدن تقدير من المؤسسة لكفائتهن المهنية ،تشعر أغلب المبحوثات بوجود محاباه
وتحييز للرجال أكثر من النساء فى العمل فى حين تشعر أغلب المبحوثات بتقدير المجتمع لكونهن
إعالميات ،وال توجد عوائق اجتماعية والمتمثلة فى العادات والتقاليد.
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ABSTRACT
This study sought to find out the problems that the Libyan media women work in
media institutions, whether they are social, economic, or professional problems, and the
importance of this study comes to identify the nature of media work for Libyan women,
and what was provided and presented by the work and orders in building media
institutions. This study is considered to be a Libyan study Hadith in the field of media
research, Among the most important questions of the study: What are the motives for
Libyan women working in media institutions? What are the problems that you face
during the work environment of these institutions? This study is one of descriptive
studies, as it relied on the survey method (social survey), and that was through the
questionnaire newspaper that was designed for this study where the study community is
from all the media workers working in the media institutions in the city of Tobruk,
Where it adopted the choice of the intentional sample method “intentionally” according
to the nature of the research so that this choice achieves the desired study goals, and
among the most important results of the study: There are many motivations that
prompted the media to work in this profession, most notably: self-realization, securing
distinctive relationships in society, and reaching a position Prestigious social, and also do
not want to leave the work even if they do not find appreciation from the institution for
their professional competence, most of the respondents feel the presence of favoritism
and prejudice for men more than women in work while, most of the respondents feel the
appreciation of the community for being media, and there are no social obstacles
represented in customs and traditions.

المقدمة
تشير بعض الدراسات التي تنأولت موضوع المرأة العاملة في المؤسسات االعالمية إلى

وجود العديد من الصعوبات االجتماعية والشخصية التي تواجه اإلعالميات وتؤثر على أدائهن
 وتعدد االلتزامات خاصة إذا رافقه عدم، النظرة الدونية للمجتمع إلى المرأة اإلعالمية:المهني مثل

 كما أن العمل،  فضالًعن العادات والتقاليد غير المشجعة لعمل المرأة،تفهم من قبل األسرة والزوج

اإلعالمي أو الصحفي لم يعد مقصداً للشهرة بقدر ما أصبح ضرورة مجتمعية واقتصادية بدليل

 أما فيما يتعلق بالصعوبات، أو غيرها في اإلنفاق األسري,مشاركة العديد من صاحبات هذه المهنة
المهنية فابرزها مسألة تدني األجور والحوافز والمكافآت إضافة إلى ضعف التكوين والتدريب

 وطبيعة عالقات العمل داخل المؤسسة، وعدم المسأواة في الفرص بين الذكور واإلناث،المهني
 وماتفرضه هذه العالقات من ضغوطات كلها معوقات من شأنها أن تؤثر على األداء و,وخارجها

.الممارسة المهنية للمرأة اإلعالمية المهنية ككل

, والوضع القانوني, وطبيعة المجتمع,الصحافة ظاهرة تؤثر وتتأثر بالمناخ السياسي واالقتصادي
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واألمني لكل بلد حيث أشارت العديد من الدراسات العلمية العربية التي تنأولت من خاللها العنف

الذي يتعرضن له اإلعالميات أثناء تأدية الواجب ,والذي تعددت أشكاله بين تهديد ,واقصاء
وتحرش ,وتهميش ,وحتى تمييز طائفي ( عبدالمحسن.)2013 ،

لقد كانت الصحافة وقت ليس بالبعيد مهنة رجالية بامتياز؛ ألنها ارتبطت بالمتاعب

والتحديات ،لكن الالفت لالنتباه أن النساء اقتحمن هذه المهنة بشكل متزايد في العالم ,وكذلك األمر

بالنسبة لليبيا ،ففي فترة قريبة عرفت الصحافة المكتوبة التعددية اإلعالمية األمر الذي ساهم بشكل
كبير في التحاق العديد من اإلناث بعالم اإلعالم والصحافة ,وكذلك إقبالهن على دراسة علوم

اإلعالم واالتصال في الجامعات والمعاهد.

كل ذلك قابله نقص واضح في الدراسات األكاديمية التي تتنأول هذه الظاهرة ,والتي تعنى

بتسليط الضوء على القائمات باالتصال باعتبارهن مشاركات في صناعة المنتوج اإلعالمي والبحث

عن خصوصية الممارسة اإلعالمية لديهن ,وما يؤثر على هذه الممارسة من ظروف مهنية

واجتماعية ,و اقتصادية (البوريني والهندي .)1994

غير أن المشكلة الحقيقية ال تكمن في هذا التقسيم ،وانما في القيمة االجتماعية التي

يعطيها المجتمع لكل من أعمال النساء ,وأعمال الرجال ،وفي التفأوت الواضح في مواقع العمل

لكليهما في القوة ,والثروة ,والمكانة االجتماعية (الجنيدي.)2017 ،

اإلطار المنهجي للدراسة:

 .1مشكلة الدراسة :ال توجد مؤسسة عمل إال و بها مشاكل تعاني منها ،قد تكون مهنية ،أو
إدارية ,أو اجتماعية ،والمجال اإلعالمي ليس ببعيد عن مثل هذه المشاكل أثناء الممارسة ،و
التي قد تعيق عمل مؤسساته المختلفة.

وكان من الطبيعي أن يكون من ضمن الكادر الوظيفي اإلعالمي العامل بالمؤسسات

اإلعالمية المختلفة عنصر نسائي يمثل اإلعالميات إسوة بالرجال اإلعالميين.

لكن هذا الخلط في الجنس استنقص دور(المرأة) األنثى في عملها مع الرجل( الذكور) ،و

تمييزها و عدم مسأواتها مما نتج عنه عدد من المشكالت االجتماعية ،و المهنية ،واالقتصادية،
التي ستثيرها اإلشكالية خالل ورقات هذه الدراسة البحثية من خالل العنوان االتي:

المشكالت التي تواجه اإلعالميات الليبيات في العمل بالمؤسسات اإلعالمية -دراسة جندرية

بمدينة طبرق.
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 .2الدراسات السابقة :إن الدراسات التي تنأولت موضوع عمل المرأة في المجال اإلعالمي كثيرة
ومتنوعة ,وبعد االطالع على عدد غير قليل منها تم اختيار ما يمكن االستفادة منه أكثر من غيره

في هذه الدراسة.

(نصيرة )2017 ،دراسة بعنوان" :المرأة الصحفية في الجزائر :تاريخ العمل االعالمي و ظروف

ممارسة المهنة " من خالل دراسة ميدانية على عينة قوامها ( )190مفردة من الصحفيات

الجزائريات ،وتهدف الدراسة للكشف عن خصوصيات ,و ظروف الممارسة االعالمية لدى المرأة
الجزائرية ،و خلصت بعض نتائجها إلى أن الشباب الجزائري يعزف عن االرتباط بالمرأة العاملة،

معتبرين عملهن من الكماليات و ليس أساساً ،و عملهن صحفيات مرفوض مجتمعياً ،و أن هذا
العمل من وجهة نظر الرجل نوع من التحرر المبال فيه ,ويراه لالنثى مرفوض نظ اًر الختالطها مع

الرجل ,كما بينت الدراسة بأن نسبة  %54.7يشاركن في االنفاق على أسرهن ،وأن نسبة %41.1
من الصحفيات تجد أن عملهن يكسبهن ثقة و شخصية ،و  %13.2تجد أن عملهن زادهن خبرة و

ثقافة.
(رضا )2004 ،دراسة بعنوان  " :عمل المرأة السعودية في وسائل اإلعالم :واقعه وآفاقه " أجريت
الدراسة على عينة صغيرة (جداً) من اإلعالميات المقيمات في محافظة جدة قوامها ( )27إعالمية،

باإلضافة إلى عينة من الصفوة اإلعالمية قوامها ( )27خبير ,وخبيرة من اإلعالميين منها تسع

إناث.

تعد هذه الدراسة االستكشافية التي تسلط الضوء على واقع وطبيعة عمل اإلعالميات في

الوسائل اإلعالمية السعودية ,والتحديات التي تواجههن ،والدور المستقبلي لهن.

انتهت الدارسة إلى  :أن الواقع الصحفي مقلق بالنسبة للصحفية ،والمؤسسات الصحفية ال

تقدم تدريباً بوجه عام لإلعالميات ،ال تهتم المؤسسات بالمؤهل العلمي بقدر ما تهتم باألداء المهني

لإلعالمية ،وتسود نظرة خوف من قبل المجتمع تجاه اإلعالمية ،ويحظى الرجال بنصيب األسد في
التدريب مما يضعف من فرص ترقي النساء وظيفياً.

(تفاحة )2003 ،دراسة بعنوان" :مشكالت المرأة الصحفية العاملة في الصحف اليومية األردنية"

تكونت عينتها من ( )57صحفية يعملن في خمس صحف يومية هي (الدستور ،والرأي ،والجوردان
تايمز ،والعرب اليوم ،واألسواق) تهدف الدراسة للتعرف إلى أهم المشكالت االجتماعية واالقتصادية

والمهنية والنفسية التي تواجه الصحفية العاملة في هذه الصحف ,وتوصلت الدراسة إلى وجود
مشكالت عديدة تواجه الصحفية منها :صعوبة التوفيق بين الحياة العائلية ,وظروف العمل وعدم
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تناسب الراتب مع الجهد المبذول ،واضطرار اإلعالمية لإلنفاق على عملها من مواردها الخاصة،

وعرقلة نجاحات الصحفية من قبل زمالئها الذكور ,كما توصلت الدراسة أيضا إلى وجود اختالف

في التعامل بينها ,وبين زميلها الصحفي ،إضافة إلى تعدد القيود المهنية التي تحد من خوضها في
مواضيع مهمة ،والنظر إليها على أنها أقل كفاءة من زميلها الصحفي؛ وكشفت الدراسة أيضا عن

أن الصحفيات المندوبات هن األكثر إحباطا ,واألكثر تعرضا للشائعات والمساءلة القانونية.

(القادري وحرب )2002 ،دراسة بعنوان" :اإلعالميات واإلعالميون في التلفزيون :بحث في

األدوار والمواقع" استخدمت الباحثتان االستبانة ,ودراسة الحالة من أجل جمع المعلومات من
اإلعالميين واإلعالميات ،تم توزيعها على ( )162إعالمي ,هدفت إلى رسم صورة عامة

للخصائص الجنسية للعمل اإلعالمي في خمس محطات إذاعية لبنانية هي( :محطة ،M.T.V

والمستقبل ،والمنار ،و ،N.BNوتلفزيون لبنان) ،إضافة إلى التعرف إلى التوزيع الجنوسي في هذه

المحطات تبعا لألقسام ,وقد توصلت الدراسة إلى أن للمهنة اإلعالمية مؤثرات سلبية على حياة
اإلناث العائلية أكثر منها على الذكور؛ إذ ترى اإلناث أن المهنة اإلعالمية كانت سببا في تأخر

زواجهن ،أو عدم زواجهن ،وقللت من إمكانية إنجابهن لألبناء ،فيما كان أثر المهنة إيجابيا على

الحياة العائلية للذكور ,وأما فيما يتعلق بدوافع العمل اإلعالمي فقد كانت كما يلي :االستزادة من
الثقافة ،وكسب المزيد من العالقات االجتماعية ،والمساعدة على التحرر ،والقرب من أصحاب

القرار السياسي ,وأما دوافع الذكور فقد كانت كما يلي :إشباع الهواية،وارتفاع المردود المادي
والمعنوي ,وقد تسأوى الجنسان في ذكرهما الدوافع التالية :االختصاص ،والمكسب المادي ،والراحة

في العمل ,وأوضحت الدراسة أن النساء يعملن بجدية مثل الرجال تماما ،فهن يعملن ويدأومن مثلهم
أو أكثر ،وقد يتأخرن في القدوم إلى العمل أكثر من الرجال إنما يتغيبن أقل ,وفي حين اعتبر

الذكور أن عملهم مريح وجدته اإلناث ممال ومتعبا ,وأما فيما يتعلق بالمردود المادي ،فلم تول

اإلناث أهمية كبيرة له ,كما كشفت الدراسة عن أن االختالف في واقع النساء في المؤسسة يعود
للمؤسسة التي تعمل فيها ،حيث يالحظ الطابع األبوي في التعامل مع النساء في (تلفزيون لبنان)

المنفتح بحذر على مجاالت جديدة لعمل المرأة ،والتنافس واثبات الذات في المؤسسات األخرى بينما
يبقى تلفزيون المنار أكثر تقليدية في توزيع األعمال بين النساء والرجال.
(أبو سمرة )1994 ،دراسة بعنوان " :حول معوقات األداء اإلعالمي للصحفيات المصريات "

أجريت الدراسة على عينة من الصحفيات بلغت ( )400صحفية.
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سعت هذه الدراسة لمعرفة معوقات األداء اإلعالمي للصحفيات في مصر ،سواء أكانت

شخصية مهنية ،أم اجتماعية ,وتعد من الدراسات األولي التي تحأول تحديد المعوقات الخاصة

بالمرأة العاملة في مجال الصحافة من حيث كونها امرأة عاملة وصحفية ،باإلضافة إلى دراسة
الفروق بين المعوقات الصحفية للصحفيات في الصحف المختلفة القومية والحزبية واإلقليمية,
وانتهت الدراسة إلى وجود معوقات مهنية وشخصية واجتماعية بنسبة ( )%77,5تؤثر على فاعلىة

األداء اإلعالمي للمرأة الصحفية تتمثل في  :عدم التقيد بساعات عمل ثابتة ،وتشويه السمعة،
والمغامرات غير المحسوبة ،وصعوبة الحصول على المعلومات ،والمعوقات اإلدارية.

ويتضح مما سبق أن الدراسات التي تنأولت القائمين باالتصال ذكو اًر ,أو إناثا قد ركزت على

خصائصهم ,ومشكالتهم ,والتحديات التي تواجههم ، ,وتأثيرها على أدائهم ،وعلى تصوراتهم للمهنة
واتجاهاتهم نحوها ,واستفاد الباحثان من تجارب الدرسات اآلخر في بلدان وبيئة تختلف عن بيئة
الدرسات اإلعالمية التي
منطقة الدراسة  ،مما يعطى هذه الدراسة أهمية كبيرة كونها من باكورة ا

تستكشف الظروف والمعوقات التي تواجه اإلعالميات الليبيات في المؤسسات اإلعالمية
وتشخيصها إلى محأولة االقتراب من معرفة المشاكل التي تعيق عمل اإلعالميات ,وكذلك معرفة

دوافعهن للعمل بهذه المهن الصعبة ,و بأدائهن المهني.

 .3أهمية الدراسة :جاءت أهمية الدراسة كونها تعالج موضوعاً تقل فيه الدراسات اإلعالمية
واالجتماعية في المجتمع الليبي ،وهي ( الجندرية ) خالل ممارسة مهنة اإلعالم بالمؤسسات
اإلعالمية الليبية ،وما تتمخض عنها من مشكالت اجتماعية ومهنية واقتصادية ،تمس المرأة

العاملة بمهنة اإلعالم داخل هذه المؤسسات.

 .4أهداف الدراسة :تقوم هذه الدراسة على أهداف رئيسة نوردها بالشكل االتي:
أ .التعرف على طبيعة العمل اإلعالمي للمرأة الليبية ،بالمؤسسات اإلعالمية الليبية ،و ما
قدمته و تقدمه اإلعالميات من أعمال ,ودورهن فى بناء مؤسسات اإلعالم.

ب .التوصل إلى تحديد طبيعة المشكالت المهنية ,واالجتماعية ,واالقتصادية التي تواجه

اإلعالميات في بيئة العمل بالمؤسسات اإلعالمية ،في ضوء دراسة ميدانية بمدينة طبرق.
 .5أسباب اختيار الدراسة :أهم األسباب الختيار هذا الموضوع هي-:

أ .نقص المكتبة الليبية لمثل هذه الموضوعات العلمية ,واشباع الفضول المعرفي لدى الباحثين
حول أهمية الموضوع.
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ب .اعتبار عمل المرأة مهم في المجتمع ،وضرورة االهتمام بمشاكلها ال سيما في ميدان
اإلعالم.

ج .إبراز وتثمين العمل اإلعالمي للمرأة الليبية ،ودورها البناء في ميدان اإلعالم ,وما قدمته
للمؤسسات اإلعالمية.

 .6تساؤالت الدراسة-:تقوم الدراسة على عدد من التساؤالت وهي-:
أ .ما طبيعة العمل اإلعالمي للمرأة الليبية ؟ وما قدمته اإلعالميات من أعمال مهنية
بالمؤسسات االعالمية ؟.

ب .ما دوافع عمل المرأة الليبية بالمؤسسات األعالمية ؟ وما هي المشكالت التي تواجهن خالل

بيئة العمل بهذه المؤسسات ؟ ودوافعها.

 .7منهج الدراسة و العينة :تعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحي (المسح االجتماعي) حيث
أنه من المناهج الرئيسة المستخدمة في الدراسات الوصفية ,واستخالص البيانات عن طريق صحيفة

االستبيان التي وضعت لهذه الدراسة ،والتي يسعى الباحثان من استخدامها إلى التعرف على
المشكالت التي تواجه اإلعالميات الليبيات خالل عملهن بالمؤسسات اإلعالمية الليبية في الدراسة

الجندرية.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع اإلعالميات العامالت في المؤسسات اإلعالمية الليبية،

وتم اختيار أسلوب العينة العمدية (القصدية) وهي نوع من أنواع غير احتمالية (غير عشوائية)،
ويكون االختيار في هذا النوع من العينات على أساس حر من قبل الباحثان ،و حسب طبيعة بحثه

بحيث يحقق هذا االختيار أهداف الدراسة المطلوبة.

وقد اختيرت عينته من مجتمع الدراسة ,وكذالك حدودها المتمثلة في اإلعالميات العامالت

في المؤسسات اإلعالمية بمدينة طبرق البال عددها (  12مفردة).

 .8أدوات جمع البيانات :تم تصميم استبانة لجمع المعلومات المتعلقة باإلعالميات الليبيات وفقاً
ألهداف ,وأسئلة الدراسة ،وتكونت األسئلة من متغيران وهما:

أ .المتغيرات المستقلة ،وهي عدد سنوات الخبرة ،والحالة االجتماعية لإلعالمية ،والتخصص

األكاديمي ،واألجور  /الرواتب ،وطبيعة العمل/الوظيفة ،والعمر ،والرئيس المسؤول عن اإلعالمية.

ب .المتغير التابع ،وهو مشكالت اإلعالميات في العمل اإلعالمي ،وتقاس هذه المشكالت من

خالل االستبانة التي تم إعدادها من ثالثة أجزاء رئيسة تمثلت في مشكالت وهي:
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المشكالت االجتماعية.
المشكالت االقتصادية.

المشكالت المهنية.

تقاس هذه المشكالت من خالل االستبانة التى وتم إعدادها لهذا الغرض ،وتكونت من ( )27فقرة

وسؤال.

 .9مصطلحات و مفاهيم الدراسة:

اإلعالميات الليبيات :المقصود باإلعالميات الليبيات خالل الدراسة ،هي المرأة الليبية
العاملة في نقل المعلومات العامة ضمن مؤسسة إعالمية خالل ممارستها بمهنة الصحافة

أو اإلذاعة أو التلفزيون ،ويعتبر هذا النشاط هو مهنتها المنتظمة ،ومصدر دخلها الرئيس.

المؤسسات اإلعالمية :وهي مقرات العمل التي يتجمع بها القائمين باالتصال ,و يمارسون
عملهم سواء أكان صحفي ,أو إذاعي ,أو تلفزيوني.
الجندرية (:)Gender

جندر:

تعبر عن االختالف والتمييز االجتماعي للجنسين ،وتصف األدوار التي تعزى

للنساء ,و الرجال في المجتمع ،والتي اليتم تعيينها بواسطة العوامل البيولوجية ،وانما بواسطة

المعطيات االجتماعية ,والثقافية ،وبمعنى أخر فمصطلح (الجنس) يستخدم في التعدادات

اإلحصائية ،أما مصطلح (جندر) يستخدم في تحليل األدوار ,والمسؤوليات الخاصة بكل من
الرجال ,والنساء في كل مكان ,وأي سياق اجتماعي.

ويرى الباحثان أن مصطلح (جندر) هو األقرب استخداماً لغرض هذا البحث لكونه أشمل في

المعنى و االستخدام (العقباني.)2019 ،

اإلطار النظري للدراسة:

 .1بدايات المرأة الليبية في العمل اإلعالمي و الصحفي:
أكتسب عقد األربعينات من القرن العشرين قيمته في السيرة التاريخية للحركة األدبية

النسائية الليبية ،األمر الذي فتح الطريق أمام المزيد من الحضور واالنتشار ،بحيث شهدت ليبيا في
الخمسينات تنامي عدد الكاتبات الليبيات في مجاالت اإلبداع كافة من المقال ،القصة القصيرة ,و
الخاطرة ,وهذا يعود إلى تنامي عدد الفتيات الليبيات اللواتي انخرطن في المنظومة التعلىمية بعد
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إنشاء و ازرة المعارف الليبية عام  1951معهداً ثانوياً للبنات في مدينة طرابلس ,وساهمت كثيرات

من متخرجاته مثل خديجة عبد القادر ,ومنوبية عكاشة ,وغيرهما في تنشيط الحركة الفكرية واألدبية

النسائية الليبية مما يكشف مجدداً عن العالقة العضوية بين تعلىم المرأة ,واسهامها الفكري واألدبي
الذي يتخذ من الكتابة نشاطاً ,ومن الصحافة فضاء ،باالضافة لبعض المثقفات من مصر والشام

اللواتي وفدن إلى ليبيا في الخمسينات في نهضة المرأة الليبية ،ومن هذه األسماء سعاد نجيب
وكوثر نجم ,ومن ثم أتت األسماء الليبية التي عدت من الرواد كخديجة الجهمي رائدة المجال

اإلذاعي ،ومرضية النعاس ,ولطفية القبائلي ,وخديجة عبد القادر ,وآسيا عبدالعال ,وفوزية بوريون

وصبرية العويتي ,وزعيمة الباروني التي عدت أول قاصة ليبية (الفالح.)2014 ،

إن هذه الفترة مثلت المرحلة التأسيسية لألدب النسائي الليبي بينما مثلت الستينات مرحلة

التحول في مسيرة هذا األدب الذي بدأت نصوص كاتباته تمتلك مقدا اًر من النضج ،أما السبعينات

فتعد بداية مرحلة نضجها الفني ،بحيث أخذت القصة القصيرة تؤكد حضورها كونها جنساً أدبياً من
خالل تزايد عدد الكاتبات المقبالت على ممارستها ،مما أسهم في النهضة الصحفية للمرأة وظهور

أقالم ,وصحفيات ليبيات ,وتوالت نصوصها في الصحف ,والمجالت الليبية ,وصدور بعض
مجاميعها التي لم تخل من عالمات دالة على بداية تحرر هذا الجنس األدبي من الخاطرة
الصحافية ,والمقال االجتماعي ,واقتحام المجال اإلعالمي.

يالحظ في تلك المرحلة كذلك بعض محأوالت الكتابة االجتماعية في الصحافة الليبية

بأقالم نسائية تكتب عادة باسمها األول في مجلتي ليبيا المصورة وطرابلس الغرب في الفترة ما بين

 ، 1940-1935وكانت هذه األقالم تقارن ما بين وضع المرأة الليبية ووضع المرأة في المشرق
العربي التي أتيح لها فرصة الخروج والتعلىم والعمل ،وكانت تستشهد بوضعية المرأة في عهد

الرسول علىه السالم وخلفائه الراشدين ،كما ركزت كتابتهن على توعية المرأة باألساليب الحديثة
إلدارة البيت ورعاية شؤون األسرة (الفارسي.)2014 ،

نحأول من خالل هذا السرد االقتراب أكثر من نسيج الواقع الليبي في مراحله المختلفة

متطرقاً لبعض الصعاب واإلشكاليات التي عانى منها ،وذلك الستقصاء الواقع الذي نبعت منه
حركة اإلبد اع النسائي حيث لم تتضح مالمحه إال في سنوات الخمسينات مع كتابات (زعيمة
الباروني) ابنه المجاهد والشاعر (سليمان الباروني) المتتلمذة على يديه ,وعاشت معه سنوات الجهاد
وصعابها ,وسنوات البعد واأللم بالمنفى في الهند إلى أن عادت إلى الوطن في أواخر األربعينات
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سيدة ناضجة ومثقفة ،تشارك بفاعلىة واضحة في الحياة االجتماعية والثقافية الوطنية تكتب المقال
والقصة تحت اسم (بنت الوطن).

تعتبر السيدة زعيمة الباروني رائدة من رائدات العمل النسائي بل هي رائدة في كتابة القصة القصيرة

في ليبيا ,و يتشكل المناخ العام لقصص زعيمة الباروني من حواديت الجدات وقصصهن لألحفاد،
وما يتسامر به الناس في مجالسهم الشعبية بداية تشكل معالمه األولى من خالل تحسس كاتباته

الرائدات في الخمسينات من القرن الماضي عددا من أجناس اإلبداع األدبي المستحدثة كالخاطرة

والمقال والقصة القصيرة ,والحقا الرواية مع مطلع السبعينات ،والتقليدية كالشعر منذ الستينات (بن

جمعة.)2017 ،

إال أن تاريخ هذا األدب النسائي ,وما تميز به من جهود وحفل به من إسهامات وجدت في

المجال اإلعالمي صحفا ومجالت فضاءها المتميز لطرح قضية المرأة الليبية واقعا وآفاقا باألساس
وبعض القضايا القومية كالقضية الفلسطينية بشكل خاص والمسائل الحضارية كالتقدم والفلسفة
والكيان والمصير ,وهي الكتابات التي شكلت مقومات الحركة األدبية النسائية الليبية ،موضحا أن

هذا األدب لم يحظى بالعناية الالزمة من قبل القراء والنقاد بل ظل على سيرورته التاريخية بسبب
إمعان األغلبية المثقفة في إنكار وجوده ,واالنتقاص من قيمته بالتحامل على نصوصه وكاتباته

(أنظر الحركة الثقافية لإلبداع النسائي في ليبيا.)2014 ،

تنامت وازدهرت الصحافة النسائية الليبية كمجالت متخصصة تديرها رئاسة تحرير نسائية

تعنى بشؤون المرأة ،حيث صدرت مجلة (المرأة) الشهرية عام 1964م و رأست تحريرها الرائدة

(خديجة الجهمي) كأول امرأة ليبية تترأس مجلة نسائية تتحدث عن قضايا و هموم المرأة (الفارسي،

.)2014

وقد برزت وازدادت حركة مؤسسات المجتمع المدني النسوي في ليبيا المتمثلة في الجمعيات

و االتحادات النسائية نذكر منها مجلة (رسالة الجمعية) السنوية الصادرة عن جمعية النهضة

النسائية عام  ,1964ومن ثم مجلة(البيت) النصف شهرية الصادرة عام 1974م  ،و تلتها مجلة
(االنطالقة) الصادرة عن االتحاد العام للجمعيات النسائية ،عام 1982م.

أما الجانب اإلذاعي فقد ساهمن الرائدات في اإلذاعة المسموعة كونها الوسيلة األولى التي

سبقت التلفزيون ،وتلت الصحافة في الظهور عبر العالم ,و في ليبيا أيضا ،ونذكر منهن عائشة
زريق ،خديجة الجهمي ،حميدة بن عامر الالتي تعتبرن مثابة الرائدات األوائل النطالق الراديو.
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لم تهمل الرائدة عائشة زريق الجانب اإلعالمي في ترسيخ قواعد مشروعها التنموي فقد كان لديها
بعض الكتابات الصحفية ،وأنها كانت أول فتاة تمثل في اإلذاعة المسموعة الليبية ،كما قدمت

برامج عن التغذية والعادات الصحية السليمة ،وكيفية التعامل مع ما هو متوفر( إقصاد منزلي) و

أيضا فقرة في برنامج (ركن المرأة )اإلذاعي في تنوير المرأة الليبية ،السيدة عائشة المربية المعلمة،

ومقدمة البرامج التوعوية ،والمختصة بشؤون التنمية الريفية النسائية (زريق.)2014 ،

ماما خديجة (خديجة الجهمي) هكذا كانت تلقبها األوساط النسائية عبر المجتمع الليبي و

شارعه العام لدى عامة الجمهور القارئ ,أو المستمع ،هي و زميلتها الرائدة (حميدة بن عامر) أول
األصوات النسائية الليبية التي انطلقت عبر أثير المسموعة الليبية مذيعتين عبر برامج منوعة

برزن بها ,وأشرفن على أعدادها منتصف الخمسينيات.

خديجة الجهمي ظهرت للمجتمع الليبي عبر برامج منوعة تعالج قضايا المجتمع الليبي

كقضايا المرأة والمربيات ,و برامج األطفال ,و اهتمام األمهات باألطفال ،كما برزت موهبة الجهمي
في كتابة األغنية الشعبية الليبية ,و تعتبر أول المجددين في الكتابة للشعر الغنائي الليبي (موقع

أخبار ليبيا "أشهر نساء القرن الليبي".)2016 ،

ومن العنصر النسائي الذي واكب فترة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ,المذيعة عويشة

لخريف ,وفكرية آدم ,وسالمة الحمري ,واغلب اهتماماتهن كانت ببرامج األطفال و قضايا الطفولة
وبرامج أخرى ،وأغلب هذه المجموعة اعتمدت خالل عملها التليفزيوني اإلذاعي على الموهبة

الشخصية واإلرشاد والتوجيه من زمالئهم ذوي الخبرة (محمد.)2012 ،

 .2معوقات المرأة الليبية في العمل الصحفي واإلعالمي:

تقول الصحافية الليبية المستقلة هبة الشيباني ،لو"العربي الجديد" ،إن عمل المرأة في اإلعالم

كان دا ئما محل جدل في المجتمع الليبي نظ ار لطبيعته المحافظة جدا ,ولكن بعد الثورة ازداد عدد
اإلعالميات بشكل ملحوظ ،وتابعت "قد ال يكون مسأويا ,أو حتى قريبا لعدد الرجال في المجال لكن
هذا االزدياد كان بالتأكيد ملحوظا ،ويشكل عالمة البداية في تغيير الفكر النمطي داخل النسيج

االجتماعي الليبي الذي من الممكن وصفه على غرار بقية المنطقة المغاربية بالذكوري جدا

(البركي.) 2016 ،

177

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

رفض المسؤوليات يصبح نابعاً من داخلها طالما ال يوجد التعأون المطلوب إن كان من

أسرتها أو من المجتمع عبر توفير بدائل لألطفال كالحضانة اآلمنة ,أو اتباع سياسات عمل صديقة
للمرأة ,هذا إلى جانب أن توطيد العالقة مع المسؤول ,أو المصدر تكون مهمة صعبة على

الصحفية ،فالصحفي بإمكانه االلتقاء مع المسؤول بأي مكان وفي أي ساعة ،بينما الصحفية ال

يمكنها القيام بذلك لمحددات ومعوقات اجتماعية.

ويمكن تقسيم المعوقات إلى ثالثة عوامل تتفرع منها المسببات التي تحول دون وصول

المرأة إلى مواقع صنع القرار في اإلعالم وهي:

العامل األول :العامل المجتمعي:

استمرار النظرة للمرأة وفق الرؤية التقليدية"النظرة الجندرية" عند عدد كبير من أفراد المجتمع
لمفهوم النوع االجتماعي بأنها عاجزة مقارنة مع الرجل في تحمل عبء مسؤولية القرار.

فالضغوطات األسرية واالجتماعية تؤثر سلبا على قدرة المرأة اإلعالمية ،وتحد بصورة

معينة من ارتقائها للمواقع القيادية فيها ،لكن هذا ال يمنع من اعتماد آليات مالئمة لتعزيز مشاركة

المرأة ,وتبوئها لمواقع قيادية في المؤسسات اإلعالمية.

ينظر المجتمع بمعظمه لمهنة الصحافة والعمل باإلعالم بأنها من المهن المتحررة ،ما

يجعله من األعمال (غير المرحب) بعمل الفتاة بها  ،وان تقبل المجتمع في السنوات الخمسة عشرة

األخيرة لدراسة الفتاة في كليات اإلعالم لتبل نسبتهن  %54من خريجي أقسام اإلعالم ،إال أن

المجتمع ذاته ما زال متردداً في مسالة عمل الفتيات في هذا المجال.

حيث يمكن القول أن الظروف االقتصادية هي التي دفعت المجتمع للتعود على وجود

المرأة في عالم الصحافة ،بدليل أنه في السنوات العشرة األخيرة ارتفع عدد الصحفيات العامالت
بالمؤسسات اإلعالمية ،إال أن هذا االرتفاع ترافق مع وجود شرط خفي قبل به أطراف العالقة ،هذا

الشرط الخفي يقبل بعمل المرأة في مجال اإلعالم على أن يكون (مجرد) وظيفة وليس مهنة،
فالمجتمع يرفض قبول حقيقة أن مهنة الصحافة والعمل اإلعالمي لهما خصوصية تحتم على المرأة

العمل لساعات دوام طويلة.

العامل الثاني :العامل المؤسسي:
هيمنة الرجل على المؤسسات اإلعالمية ,وما قد يشكله من عائق أمام تطور وضع المرأة
في الصحف ،والمؤسسات اإلعالمية ،فإدارات المؤسسات اإلعالمية بمجملها هي بيد الذكور ،ما
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يؤدي إلى إقصاء العنصر النسائي لصالح الرجل هذا إلى جانب أن الزميل في المؤسسة نفسه غير

داعم لزميلته .

وتتذرع المؤسسات اإلعالمية بعدم تعيين النساء بمناصب بحجة أن المطبخ الصحفي يبدأ

عمله الفعلى في ساعات المساء ،وهو ما يصعب على النساء البقاء في المؤسسات لمثل هذا

الوقت.

في حين أن نظام الربط اإللكتروني يتيح للمرأة فرصة متابعة الصفحات ,والتوأصل مع

أقسام التحرير عبر جهاز الكمبيوتر من منزلها ،وبإمكانها أن تعيد التحرير ,وتغير شكل الصفحات

وتوكل مهمات إما عبر الهاتف ,أو البريد اإللكتروني.

كما أن هناك عامالً يتعلق بقرار التعيين في المناصب اإلعالمية خاضعاً بصورة أو بأخرى

لقرار سياسي أكثر منه إداري ،فيتم استبعاد المرأة بداية ,ومن ثم يصبح الخيار بين اإلعالميين
والصحفيين الذكور ,والحاالت النادرة لنساء تبوأن مناصب إعالمية تظهر أن ما أحدث الفرق هو

وجود قرار سياسي محض ,وحتى عندما يقرر وزير ,أو مسؤول حكومي تعيين مستشار إعالمي له،

يبتعد باختياره عن تعيين امرأة ألسباب تشبه ما ذكر.
العامل الثالث :الصحفيات أنفسهن:

ال يمكن أن ننكر أن جزًء مهماً من المعوقات تتحمل مسؤوليته الصحفية واإلعالمية ،فهي
قبلت بالمساحة الممنوحة لها من المجتمع ,ولم تناضل للحصول على المزيد ،وفي أحيان كثيرة لم

تصمد أمام التحديات ف أحالت المهنة إلى وظيفة تبدأ بساعة معينة وتنتهي بانتهاء ساعات الدوام
وتقطع صلتها بالمهنة حال إغالق باب البيت علىها (حدادين.)2011 ،

ثالثا االرطار التحليلي للدراسة

 .1البيانات األولية ،خصائص أفراد عينة الدراسة ،الخصائص الديموغرافية
الجدول رقم ( )1الحالة األجتماعية
الفئة

التكرار

النسبة

انسة

09

%75

متزوجة

///

///

مطلقة

03

%25
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أرملة

///

///

المجموع

12

%100

يوضح الجدول رقم ( )1أن فئة اآلنسات البال عددهن ( )09مفردة بلغت نسبتهن ()%75

وتإليها فئة المطلقات بنسبة ( )%25وبواقع ( )3مفردات بينما ,وانعدم تام لفئتان المتزوجات ,وفئة
األرامل ومن هنا نالحظ أن كل افراد العينة التوجد عوائق اجتماعية في ممارسة أعمالهن المهنية

التي تتطلب ساعات عمل طويلة.
الجدول رقم ( )2سنوات الخبر
الفئة

التكرار

النسبة

5–1

03

%25

10 – 5

15 – 10

08

///

%66.6

20 – 15

///

///

 20سنة فأكثر

01

%8.3

المجموع

12

%100

///

يتضح من خالل الجدول السابق أن سنوات الخبرة ترأوحت مابين خمس سنوات الى عشر
سنوات وبنسبة  %66وبواقع ( )8مفردات من افراد العينة والبال عددهن ( )12مفردة وتإليها فئة

( )5 – 1وبنسبة بلغت  %25وهذا يبين أن اغلب المبحوثات لديهن الخبرة في ممارسة االعالمية.
الجدول رقم ( )3الفئه العمرية
التكرار

النسبة

الفئة
25- 20

03

%25

30 – 25

05

%41.6

35 – 30

03

%25

45 – 40

01

%8.3

40 – 35
 50سنة فأكثر

///
///
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12

المجموع

%100

فيما يتعلق بالفئة العمرية ،فقد وزعت على ست فئات جاءت في المرتبة األولى فئة (– 25
 )30بواقع ( )5مفردات بنسبة مئوية  ، %41.6وفي المرتبة الثانية فئتي (35 – 30 ()25- 20
وبنسبة  % 50وهذا مؤشر أن كل العينة من الفئات الشابة متفق مع نتائج الحالة االجتماعية
للمبحوثات والتي بينت ان اغلب المبحوثات انسات.

الجدول رقم ( )4التخصص العلمي
الفئة

التكرار

النسبة

إعالم

لغات أجنبية

06
01

%50

علوم اجتماعية

///

///

علوم أدارية

ومالية

%8.3

01

%8.3

تخصصات علمية

02

%16.6

اخرى

02

%16.6

المجموع

12

%100

يوضح الجدول أن نصف العينة من صميم العمل أي تخصص إعالم حيث بلغت النسبة
 %50وبواقع ( )6مفردات من أصل ( )12مفردة ,ويإليها باقي الفئات بنسب قليلة جدا متمثلة في

تخصص اللغة األجنبية والعلوم االدارية ,والتخصص العلمي ,وهذه التخصصات مكملة للعمل

والممارسة االعالمية.

الجدول رقم ( )5تفضيل جنس المسؤول في المؤسسة األعالمية
الفئة

التكرار

النسبة

ذكر

اثني

7
5

%58.3

المجموع

12

%74.9

%41.6

الجدول رقم ( )5يوضح جنس المسؤول في المؤسسة االعالمية حيث جاءت النتائج

متقاربة ففي فئة تفضيل الذكرمسؤال بلغت النسبة  %58.3وتإليها بنسبة  %41.6وبواقع ()5
مفردات من أصل ( )12مفردة وهذا يدل على انسجام المؤسسة والعمل سواء كان المسؤول ذكر أو

أنثي.
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الجدول رقم ( )6الدخل الشهري للمبحوثات
الفئة

التكرار

النسبة

500 – 400

03

%25

600 – 500

01

%8.3

800 – 700

01

%8.3

900 – 800

02

%16.6

اكثر من  900دينار

02

%16.6

المجموع

12

100

700- 600

03

%25

يوضح الجدول التالي تفأوت الدخول الشهرية للمبحوثات حيث بلغت فئتي ()500-400

و( )700-600بتكرر ( )6مفردات من واقع ( )12مفردة وتإليها فئتي ( )900-800و(أكثرمن
 900دينار) وهذا مؤشر طبيعي وتضح من خالل الجدول رقم ( )2والخاص بسنوات الخبرة

للمبحوثات واللوائح المالية المتعلقة بالترقيات والزيادات السنوية.
الجدول رقم ( )7طبيعة العمل الوظيفي
الفئة

التكرار

النسبة

معدة برامج

01

%8.3

مذيعة

معدة ومذيعة

03
03

%25

محررة ومذيعة

01

%8.3

مصورة

02

%16.6

اخرى

01

%8.3

المجموع

12

%100

مراسلة

01

%25

%8.3

يوضح الجدول السابق إجابات المبحوثات التي جاءت على النحو التالي :نسبة فئة معدة
ومذيعة  %25ثم نسبة فئة مذيعة  %25بينما جائت نسبة فئة مصورة  %16.6ثم كانت نتيجة كل
من الفئات التالية :مراسلة ومحررة ومذيعة في نفس الوقت ومعدة برامج وفئة اخري على نسبة

 %8.3لكل منهما ويري الباحثان ان قرابة ثلثي العينة يمتهن وظيفة مذيعة.
الجدول رقم ( )8دوافع العمل
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الفئة

التكرار

النسبة

اقنصادي

///

///

اجتماعية

02

%16.6

لقضاء وقت الفراغ

01

%8.3

المجموع

12

%100

شخصية

كل ماذكر

06
03

%50
%25

يوضح الجدول السابق إجابات المبحوثين على النحو التالي :جاءت فئة الحاجة الشخصية

وهي الرغبة في تحقيق الذات بنسبة  %50وبواقع ( )6مفردات من أصل ( )12مفردة وتإليها فئة
الحاجة االجتماعية وهي المظهر االجتماعي والمكانة المرموقة وتأمين عالقات أفضل في المجتمع

بنسبة  %16.6و( )2مفردة وثم جاءت فئة كل ماذكر بنسبة  %25وهذا مؤشر بان اغلب افراد

العينة تسعى إلى تحقيق الذات وتامين عالقات مميزة في المجتمع وهذه النتيجة تتفق مع نتائج
دراسة (القادري وحرب.)2002 ،
.2مشكالت اإلعالميات في العمل االعالمي
أ .المشكالت االجتماعية وأنماط الجندرية التي تواجة االعالميات في العمل
الجدول رقم ( )9الشهرة اإلعالمية تسبب بعض المشاكل األسرية
الفئة

التكرار

النسبة

بدرجة كبيرة

///

///

بدرجة متوسطة

03

%25

ال مشاكل مع االسرة

08

%66.6

بدرجة قليلة

المجموع

01
12

%8.3
%100

الجدول السابق يوضح إجابة المبحوثات في فئة ال مشاكل مع االسرة وبنسبة %66.6

وبواقع ( )8مفردات وتإليها فئة بدرجة متوسطة بنسبة  %25وبواقع ( )3مفردة وهذا يعطي مؤشر
بمدى تحررهن من القيود االجتماعية واالسرية وله ارتباط جيد جدا مع الجدول رقم ( )1والخاص

بالبيانات األولية للمبحوثات.
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الجدول رقم ( )10معارضة ولي االمر للعمل خارج البالد
الفئة

التكرار

النسبة

بدرجة كبيرة

01

%8.3

بدرجة متوسطة

02

%16.6

ال توجد معارضة

08

%66.6

بدرجة قليلة

المجموع

%8.3

01

%100

12

الجدول السابق يوضح إجابة المبحوثات على النحو التالي :جاءت اغلب النسب في فئة
التوجد معارضة من ولي االمر الي عمل خارج البالد حيث وصلت إلى  %66.6وبواقع ()8

مفردات من أصل ( )12مفردة وهذه النتيجة لها ارتباط صحيح بالجدول رقم ( )9بينما التوجد
مؤشرات تعيق عمل المبحوثات بالعمل خارج مقر سكناهن أوخارج البالد.
الجدول رقم ( )11نظرة المجتمع لكونهن إعالميات
الفئة

التك ارر

النسبة

بدرجة كبيرة

03

%25

بدرجة متوسطة

01

%8.3

أشعر بتقدير المجتمع لعملي

07

%58.3

بدرجة قليلة

المجموع

01
12

%8.3
100 %

الجدول السابق يوضح إجابة المبحوثات على النحو التالي :جاءت فئة أشعر بتقدير
المجتمع لعملي وبنسبة  %58.3وبواقع ( )7مفردة وهذه النيجة حقيقة وتتضح من الجدول رقم ()8
والتي كانت طموح اغلب المبحوثات في دافعهن للعمل االعالمي وهو تحقيق الذات والسعي

للحصول على مكانه اجتماعية وتامين عالقات افضل في المجتمع وتإليها فئة درجة كبيرة – شعور
المبحوثات بتدني التقدير من قبل المجتمع لكونهن اعالميات – وهذا ماتسعى إليه المبحوثات في
تغيير رؤية المجتمع لكونهن اعالميات في تحقيق المكانة المرموقة في المجتمع والرغبة في تحقيق

الذات وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة (نصيرة.)2017 ،
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الجدول رقم ( )12عوائق العادات والتقاليد وأثره على العمل
الفئة

التكرار

النسبة

بدرجة كبيرة

03

%25

بدرجة متوسطة

02

%16.6

ال توجد عوائق

04

%33.3

المجموع

12

%100

بدرجة قليلة

03

%25

الجدول السابق يوضح إجابة المبحوثات على النحو التالي :جائت نسبة فئة ال توجد عوائق

 %33.3وبواقع ( )4مفردة ويإليها فئة عوائق قليلة وبنسبة  %25ثم فئة عوائق بدرجة كبير وبنسبة

 %25وهذه النيجة محبطة إذا ما تم االشارة إلى نتيجة الجدول رقم ( )9و( )10و( )11وهذا قد
يكون راجع إلى طبيعة المجتمع المحافظ والثقافة السائدة وتتفق هذه النتائج مع نتائج كال من

(نصيرة2017 ،؛ رضا.)2004 ،

الجدول رقم ( )13صعوبة التوفيق بين العمل والعائلة
الفئة

التكرار

النسبة

بدرجة كبيرة

///

///

بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة

ال صعوبات في

التوفيق

المجموع

03

% 25

06

%50

12

%100

03

%25

الجدول السابق يوضح إجابة المبوحثات على النحو التالي :جاءت فئة التوجد صعوبات
في المرتبة األولي وبنسبة  %50وبواقع ( )6مفردات ويإليها فئة بدرجة قليلة بنسبة  %25وهذه

النتيجة صحيحة حيث تؤكدها نتيجة الجدول رقم ( )1والتي جاءت بأن أغلب المبحوثات ال يوجد
لديهن ارتباطات اسرية وبالتالي لديهن عامل الوقت.

الجدول رقم ( )14شعور المبحوثات بعدم رغبة الرجال في االرتباط بهن كونهن اعالميات
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الفئة

التكرار

النسبة

بدرجة كبيرة

03

%25

01

%8.3

بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة

ال يوجد هذا

الشعور

المجموع

01

%8.3

06

%50

12

%100

الجدول السابق يوضح إجابة المبحوثات على النحو التالي :جائت فئة ال يوجد شعور في

عدم ارتباط الرجال بهن لكونهن اعالميات بنسبة  %50وبواقع ( )6مفردات من افراد العينة وهذا

الشعور ايجابي كون المبحوثات ذات ثقافة عالية تاليها فئات أشعربدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة بأن
الرجال ال يرغبون في االرتباط لكونهن اعالميات حيث كانت النتيجة معاكسة تماما وبنسبة ايظا

 %50وبواقع ( )6مفردات وهذا النيجة تتضح في رأي الباحثان الى الجدول رقم ( )1والخاص
بالحالة االجتناعية للمبحوثات والذي يشير إلى  %25من افراد العينة مطلقات وكذلك الجدول رقم

( )3والخاص بالفئات العمرية للمبحوثات حيث جائت اعمارهن  40-25وبواقع ( )9مفردات من

أصل ( )12مفردة وهذه السنوات تعتبر متاخرة قليال عن الزواج تتفق هذه النتائج مع دراسة كال من

(نصيرة2017 ،؛ رضا2004 ،؛ القادري و حرب2014 ،؛ أبوسمرة.)1994 ،
الجدول رقم ( )15تأثير ساعات العمل غير المنتظمة على العالقات االجتماعية للمبحوثات
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

01

%8.3

بدرجة متوسطة

03

%25

ال تؤثر

06

%50

بدرجة قليلة

المجموع

02
12

%16.6
%100

يوضح الجدول السابق إجابة المبحوثات على النحو التالي :جاءت نيجة فئة ال تؤثر

ساعات العمل غير المنتظمة على عالقاتي االجتماعية بنسبة  %50وبواقع ( )6مفردات وتإليها

بدرجة متوسطه بنسبة  %25وبواقع ( )3مفردات من أصل ( )12مفردة وتإليها بدرجة قليلة جائت
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النسبة  %16.6وهذه النتيجة والتي جائت مناصفه بين مؤثر وغير مؤثر تؤكد ان المجتمع يتأثر
بالعالقات االجتماعية وانه اجتماعي بطبعه.

ب .المشكالت األقتصادية وأنماط الجندرية التي تواجة اإلعالميات في العمل.
الجدول رقم ( )16شعور المبحوثات بالتمييز والمحاباه في الحوافز والمكافأت مقارنة بالرجل
الفئة

التكرار

النسبة

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

05
02

%41.6

بدرجة قليلة

01

%8.3

المجموع

12

%100

ال توجد

%16.6
%33.2

04

يوضح الجدول السابق إجابة المبحوثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة الشعور

بالتميز والمحاباه بدرجة كبيرة مع زميلها الرجل داخل المؤسسة بنسبة  %41.6ويإليها فئه الشعور

بدرجة منوسطة بنسبة  %16.6ويإليها فئة الشعور بدرجة قليلة بنسبة  %8.3وهذه النتائج إذا ماتم
جمعها نحصل على نسبة  %66.6وبواقع ( )8مفردات من أصل ( )12مفردة في حين جائت

نتيجة فئة ال يوجد شعور بالتمييز أو المحاباه مع الرجل في الحوافز والمكافئات  %33.3وبواقع

( )4مفردات تتفق هذه النتائج مع نتائج كال من دراسة (رضا2004 ،؛ تفاحة.)2003 ،
الجدول رقم ( )17رضى المبحوثات عن الدخل الشهري
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة متوسطة

01
05

%8.3

بدرجة قليلة

04

%33.2

المجموع

12

%100

بدرجة كبيرة

ال يؤمن لي

02

%41.6
%16.6

يوضح الجدول السابق إجابة المبحوثات على النحو التالي :جائت نتيجة الرضي بدرجة
متوسطة  %41.6ويإليها بدرجة قليلة  %33.2ثم كانت نتيجة فئة عدم الرضي  %16.6وهذا
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يدل على أن اغلب البحوثات في رضى طبيعي عن مرتباتهن الشهرية تتضح من خالل هذه
النتيجة بان المردود المادي في درجة اهتمام قليلة تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (القادري و

حرب.)2014 ،

الجدول رقم ( )18الراتب ال يتناسب مع الجهد المبذول مقارنة بالرجل
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة متوسطة

07
01

%58.3

بدرجة قليلة

04

%33,3

مرتبي يتعادل مع الرجل

///

///

بدرجة كبيرة

المجموع

12

%8.3

%100

يوضح الجدول السابق إجابة المبحوثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة أشعر بان
الراتب اليتناسب مع الجهد المبذول مقارنة بالرجل بدرجة كبيرة بنسبة  %58.3وتإليها بدرجة قليلة

وبنسبة  %33.3وثم بدرجة متوسطة وبنسبة  %8.3واذا ماجمعن هذه النسب نجد إن كل

المبحوثات يشعرن بإن الراتب ال يتناسب مع جهد العمل مقارنة بالرجال داخل الموسسة االعالمية

وهذه النتيجة تتفق ونتائج الجدول رقم ( ) 16والتي تشعر فية المبحوثات بالتحييز للرجل من قبل

المسؤولين بالمؤسسة ايضا تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (تفاحة.)2003 ،
ج .المشكالت المهنية وأنماط الجندرية التي تواجه اإلعالميات في العمل

الجدول رقم ( )19عدم تقديرالمؤسسة لكفاءة المهنية مقارنة بالرجل أفكر بجدية ترك العمل
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

02

%16.6

بدرجة متوسطة

///

///

ال أفكر بترك العمل

10

%83.3

المجموع

12

%100

بدرجة قليلة

///
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يوضح الجدول السابق إجابة المبحوثات على النحو التالي :جائت نسبة فئة ال افكر بترك

العمل رغم عدم تقدير المؤسسة لكفائتي المهنية مقارنة بالرجل  %83.3وبواقع ( )10مفردات

من أصل ( )12مفردة وهذه النتيجة تؤكدها نتيجة الجدول رقم ( )8والتي كانت الحاجات الشخصية
واالجتماعية من الدوافع األولية للمبحوثات في حين كانت نسبة فئة بدرجة كبيرة  %16.6تتفق هذه

الدراسة جزئيا من حيث شعورهن بميل المؤسسة إلى الرجال من حيث الكفائه المهنية مع دراسة
(تفاحة.)2003 ،
الجدول رقم ( )20فرص العمل بالصحف واإلذاعات والفضائيات في الخارج للرجل اكثر من المرأة
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة متوسطة

07
01

%58.3

بدرجة قليلة

اليوجد فرق

01
03

%8.3

المجموع

12

%100

بدرجة كبيرة

%8.3
%25

يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جاءت نسبة فئة تتاح فرص

العمل بالصحف واإلذاعات والفضائيات في الخارج للرجال أكثر من المرأة بدرجة كبيرة %58.3

وبواقع ( )7مفردات من أصل ( )12مفردة وفئة ال يوجد فرق بين الرجل والمرأة في فرص العمل
بالخارج بنسبة  %25وبواقع ( )3مفردات في حين جائت وبنفس النسبة فئتي بدرجة متوسطة
وبدرجة قليلة وبنسبة  %8.3لكل منهما.
الجدول رقم ( )21التحرش من قبل بعض الزمالء أو المواطنين أثناء العمل الميداني
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

01

%8.3

بدرجة متوسطة

02

%16.6

ال أتعرض ألي مضايقات

05

%41.6

بدرجة قليلة

المجموع

04
12

%33.2
%100

يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :حيث جائت فئة ال اتعرض
لمضايقات أو تحرش من قبل بعض الزمالء أو المواطنين أثناء العمل الميداني بنسبة %41.6
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وبواقع ( )5مفردات في حين نجد ان اكثر من نصف المبحوثات كانت نتيجة مغايرة حيث تشعر
اغلبهن بان العمل الميداني يجلب لهن مشاكل وهذا يتضح من خالل نتائج الجدول والتي تقع تحت
فئات بدرجة قليلة وبنسبة  %33.3وبدرجة متوسطة وبنسبة  %16.6وبدرجة كبيرة بنسبة %8.3
تتفق هذه النتيجة ونتائج دراسة (أبوسمرة.)1994 ،
الجدول رقم ( )22أفراد فريق العمل الميداني من الذكور ال يقبلون اإلقتراحات لتطوير العمل
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

///

///

بدرجة متوسطة

01

%8.3

09

%75

12

%100

بدرجة قليلة

يتقبل الذكور اقتراحتي إذا

كانت بناءة
المجموع

02

%16.6

يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جائت النتيجة في فئة تقبل

زمالئي الذكور االقترحات في أطار تطوير العمل بنسبة  %75وبواقع ( )9مفردات من أصل
( )12مفردة في حين جائت نتيجة بدرجة قليلة  %16.6وفئة بدرجة متوسطة  %8.3والتي ترى
ان الذكور في فرق العمل الميداني ال يتقبلون االفترحات واالراء لتطوير العمل الميداني تتفق هذه
النيجة قليال مع نتائج دراسة ( بلقضيل نصيرة في المحأولة منه للكشف عن خصوصيات وظروف

الممارسة االعالمية لدي المرأة في الجزائر).

الجدول رقم ( )23شعور المبحوثات بعرقلة زمالئهن اإلعالميين لنجاحهن كاإعالميات مميزات
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

01

%8.3

بدرجة متوسطة

03

%25

اليوجد هذا الشعور

04

%33.2

بدرجة قليلة

المجموع

04
12
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يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة ال أشعر

بعرقلة زمالئي اإلعالميين لنجاحي كوني إعالمية والتميز لكوني أنثي بنسبة  %33.2في حين
جائت نتيجة أشعربعرقلة زمالئي اإلعالميين لنجاحي كااعالمية والتميز لكوني أنثي كااالتي بدرجة

قليلة بنسبة  %33.2وبدرجة متوسطة وبنسبة  %25وبدرجة كبيرة بنسبة  %8.3وهذه النتائج

اال خيرة تدلل على وجود شعور حقيقي إذا مانضرنا إلى عدد افراد العينة التي تشعر بذالك والتي
تعدت ( )8مفردات من أصل ( )12مفردة تتفق هذه النتيجة مع دراسة (تفاحة.)2003 ،
الجدول رقم ( )24المؤسسة تعمل على استثنائي كاإعالمية من القيام بمهمات على درجة كبير من االهمية
والمسؤولية
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

01

%8.3

بدرجة متوسطة

03

%25

اكلف ببعض االعمال المهمة

08

%66.6

المجموع

12

%100

///

بدرجة قليلة

///

يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة أكلف ببعض

األعمال المهمة ومسؤولة من المؤسسة بنسبة  %66.6وبواقع ( )8مفردة وفيها نجد ثلث عدد

المبحوثات تري أن المؤسسة تعمل على استثنائي كوني إعالمية من القيام بمهمات على درجة
كبير من االهمية والمسؤولية حيث جائت فئة بدرجة متوسطة وبنسبة  %25وفئة بدرجة كبيرة

وبنسبة  %8.3تتفق هذه النتيجة قليال مع نتيجة الجدول رقم ( )19الخاص بعدم تقدير المؤسسة
للكفاءة المهنية مقارنة بالرجل.
الجدول رقم ( )25احتكار الدورات والمهام على اإلعالميين الذكور
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

04

%33.2

بدرجة متوسطة

01

%8.3

اليوجد احتكار للدورات والمهام

05

%41.6

المجموع

12

%100

02

بدرجة قليلة
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يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة اليوجد

احتكار للدورات والمهام بتيجة  %41.6وهذه النيجة ارتبطت بنتيجة جدول رقم ( )24والخاص بفئة
اكلف ببعض االعمال المهمة والمسؤولة والتي كانت نتيجتها بنسبة  %66.6في حين جائت نتيجة

اري احتكار الدورات والمهام لالعالميين الذكور بدرجة كبيرة 33.3بنسبة  %وبدرجة قليلة وبنسبة
 %16.6وبدرجة متوسطة بنسبة  %8.3تتقارب هذه النتيجة مع نتائج الجدول رقم ( )19و ()24
الجدول رقم ( )26عدم الشعور بالرضا واالمان في عملي
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة متوسطة

04
01

%33.2

بدرجة قليلة

///

///

بدرجة كبيرة

%8.3

أشعر بالرضا واالمان الوظفي

07

%58.3

المجموع

12

%100

يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة أشعر بالرضا

واألمان في عملي بنسبة  %58.3وبواقع ( )7مفردة بينما جاء ثلث العينة وفي فئة ال أشعر
بالرضا واالمان في عملي بنسبة  %33.2وبواقع ( )4مفردات من أصل ( )12مفردة  ،تتفق أغلب
الدراسات السابقة مع هذا الشعور وهو عدم الرضا واالمان في العمل وفي تقدير الباحثان ان هذا
الشعور ناتج عن طبيعة مجتمعاتنا والتي التزال تنظر إلى المرأة بأن عملهن يجب ان يختصر على
الجانب المكتبي وأن العمل الميداني اليتاسب مع طبيعة المرأة باالضافة إلى طبيعة العمل

االعالمي ونظرة الرجل إليه نوع من التحرر المبال فيه.

الجدول رقم ( )27ال نتنأول بعض الموضوعات المفيدة التي تخص المراة الليبية بسبب عدم انسجامها مع
توجيهات اصحاب القرار في المؤسسة
التكرار

النسبة

الفئة
بدرجة كبيرة

01

%8.3

بدرجة متوسطة

03

%25

ال يوجد قيود

06

%50

المجموع

12

%100

بدرجة قليلة

02
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يوضح الجدول السابق إجابة المبوحثات على النحو التالي :جائت نتيجة فئة ال توجد قيود

من تنأول موضوعات تتنأول المرأة الليبية بنسبة  %50وبواقع ( )6مفردة في حين نجد ان نصف
عدد المبحوثات يرن أن هناك قيود من قبل اصحاب القرار في تنأول االعالميات بعض

الموضوعات التي تخص المرأة الليبية وكانت على الشكل التالي :فئة بدرجة متوسطة  %25وفئة

بدرجة قليلة  %16.6وبدرجة كبيرة  ،%8.3تتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة دراسة (تفاحة،
.)2003

نتائج الدراسة وتوصياتها
 .1عدم وجود عوائق اجتماعية في ممارسة أعمالهن سواء كان العمل داخل البالد أو خارجها.
 .2أغلب أفراد العينة تخصصهن إعالم أي ذات تخصص ولديهن خبرة في مجال العمل.
 .3أغلب أفراد العينة لديهن أنسجام في العمل وال يجدنا مانع أن يكون المسؤول رجل.

 .4أغلب افراد العينة تسعى إلى تحقبق الذات وتأمين عالقات مميزة في المجتمع من خالل
عملهن.

 .5توجد القليل من العوائق االجتماعية متمثلة في العادات والتقاليد.
 .6أغلب أفراد العينة تشعر بتقدير المجتمع لكونهن إعالميات.

 .7تجد نصف العينة صعوبات في التوفيق بين العمل والعائلة.

 .8تري نصف العينة أن الرجال ال يرغبون في االرتباط بهن لكونهن إعالميات.
 .9تري نصف العينة إن ساعات العمل غير المنتظمة تؤثر على العالقات االجتماعية.

 .10تشعر أغلب المبحوثات بالتحيز والمحاباه في تقديم الحوافز والمكافئات وأيضا المهام
والدورات حكر على الرجال.

 .11تشعر أغلب المبحوثات بالرضى بخصوص الدخل الشهري في حين تشعر بأن المرتب

اليتناسب مع الجهد المبذول مقارنة بالرجل.

 .12تشعر اغلب المبحوثات أنهن يتعرضن للتحىرش من قبل بعض الزمالء والمواطنين أثناء
العمل الميداني.
 .13تشعر أغلب المبحوثات أن الرجال يقبلون أقتراحاتهن أثناء العمل.
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 .14تشعر أغلب المبحوثات بعرقلة زمالئهن الذكور لنجاحهن كاإعالميات وأيضا لكونهن

نساء.

.15ال تفكر اغلب المبحوثات بترك العمل حتي لو لم تجد تقدير من المؤسسة لكفائتهن المهنية.
 .16تشعر أغلب أفراد العينة أن فرص العمل بالصحف واإلذاعات والفضائيات خارج البالد
غير متاحة ومتوفرة للرجال.
 .17ال تشعر المبحوثات بإن المؤسسة تعمل على استثنائهن كاإعالميات من القيام بمهمات

على درجة كبيرة من االهمية.

 .18ال تشعر اغلب المبحوثات بالرضا واألمان فى العمل.
 .19نصف العينة تجد أن المؤسسة ال تسمح لهن بتنأول موضوعات مفيدة تخص المرأة النها
تتعرض وتوجهات أصحاب القرار.

التوصيات:
 .1ضرورة أجراء دراسات جندرية مقارنة بين عمل الرجل والمرأة وخاصتا فى ميدان العمل
اإلعالمي.

 .2توصى الدراسة بضرورة المسأواة فى تقديم الحوافز والمكافئات وكذالك المهام والدورات وال
تكون حك ار على الرجال دون النساء.

 .3توصى الدراسة بإعطاء الفرصة لإلعالميات مساحة من عدم القيود فى طرح موضوعات
تتعلق بالمرأة.

 .4وضع قوانين وأنظمة تمس حقوق المرأة للوصول الى المسأوة بين الجنسيين وصال الى
أستراتيجة وطنية تهيئ للمسأوة وتكافوء الفرص بينهما.

 .5ضرورة األهتمام بالمرأة اإلعالمية فى شتى المؤسسات اإلعالمية وتحسين ظروفهن المهنية
وضرورة تفهم أوظاعها األجتماعية والصحية.

194

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

المراجع
 .1أبو سمرة ،نجالء" .)1994( .حول معوقات األداء اإلعالمي للصحفيات المصريات " .رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة أسيوط ،سوهاج ،مصر.

 .2أنظر ،محمد .)2014 ( .الحركة الثقافية لإلبداع النسائي في ليبيا.
http://platform.almanhal.com
 .3البركي ،يوسف .) 2016 ( .صحفيات ليبيات يتحدن المجتمع http://www.alaraby.com

 .4بن جمعة ،بوشوشه .) 2017 ( .األدب النسائي الليبيhttps://platform.almanahal.com .
 .5البوريني ،عمر و الهندي ،هاني .) 1994 ( .المرأة األردنية رائدات في العمل .ط .1دار الجميع ،عمان،
األردن.

 .6تفاحة ،علىاء " .)2003( .مشكالت المرأة الصحفية العاملة في الصحف اليومية األردنية".رسالة ماجستير
غير منشورة.الجامعة األردنية ،عمان ،األردن

 .7الجنيدي ،دعاء .) 2007 ( .نساء ليبيات صنعن التاريخhttp://www.honna.elwatannews.
 .8حدادين ،سمر .) 2011 ( .صورة المرأة في الصحافة األردنيةwww.almadenahnews.com .
 .9رضا ،أمجاد ( ".)2004عمل المرأة السعودية في وسائل اإلعالم،واقعه وافاقه " .رسالة ماجستير غير
منشورة .كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،مصر.

 .10زريق ،عائشة . ( 2014 ) .قاعدة بيانات المرأة الليبية

https://m.facebook.com

 .11عبدالمحسن ،تضامن .) 2013 ( .مشاكل اإلعالميات العراقيات .http://www.alnoor.se
 .12العقباني ،باسمة .)2019( .النوع األجتماعي ،مصطلح وداللة http://www.musawasyr.org
 .13الفارسي ،أم العز .) 2014 ( .مالمح من االبداع النسائي الليبيhttp://ww.kaliddarwish.com .
 .14الفالح ،خلود .) 2014 ( .هل يتحرر األدب النسائي الليبي من الرقابة االجتماعية والهيمنة الذكورية
؟http://www.alhayat.com
 .15القادرى ،نهود وحرب ،سعاد .)2002( .اإلعالميات واإلعالميون فى التلفزيون ،بحث فى األدوار
والمواقع.ط .1تجمع الباحثات اللبنانيات ،بيروت ،لبنان.
 .16محمد ،أحمد“ .) 2012 ( .دور برامج األطفال في اإلذاعة والتلفزيون في تدعيم القيم لدى الطفل الليبي
“ .رسالة ماجستير غير منشورة .معهد البحوث والد ارسات العربية ،القاهرة ،مصر.

.17

موقع أخبار ليبيا .) 2016 ( .أشهر نساء القرن الليبي www.libyaakhabar.com

 .18نصيرة ،بلفضيل ".)2017( .المرأة الصحفية في الجزائر :تاريخ العمل االعالمي و ظروف ممارسة
المهنة " .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة وهران ،وهران ،الجزائر.

195

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها
ألساليب القيادة التربوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
عبدالقادر صالح عيسى
المعهد العالي للمهن الهندسية
القبة

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة

التربوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام ببناء

أداة الدراسة وهي عبارة عن استبيان يقيس مجالين ،ويتكون من ( )20فقرة ،وبعد التحقق من صدق
األداة وثباتها أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة
التربوية في مجال العمل كانت متوسطة ،في حين جاءت ضعيفة في مجال العالقات اإلنسانية  ،كما

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي ًا في تقديرات العينة تعزى لمتغير التخصص تصب في صالح

التخصص األدبي ،ولم تظهر أية اختالفات في استجابات العينة تعزى لمتغير الجنس ،وقد أوردت
الدراسة مجموعة من التوصيات ،أهمها :تدريب مديري المدارس على الكفايات الخاصة بدور المدير

كقائد تربوي ،واختيار مديري المدارس وفقاً ألسس موضوعية ،وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للمديرين

المتميزين.

ABSTRACT
This study aimed at identifying the extent of practice pertinent to the secondary
school principals for how to tackle the school educational leadership within the perception
of teachers involved. A descriptive survey strategy was used in the study where the author
collected, validated and verified data by using a questionnaire through which (2) scopes
and (20) paragraphs, were covered. The analysis discovered that the degree of practice
within the work domain was moderately reasonable while the response to the social
interaction was just inadequate. It was also noticeable that as the results were discipline
driven where the literacy specialty was dominant, the results showed insensitivity to the
gender. Based on the study's findings, it was highly recommended that the training
programs assigned for the secondary school principals as educational leaders, were
imperative. In addition, incentives and perks for first-rate principals would have a very
productive impact desired.
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المقدمة
تتجلى أهمية القيادة التربوية في كونها إحدى أهم األسس لتقدم المؤسسات التعليمية ،فمن
دونها ال يمكن تحقيق أي تغيير فعال أو إصالح حقيقي ،ولقد أكدت دراسات اليونيسكو أن نتائج
أية مؤسسة" مرتبطة تماماً بإدارتها ،التي تمثل القيادة المسؤولة عن سير العملية ،وتوجيهها،
لكون أن نجاح أي عمل يعتمد على الطريقة التي يدار بها"(بوز :2003 ،ص.)37
مشكلة الدراسة:
ما الشك فيه أن العملية التربوية ال يمكنها تحقيق أهدافها ما لم تكن هناك قيادات تربوية
مميزة ،تعمل وفق رؤى وتطلعات واضحة ،لها القدرة على التوجيه والتسيير ،ويعد األسلوب
القيادي أحد العوامل المهمة في نجاح القائد التربوي ،فبه ترتفع المعنويات ،وتزداد اإلنتاجية،
وتتحقق األهداف ،وفي هذا السياق أصبح منتظ اًر من المدير الفعال أن يطور قدراته القيادية،
ويعمل على تعزيز أنماط القيادة التربوية الضرورية ونشرها ،إلعداد مواطن القرن الواحد والعشرين.
ومن هنا كانت هذه الدراسة ،للوقوف على بعض المالمح واألساليب القيادية التي يجب
أن يتقنها المدير ،وتوضيح كيفية االستفادة منها في إدارة المؤسسات التعليمية المختلفة ،التي
تتطلب توافر مجموعة من المهارات القيادية الالزمة لفاعلية العمل وادارته ،ضمن العالقات
اإلنسانية والمناخ االجتماعي السائد فيها.
وانطالقاً من هذا الواقع الذي يتسم بغياب شبه كلي للدراسات التربوية القيادية في بالدنا
عامة وفي المناطق التعليمية (القبة ،وعين مارة ،ورأس الهالل) خاصة ،ومن خالل عمل الباحث
وخبرته في مجال العمل التربوي ،واطالعه على الواقع القيادي التربوي الذي يمارس ،ومن أهمية
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إبراز الصورة الحقيقية في ممارسة المديرين ألساليب القيادة التربوية ،تحددت مشكلة الدراسة من
خالل األسئلة األتية:
أوالً :ما مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية من وجهة
نظر المعلمين والمعلمات؟
ثانياً :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات العينة حول ممارسة مديري
المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية تعزى لمتغير التخصص (علمي/أدبي)؟
ثالثاً :هل توجد اختالفات في استجابات العينة بخصوص ممارسة مديري المدارس الثانوية
ومديراتها ألساليب القيادة التربوية تعزى لمتغير الجنس (ذكر /أنثى)؟
أهمية الدراسة:
 .1تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يأتي:
 .2استفادة العاملين في ميدان القيادة التربوية وممارسيها لها من نتائج هذه الدراسة.
 .3حسب علم الباحث تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في تناول موضوع ممارسة مديري

المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية في المناطق التعليمية (القبة ،عين

مارة ،راس الهالل).
 .4قد تساعد هذه الدراسة في إثارة اهتمام الباحثين لدراسة جوانب أخرى من القيادة التربوية لم
تشملها هذه الدراسة.

أهداف الدراسة :تتحدد أهداف الدراسة فيما يأتي:
 .1التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية من
وجهة نظر المعلمين والمعلمات.
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 .2صياغة مجموعة من التوصيات من شأنها اإلسهام في تحسين فعالية القيادة التربوية
لمديري المدارس الثانوية ومديراتها.

حدود الدراسة :اقتصرت هذه الدراسة على التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
ومديراتها ألساليب القيادة التربوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بكل من (القبة وعين ماره،

ورأس الهالل) في ليبيا ،وتم تطبيقها خالل العام الدراسي 2019/2018م.
اإلطار النظري للدراسة

.1مفهوم القيادة التربوية :القيادة التربوية تنطلق من التربية ،فهي التي" تهذب النفوس وتربيها
وتنميها ،وتبعث فيها التقدير واالحترام ،واالستماع إلى القائد ،واإلصرار على تنفيذ تعليماته
برغبة ورضا"(الطيب :1999 ،ص.)135
وقد عرفها نشوان ( ،)1991بأنها"عملية تنظيم الجهود وتوجيهها إلى بلوغ األهداف"(
ص )151وعرفها زهران (د.ت) ،على أنها "دور اجتماعي تربوي يقوم به المربي أثناء تفاعل
جماعته من الطالب ،ويتسم هذا الدور بالقدرة والتأثير في الطالب لتحقيق األهداف "(ص.)323

.2نظريات القيادة:
أ .نظرية الرجل العظيم :وقد ركزت هذه النظرية على الخصائص والصفات التي يتميز بها
الشخص القائد ،وهي تفترض أن هناك خصائص موروثة تحدد ما إذا كان الشخص قائداً أم ال،
فالقادة يمتلكون صفات وراثية تميزهم عن غيرهم ،فهم قادة بالفطرة ،وال يمكن لمن ال يمتلك هذه

الصفات الموروثة أن يكون قائداً ،فكل التغيرات التي طرأت على المجتمعات البشرية كانت عن

طريق أشخاص ولدوا قادة.

ب .نظرية السمات :تفترض هذه النظرية أن الفرد أهم من الموقف،

ومن الممكن تحديد

الخصائص والسمات التي يتصف بها القائد الناجح وتميزه عن غيره ،وقد أورد سيزالقي ()1991

مجموعة من السمات الضرورية للقيادة مثل الخصائص العمرية،

والخصائص االجتماعية،

والخصائص المرتبطة بإنجاز المهمة ،والشخصية ،والخلفية االجتماعية (ص ،)293ومن الممكن
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مراعاة هذه السمات عند اختيار األفراد للعمل بالمؤسسات التعليمية المختلفة ،وكذلك االهتمام

بتنمية السمات المكتسبة لديهم وتطويرها.

ج.النظرية السلوكية :وفيها يسود االعتقاد بأن هناك سلوكاً أو أسلوباً خاصاً يستخدمه القائد للتأثير
في أفراد جماعته ،وتوجيههم نحو تحقيق هدف معين ،وتفترض هذه النظرية أن تصرفات القادة

وسلوكياتهم تجاه جماعاتهم هي ما يميزهم عن غيرهم أي فاعلية القائد وليس القائد كشخص ،وقد

اهتمت هذه النظرية بعاملين أساسيين هما االهتمام بالعمل ،واالهتمام بالعالقات اإلنسانية ،واذا تم
التسليم بوجود سلوكيات محددة لتعريف القادة ،فهذا يعني كما تشير الغراري (" ،)2006إمكانية
تعليم القيادة ،ووضع برامج لتعليم األنماط السلوكية لألشخاص الذين يطمحون أن يصبحوا قادة

فعالين"(ص ،)101ويمكن تطبيق ذلك في العملية التربوية بتركيز أسلوب كل قائد تربوي على

أساس بعد االهتمام بالعمل ،بما يشمله من برامج تعليمية ،واستخدامات تقنية ،وقواعد واجراءات،
وكذلك االهتمام بالعالقات اإلنسانية للعاملين ،بما يشمله من تقدير الحاجات ،وتعزيز شعورهم

باألهمية.

د.النظرية الموقفية :تدرس هذه النظرية" التفاعل بين المتغيرات الثالثة ( ،القائد والتابع والموقف)
بهدف إيجاد عالقة سببية تساعد على توقع السلوك"( الغراري :2006 ،ص ،)113وهناك
دراسات عدة من الدراسات في هذا الشأن أعطت إشارة واضحة إلمكانية تدريب القادة على تغيير
سلوكهم القيادي تجاه المجموعات المختلفة التي يقودونها وتعديله وتكييفه ،وأصبحت إمكانية الرفع
من فاعلية القادة وقدرتهم ممكنة ومستطاعة عن طريق تدريبهم وتنمية قدراتهم ،ويمكن تطبيق هذه

النظرية في العملية التربوية ،بتدريب القادة على كيفية تحديد المهام المراد التوجه إليها ،وتقييم
أداء مرؤوسيهم ،ومعرفة مدى توافر المهارات والقدرات لديهم ،والقدرة على استخدام أساليب القيادة
المختلفة مع كل موقف ،كأسلوب اإلخبار أو القول ،أو اإلقناع أو التفويض ،وذلك حسب التغير

الذي يحدث على مستوى إستعداد الفرد.

ه.النظرية التحويلية :هي العملية التي تغير األفراد وتحولهم،

فهي تركز على المثل والقيم

واألخالق ،وتقديم الرؤى والتطلعات البعيدة ،وتشير الغراري ( ،)2006إلى أن مهمة القائد
التحويلي استشعار مشاكل الوضع القائم وسلبياته واكتشافها،

ومن ثم التعبير عنها بوضوح،

وبرؤية ثاقبة ألفراد جماعته ،وتحفيزهم على تغيير الوضع القائم ،وعدم قبوله ( ص،)139
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فالقيادة التحويلية يمكن أن تكون صفة وسلوكاً لدى كل األفراد ،ال سيما الذين لديهم إمكانية
التعبير عن رؤاهم الشائقة والجذابة للمستقبل ،والذين لديهم الرغبة في رفع مستوى سلوك أفراد

جماعتهم ،والوصول إلى التغيير ،ويمكن تطبيق ذلك في المؤسسات التعليمية من خالل قيام
القادة في هذه المؤسسات بتحديد رؤى مستقبلية واضحة لمؤسساتهم ،والعمل من خاللها ،وتحفيز

العاملين معهم ،واالهتمام بالعالقات اإلنسانية مع مرؤوسيهم.

.3أنماط القيادة التربوية :يمكن القول إن هناك ثالثة أنواع من األنماط القيادية ،وهي:
أ.نمط القيادة األوتوقراطية :وهو مايطلق عليه النمط االستبدادي أو التسلطي ،وفيه يقوم المدير
منفرداً بوضع أهداف المؤسسة ،وطريقة عملها ،فهو يرى نفسه األقدر على إدارة المؤسسة،
واألكثر علماٌ وثقافةً وكفاءةً ،ويعطي هذا النمط "اهتماماً كبي اًر للمهام ،واهتماماً أقل لألفراد،
وليس لهذا القائد أية ثقة في األخرين" (الجميلي :2008 ،ص.)25
وعلى الرغم من االنتقادات الكثيرة التي وجهت لهذا النمط ،إال أن العمل به قد يكون
مناسباً في مواقف معينة ،كإنجاز األعمال التي تتطلب المتابعة والحزم ،خالل فترات األزمات
والطوارئ وكذلك إنجاز األعمال التي ال يمكن إنجازها إال بطريقة واحدة ،وال مجال فيها لالجتهاد

أو االراء الشخصية ( مغمازي :2009 ،ص.)76
البناء ،ويقوم على مشاركة
ب .نمط القيادة الديموقراطية :وهو ما يطلق عليه النمط التشاوري و ّ
االخرين في صنع القرار ،وتفويض الصالحيات ،وتقبل وجهات النظر المختلفة ،واالهتمام
بإشباع حاجات المرؤوسين ،من أجل تعزيز الرضا الوظيفي ،ورفع الروح المعنوية ،ومضاعفة

الطاقة اإلنتاجية لديهم.

وعلى الرغم من إيجابيات هذا النمط الكثيرة إال أن له سلبيات أيضاً منها أن ممارسة القائد

لمبدأ التفويض مثالً قد تفقده العلم بما تم إنجازه من قبل العاملين معه ،وكذلك قد تؤدي مشاركة
القائد لمرؤوسيه في التفاصيل كافة إلى إهمال في اتخاذ الق اررات وتراخ ،إضافة إلى أن بعض

المرؤوسين ال يفضلون تحمل المسؤولية ،ومن ثم ال تتالءم طبيعتهم مع هذا النمط القيادي

(القبسي :2010 ،ص.)181
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ج .نمط القيادة الترسلية :ويطلق عليه النمط الحر ،الذي يعطي فيه القائد حرية كبيرة لألفراد
العاملين معه ،ويفوضهم بإدارة شؤون المؤسسة ،واتباع أسلوب االتصال المباشر بينه وبينهم،

واإل قالل من فاعلية األنظمة والقوانين ،حتى ينحصر دور القائد المتبني لهذا النمط في توصيل
األوامر دون متابعة أو رقابة أو تنظيم،

فهو "يتنازل عن دوره كموجه وملهم لعمل األفراد

والجماعات ،ويصبح دوره وسيطاً أو ثانوياً ،بل ينحو منحى سلبياً ،ليصبح عمله مقتص اًر على

إعطاء المعلومات عند طلبها فقط" (مجممي :2004 ،ص.)14

وعلى الرغم من السلبيات التي تشوب هذا النمط من القيادة ،إال أنه قد يكون ناجحاً في

بعض األحيان مع المرؤوسين ذوي الكفاءة العالية والخبرة ،الذين يحسنون استخدام التفويض،

كالباحثين في مراكز البحث العلمي ،الذين يفترض أن تترك لهم حرية البحث والدراسة ،كما أنه

يصلح للتعامل مع األشخاص الذين يرغبون في إثبات صحة ثقة القائد فيهم ،فيبذلون جهوداً

مضاعفة من أجل تحقيق ذلك (الخطيب :2004 ،ص.)48

ومن خالل هذا العرض يمكن القول إن النمط الديمقراطي هو األقرب للنجاح في
المؤسسات التربوية ،ذلك أن العاملين في هذه المؤسسات هم من العناصر المثقفة المتعلمة ،وهم
األقدر على إدراك بعض المفاهيم والقيم ،مثل الثقة في االخرين ،ومنح الصالحيات ،وغيرها،

مع مراعاة أن ذلك ال يمنع وجود بعض اإليجابيات في األخذ باألنماط القيادية األخرى ،بما فيها
من سرعة إنجاز بعض المهام ،واكتساب الخبرة في تحمل المسؤولية ،وأن بعضها قد يكون

األنجح للعمل به خالل فترات األزمات والطوارئ.
الدراسات السابقة

سيتطرق الباحث إلى بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،موضحاً

األهداف والمنهج واألداة والتوصيات في كل منها ،وكذلك أوجه الشبه معها واالختالف عنها،
ومدى االستفادة منها في هذه الدراسة.

.1دراسة فرج ( )1994هدفت إلى معرفة األنماط القيادية التي تسود إدارة بعض المؤسسات
التعليمية في مصر ،ومدى اختالف األنماط باختالف المناخ السائد ،ونوعية التعليم ،وطبيعة
القائد التربوي ،ومؤهله العلمي ،وخبرته ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما
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استخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت إلى أن للتدريب دو اًر مهماً في ممارسة األسلوب

القيادي الديمقراطي في اإلدارة.

 2دراسة المغماسي ( )2004هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المهارات القيادية الضرورية لقيادة
المؤسسات التربوية ،وسمات القائد المبدع في السعودية ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي،

واالستبانة كأداة للدراسة،

وتوصلت إلى أهمية البعد عن المركزية،

وتفويض

الصالحيات ،وضرورة وضع معايير علمية الختيار القيادات في المؤسسات التربوية.
 3دراسة جعفر ( )2005هدفت إلى التعرف على واقع القيادة لدى مديري المدارس االبتدائية
ومديراتها في البحرين ،وقد استخدم الباحث فيها المنهج الوصفي التحليلي ،واتخذ االستبانة أداة
لدراسته ،وتوصلت الدراسة إلى أن ُجل مديري المدارس االبتدائية ومديراتها ال يتميزون بصفات
القيادة ،وأن هناك ضعفاً في طرق تقويم هؤالء المديرين.
 4دراسة الداعور ( )2007هدفت إلى التعرف على مدى ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره
كقائد تربوي في محافظة غزة ،وعالقته بالثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين ،وقد استخدمت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما أُعد استبانان كأداة للدراسة ،وتوصلت إلى عدم وجود

فروق إحصائية تعزى لمتغير الجنس،

أو المؤهل العلمي،

المدارس بالعالقات اإلنسانية الطيبة مع المعلمين والطالب.

وأوصت بضرورة اهتمام مديري

 5دراسة علي ( )2008هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري مدارس
التعليم األساسي ومديراتها في مدينتي دمشق وحمص بسوريا ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي ،وأنموذج اختبار القيادة التربوية كأداة للدراسة ،وقد أوصت بأهمية وضوح الهدف
والسياسات التربوية،

وتعزيز عالقة المدرسة بالبيئة،

والعمل على رفع مستوى القيادة لدى

المديرين ،واختيار القيادات على أسس موضوعية ،وتقييم درجة فعالية المديرين.
 6دراسة قشطة ( )2009هدفت إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها في
غزة لنمط القيادة التربوية ،في ضوء المعايير اإلسالمية ،من وجهة نظر المعلمين ،وسبل التغلب
عليها ،وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وأوصت بتحسين
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شروط اختيار مديري المدارس ،وتقديم دورات تدريبية للرفع من كفاياتهم ،وزيادة وعيهم بمشكالت
المعلمين ،واإلنصات الجيد لهم ،واشباع حاجاتهم النفسية والسلوكية.

 7دراسة المدهون ( )2012هدفت إلى معرفة الدرجة التقديرية لفاعلية القيادة التربوية لمديري
المدارس في غزة ،والصعوبات التي تحد من درجة هذه الفاعلية ،وقد استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وقام ببناء استبيانين للتعرف على درجة فاعلية المديرين ،والصعوبات التي
تعوقها ،وقد أوصت الدراسة بإعداد خطط تدريبية للمديرين ،والبعد عن المركزية ،وتفويض

االختصاصات ،وتخفيف األعباء الملقاة على عاتق أولئك المديرين.

 8دراسة العسيري ( )2012هدفت إلى دراسة واقع التقويم اإلداري والتربوي في المدرسة في
السعودية ،من خالل تقويم الدور القيادي لمدير المدرسة ،ومدى تنمية المواطنة والسلوك المدني

داخل المجتمع المدرسي ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة لدراسته
التي أوصت بأهمية وضع توصيف دقيق ألساليب مديري المدارس الثانوية،

وكذلك تدريب

المديرين على األسلوب القيادي ،وخلق روح التنافس بينهم ،وتقديم الحوافز الالزمة لهم ،واتاحة
فرصة للعاملين للمشاركة في صنع الق اررات،

وتطوير أنموذج متخصص لتقويم أداء المديرين.

ومنح القادة التربويين مزيداً من الصالحيات،

 9دراسة المالكي ( )2014هدفت إلى معرفة مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية ألساليب
القيادة المدرسية من وجهة نظر المعلمين في مدينة الرياض ،وقد استخدمت المنهج الوصفي
التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة التي توصلت إلى ضرورة إيجاد معايير موضوعية لترشح مديري
المدارس ،واالهتمام بالدورات التي توضح أساليب القيادة ،واالطالع على تجارب الدول المتقدمة،

وايجاد حوافز مادية ومعنوية للمديرين المتميزين ،وابعاد المديرين المتسلطين الذين أصبحوا حجر
عثرة أمام العملية التعليمية.

.10دراسة الشتوي والحبيب ( )2017هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق
أهدافها،

واالستبانة كأداة للدراسة،

وأوصت الدراسة بأهمية إعداد مديري المدارس الثانوية
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وتطويرهم في كل المجاالت الشخصية والفنية والقيادية ،وكذلك تطوير اللوائح واألنظمة لضمان

تطبيق القيادة األخالقية.

التعقيب على الدراسات السابقة :من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن أن نوضح االتي:
*استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوين تصور عن الدراسة الحالية،
النظري ،واختيار منهجها ،وتحديد مجاالت االستبيان وفقراته.

وبناء إطارها

*اشتركت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة في تناولها لموضوع القيادة التربوية،
واستخدامها للمنهج الوصفي كمنهج مناسب لها.
*توافقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها لالستبيان كأداة للدراسة.
*تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتركيزها على موضوع درجة ممارسة مديري المدارس

الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية بمناطق تعليمية محددة لم تخضع للبحث والتجريب،
فالد ارسات التي تناولت هذا الموضوع دراسات قليلة إن لم تكن نادرة حسب علم الباحث.
االطريقة واإلجراءات

.1منهج الدراسة :من أجل تحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،الذي
يدرس الظاهرة أو الحدث من خالل التحصل على المعلومات التي تجيب عن أسئلة الدراسة
وتحليلها ،وربط العالقات بين مكوناتها ،بحيث يتعامل معها الباحث بالوصف والتحليل دون أي

تدخل في مجرياتها( األغا ،واألستاذ :1999 ،ص.)83
تكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الثانوية ومعلماتها في مدن (القبة،
.2مجتمع الدراسةّ :
وعين مارة ،ورأس الهالل) ،البال عددهم ( )169معلماً ومعلمة ،حسب إحصاءات قسم التعليم
الثانوي بقطاع التربية والتعليم في مدينة القبه ،والشكل رقم ( )1يبين توزيع مجتمع الدراسة.
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الشكل رقم ( )1يبين توزيع مجتمع الدراسة

 .3عينة الدراسة:
العينة االستطالعية :حيث تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ( )30معلماً ومعلمة في المدارس
الثانوية ،وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،بغرض التحقق من صالحية أداة الدراسة للتطبيق على

العينة األصلية ،وتم إدخال هذه العينة في التحليل النهائي ،نظ اَر لصغر حجم العينة.

عينة الدراسة الميدانية :تكونت هذه العينة من ( )169معلماً ومعلمة في المدارس الثانوية بمدن
القبة ،وعين ماره ،ورأس الهالل ،أثناء العام الدراسي 2019/2018م ،وقد استرد الباحث

( )163استمارة استبيان ،تم إجراء المعالجات اإلحصائية لها ،والشكالن رقما ( )2و( )3يبينان
توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي ،والجنس.

الشكل رقم ( )2يبين توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي(أدبي .علمي)
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الشكل رقم ( )3يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس( ذكر .أنثى)

.4أداة الدراسة :إلجراء هذه الدراسة قام الباحث ببناء األداة ،وهي استبيان مكون من ( )20فقرة،
موزعة على مجالين هما مجال العمل أو الهيكلة ،وتضمن ( )10فقرات ،ومجال العالقات

اإلنسانية أو االعتبار وتضمن ( )10فقرات أيضاً ،وذلك للتعرف على درجة ممارسة مديري

المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية ،وبيان ذلك كاألتي:

أ.خطوات بناء أداة الدراسة :بعد االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة ،واستطالع
اراء بعض المتخصصين في هذا المجال ،قام الباحث ببناء أداة الدراسة ،حيث تم تحديد مجاالت
االستبيان الرئيسة ،وصياغة الفقرات الخاصة بكل مجال ،ثم عرض األداة على بعض المحكمين

إلجراء التعديالت.

ب .صدق األداة :يعرف عبيدات ( )1988صدق األداة بأنه " قدرتها على قياس ما وضعت
لقياسه"(ص ،)15وقد استخدم الباحث طرقاً للتأكد من صدق األداة منها طريقة صدق المحكمين؛
وذلك بعرض أداة الدراسة (االستبيان) على عدد من المحكمين إلبداء الرأي حول مالءمتها لتحقيق
أهداف الدراسة ،وقد تم حذف بعض الفقرات أو تعديلها ،وأصبحت األداة في صورتها شبه

النهائية.

والطريقة الثانية حساب صدق األداة بحساب معامل االرتباط بين المجالين لدرجته

الكلية ،والجدول رقم ( )1يبين ذلك.
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الجدول رقم ( )1يبين صدق البناء ،الدرجة الكلية مع المجالين
Correlations

العالقات
**

.852

العمل

الدرجة

.842

1

**

.000

.000

163

163

.435

1

**

)Sig. (2-tailed
163
**

.000
163
1
163

163
**

Pearson Correlation

.435

N

.842

Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

163

N

**

الدرجة

.852

Pearson Correlation

.000

.000

)Sig. (2-tailed

163

163

N

العمل

العالقات

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ج .ثبات األداة :الثبات هو" دقة القياس"(عودة ،1998 ،ص ،)345أو هو" اعطاء المقياس
للنتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها من األفراد" (ابولبدة:1982 ،

ص ،)261وقد تم حساب معامل ثبات األداة بطريقتين هما:

طريقة التجزئة النصفية :وفيها احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االستبيان،
وكذلك درجة النصف الثاني ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل طول

المجال باستخدام معادلة سبيرمان وبراون (أبوحطب ،وصادق :1980 ،ص.)14

كما استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ إليجاد معامل ثبات االستبيان حسب المعادلة األتية:
(أبوعالم :2001 ،ص :)471
𝒊𝒚 𝟐𝝈 𝟏=𝒊𝒏∑
𝑵
(=𝛂
)(𝟏 −
)
𝟏𝑵−
𝒙 𝟐𝝈
والجدول رقم ( )2يبين ذلك.
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الجدول رقم ( )2يبين معامالت ألفا كرونباخ لثبات األداة
الثبات
Cronbach's Alpha

N of Items

.701

20

يتضح من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لألداة ككل بل ( ،)71.00وهذا يدل
على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
.5اإلحصاء المستخدم :لتحقيق أهداف الدراسة ،وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،استخدم
الباحث الوسائل اإلحصائية األتية:
أ .لحساب صدق أداة الدراسة وثباتها قام الباحث باستخدام معامالت االرتباط لبيرسون،
ومعادلة سبيرمان وبراون ،ومعادلة ألفا كرونباخ.

ب .لإلجابة عن السؤالين األول والثالث قام الباحث بحساب التك اررات والوسط المرجح والوزن
النسبي.

ج .الختبار صحة فرضية السؤال الثاني استخدم الباحث اختبار ت لعينتين مستقلتين.

عرض النتائج وتحليلها
ونصه :ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة
السؤال األول،
ّ
التربوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية

الستجابات العينة لالستبيان في المجال األول؛ (العمل) أو الهيكلة ،والجدول رقم ( )3يبين ذلك.

الجدول رقم ( )3يبين التكرارات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي الستجابات العينة للمجال األول؛ (العمل) أو
الهيكلة (ن=)163

م
1
2

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
يوجه المدير المعلمين في المدرسة
نحو األهداف
يدير المدرسة بأسلوب يتناسب مع

3

2

1

مجموع

الوسط
المرجح

الوزن
النسبي

ترتيب

48

85

30

344

2.11

70.33

7

20

48

95

251

1.53

51.00

8
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

الموقف
يحرص على تحقيق رسالة المدرسة
يحافظ على الممتلكات الموضوعة
بعهدته
يشرك المعلمين فى اتخاذ القرارات
يفوض المعلمين ببعض المهام
اإلدارية مع المتابعة
يهتم بتطوير العالقات مع المجتمع
المحلي
ينجز المهام اإلدارية الموكلة إلية
بشكل دقيق
يطبق األنظمة على الجميع بعدالة
يحافظ على أسرار العمل
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

100

50

13

413

2.53

84.33

2

110

41

12

424

2.60

86.66

1

10

30

123

213

1.30

43.33

10

25

35

103

248

1.52

50.66

9

60

63

40

346

2.12

70.66

6

90

60

13

403

2.47

82.33

3

65
99

71
32

27
32

364
393
3399

2.23
2.41
20.84

74.33
80.33
69.50

5
4

يتضح من الجدول السابق أن متوسط االستجابة لدى عينة الدراسة في هذا المجال ككل

بل ( ،)20.84وأن الوزن النسبي الستجابات العينة بل ( ،)69.50وأن هناك فقرات تحصلت
على أعلى ترتيب فى هذا المجال ،وهي:
الفقرة رقم ( )4التي تنص على أن المدير " يحافظ على الممتلكات الموضوعة بعهدته"،

قد حظيت بالمرتبة األولى بوزن نسبي وقدره ( ،)86.66ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك أفراد العينة

أهمية محافظة مديري المدارس على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفهم ،لما لذلك من أهمية في
دعم العملية التعليمية ،وفي تعزيز ثقة هؤالء المديرين ومكانتهم أمام إداراتهم العليا ،ومعلميهم

وطالبهم ،وكذلك يعزوه إلى اكتساب مديري المدارس الثانوية ومديراتها للمفاهيم األساسية المتعلقة
بالممتلكات العامة ،والمحافظة عليها ،واحساسهم بمراقبة اهلل لهم ،ما يدل على قوة الوازع الدينى،
واإللزام الداخلي فيهم ،إضافة إلى أن ذلك يثمن هذه القيمة ،ويعززها في نفوس طالبهم.

وكذلك الفقرة رقم ( )3التي تنص على أن "المدير يحرص على تحقيق رسالة المدرسة" فقد

حظيت بالمرتبة الثانية ،بوزن نسبي مقداره ( ،)84.33ويعزو الباحث إقرار أفراد العينة لهذه الفقرة
بنسبة عالية إلدراكهم أن المدير الناجح هو الذي يستثمر وقته وجهده في نشر رؤية المؤسسة،

ورسالتها ،وايصالها إلى االخرين واقناعهم بها ،ويتفق ذلك مع دراسة المغماسي( ،)2004التي
أوصت بأهمية تفويض الصالحيات للمديرين والقادة في المؤسسات التعليمية ،وتخفيف األعباء

اإلدارية والمهام الملقاة على عاتقهم ،حتى يتمكنوا من إنجاز مهامهم (ص ،)127كما أوصت
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دراسة على ( ،)2008بأهمية وضوح األهداف والسياسات التربوية التي تنبثق منها الرؤى في
المؤسسات التعليمية (ص.)134

وهناك فقرات حظيت بأقل ترتيب في مجال العمل أو الهيكلة ،وهي:
الفقرة رقم ( )5التي تنص على أن "مدير المدرسة يشرك المعلمين في اتخاذ القرارت" إذ
تحصلت على المرتبة العاشرة ،بوزن نسبي قدره ( ،)43.33وقد يرجع ذلك إلى مركزية صناعة

الق اررات فهي تُتخذ من اإلدارات العليا وتوجه إلى المناطق التعليمية ،التي يقتصر دورها على
متابعة التنفيذ ،وربما يعود السبب لتغلب الجانب التنفيذي على الجانب التطويري في عمل المدير،
ما أثر سلباً على إشراك المعلمين في عمليات التخطيط ،وصنع الق اررات ،أو أن النمط الذي
يتخذه المدير في عمله ال يقتنع بإشراك االخرين ،وقد أشارت دراسة المالكي( ،)2014إلى

ضرورة االهتمام بالدورات التدريبية في مجال القيادة ،ووضع الحوافز للمديرين الذين وظفوا فعلياً

األساليب القيادية ،واقصاء المديرين المتسلطين الذين يشكلون حجر عثرة أمام العملية التعليمية
(ص.)155-145
وكذلك الفقرة رقم ( )6التي تنص على" تفويض المعلمين ببعض المهام اإلدارية والفنية مع

المتابعة" ،فقد حظيت بمرتبة قليلة وتحصلت على المرتبة التاسعة ،بوزن نسبي مقداره ()50.66
ويعزو الباحث ذلك إلى إعتقاد هؤالء المديرين السائد بأنهم من يمثل المدرسة ،وهم الواجهة

الحقيقية لها ،ومن يتحدث باسمها ،واألكثر اطالعاً على كل ما يجري فيها واألدرى بكل تفاصيل
العمل داخلها ،ويتفق ذلك مع دراسة فرج ( ،)1994التي توصلت إلى أن للتدريب على القيادة

دو اًر مهماً في ممارسة األسلوب القيادي الديمقراطي في اإلدارة ،ألنه يساعد على تجاوز السلبيات

(ص ،)98كما يتفق مع دراسة الشتوي ،والحبيب ( ،)2017التي أكدت أهمية إعداد مديري
المدارس وتطويرهم في كافة المجاالت الشخصية والفنية والقيادية (ص.)130

كما قام الباحث باستخدام التك اررات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي الستجابات العينة

لالستبيان في المجال الثاني؛ ( العالقات اإلنسانية) أو االعتبار ،والجدول رقم ( )4يبين ذلك.
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الجدول رقم ( )4يبين التكرارات والمتوسط الحسابي والوزن النسبي إلستجابات العينة للمجال الثاني؛ (العالقات
اإلنسانية) أو االعتبار (ن=)163

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
يحرص المدير على أن يكون قدوة حسنة
للمعلمين والطالب

يعترف المدير بخطئه ويتقبل النقد الموجه

إليه

يتيح فرصا للمعلمين إلبداء ارائهم

التطويرية
يقدر المعلمين المتميزين ويكافئهم على

أدائهم

يعزز العالقات اإليجابة بين المعلمين

والطالب

يراعي المدير ظروف المعلمين عند توزيع

المهام

يساعد المعلمين الجدد ويهيئ الظروف

المناسبة لهم

يحظى المدير بثقة الطالب والمعلمين
يراعي احتياجات المعلمين النفسية
واالجتماعية

10

يتجنب أسلوب التهديد ما أمكن

11

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الوسط

الوزن

المرجح

النسبي
71.33

1
10

ترتيب

3

2

1

المجموع

63

60

40

349

2.14

10

15

138

198

1.21

40.49

40

43

80

286

1.75

58.33

4

11

23

129

208

1.27

42.33

8

10

22

131

205

1.25

41.66

9

33

39

91

268

1,64

54.66

5

52

71

40

338

2.07

69.00

2

41

92

30

337

2.06

68.66

3

15

18

130
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1.29

43.00

7

21

57

85

262

1.60

53.33

6

2662

16.33

54.66

يتضح من الجدول السابق أن متوسط استجابة عينة الدراسة لهذا المجال ككل بلغت

( )16.33وكذلك بل الوزن النسبي لهذا المجال ( ،)54.66وأن هناك فقرات حظيت بأعلى
ترتيب في مجال العالقات اإلنسانية ،وهي:
الفقرة رقم ( )1التي تنص على أن مدير المدرسة" يحرص على أن يكون قدوة حسنة
للمعلمين والطالب" قد تحصلت على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( ،)71.33ويعزو الباحث

ذلك إلى أهمية أن يتصرف مدير المدرسة كقدوة حسنة في مدرسته أو خارجها ،وأن يكون مثاالً
يحتذى به من قبل الطالب والمعلمين معاً ،وعليه أن يشارك المعلمين والطالب في كل المناشط
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العلمية والرياضية ،وأن يبدي الحماسة والطاقة الالزمتين إلنجاح هذه الفعاليات العلمية واستمرارها

بمدارسهم.

ويتفق ذلك مع دراسة المغماسي ( ،)2014التي أكدت ضرورة وضع معايير علمية

الختيار القيادات في المؤسسات التعليمية (ص ،)125وكذلك مع دراسة العسيري ( ،)2012التي
أوصت بأهمية تطوير أنموذج جديد متخصص ،لتقويم أداء مديري المدارس (ص.)405

وكذلك الفقرة رقم ( )7التي تنص على أن مدير المدرسة" يساعد المعلمين الجدد ويهيئ
الظروف المناسبة لهم" ،فقد حظيت بالمرتبة الثانية ،بوزن نسبي مقداره ( ،)69.00ويعزو
الباحث ذلك إلى أن حرص مديري المدارس ورغبتهم في رفع اإلنتاجية في مدارسهم ،وتحسين

الجدد ،وتحفيزهم
مستوى التحصيل العلمي فيها ،كان سبباً رئيساً في مساعدة المديرين للمعلمين ُ
الجدد هم األكثر إحتياجاً للمساعدة واألكثر تقبالً للنقد
على بذل المزيد من الجهد ،لكون المعلمين ُ
والنصيحة.

ويتفق ذلك مع دراسة الداعور ( ،)2007التي أوصت بضرورة اهتمام مديري المدارس

بالعالقات اإلنسانية الطيبة مع المعلمين والطالب (ص ،)45كما أشارت دراسة قشطة (،)2009
إلى أهمية زيادة وعي المديرين بمشكالت المعلمين،
والعمل على إقامة عالقات اجتماعية معهم (ص.)60

ووضع الحلول لها،

ومراعاة ظروفهم،

وهناك فقرات تحصلت على أقل ترتيب في استجابات العينة لمجال العالقات اإلنسانية،

وهي :الفقرة رقم ( )2التي تنص على أن مدير المدرسة "يعترف بخطئه ،ويتقبل النقد الموجه إليه"،
فقد حظيت بالمرتبة األخيرة بوزن نسبي مقداره ( ،)40.49وربما يرجع ذلك إلى شعور هؤالء

بناء ،وأن هذه االنتقادات
المديرين بأن النقد
ّ
الموجه إليهم هو تعرض للصفات السيئة أكثر منه نقداً ً
ال تقدم إضافة جديدة يمكن العمل عليها بشكل مستمر ،لكي يتم تجاوز هذا النوع من األخطاء،
أو ربما لشعورهم بأن األخطاء التي يتلقون االنتقادات بخصوصها هي مجرد أخطاء بسيطة،

وقعت غالباً سهواً.
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ويتفق ذلك مع دراسة جعفر( ،)2005التي رأت أن ُجل مديري المدارس االبتدائية
ومديراتها ال يتميزون بصفات القيادة (ص ،)240كما أشارت دراسة العسيري ( ،)2012إلى

أهمية تدريب المديرين على األسلوب القيادي في ممارسة أعمالهم ومهامهم (ص.)316

وكذلك الفقرة رقم ( )5التي تنص على أن مدير المدرسة" يعزز العالقات اإليجابية بين
المعلمين والطالب" فقد تحصلت على المرتبة ماقبل األخيرة،

بوزن نسبي مقداره (،)41.66

ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف تفهم أساليب القيادة التربوية وأنماطها وكيفية تطبيقها من جهة،

والى الرغبة في إتباع أسلوب اإلدارة التعليمية التقليدية الذي ألفه هؤالء المديرون وتعودوا عليه من
جهة أخرى.
وقد أشارت دراسة المدهون ( ،)2012إلى أهمية إعداد خطط تدريبية لمديري المدارس،
بهدف رفع كفاياتهم (ص ،)137كما أشارت دراسة جعفر( ،)2005إلى ضعف الطرق المتبعة
في التقويم ،وعدم التركيز على المهارات التي يجب أن يتقنها مدير المدرسة (ص ،)117ونبهت

دراسة الداعور ( ،)2007إلى أهمية إقامة العالقات الطيبة مع المعلمين والطالب(ص.)60
وإلجمالي النتائج قام الباحث بحساب مجموع االستجابات،

والوسط المرجح،

والوزن

النسبي لكل مجال من مجاالت االستبيان ،وترتيبها والجدول رقم ( )5يبين ذلك.
الجدول رقم ( )5يبين التكرارات والوسط المرجح والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبيان
المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
المجال األول" الهيكلة"
عالقات العمل

المجال الثاني" االعتبار"

العالقات اإلنسانية

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

الفقرات

م.االستجابات

الوسط المرجح

الوزن النسبي

الترتيب

10

3399

20.84

69.50

1

10

2662

16.33

54.43

2

20

6061

37.18

61.97

يتضح من الجدول السابق أن المجال األول؛ عالقات العمل أو الهيكلة تحصل على
المرتبة األولى ،بوزن نسبي مقداره ( ،)69.50وأن المجال الثاني؛ العالقات اإلنسانية أو االعتبار
قد تحصل على المرتبة الثانية وبوزن نسبي مقداره ( ،)54.43وأن الدرجة الكلية لمدى ممارسة
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مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية من وجهة نظر المعلمين كانت بوزن
نسبي مقداره ( ،)61.97ويعزو الباحث ذلك إلى عدم تلقي مديري المدارس الثانوية ومديراتها
لدورات أو برامج تدريبية خاصة ،تتعلق بالمهام الوظيفية ،كالتخطيط ،وصناعة القرار ،والتوجيه
واإلشراف ،وتقويم األداء ،من أجل رفع كفاياتهم ،ولهذا فمستوى المعرفة واألداء متقارب لدى

معظم المديرين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،او قد يعود ذلك لعدم اطالع مديري المدارس
ومديراتها على المستجدات التربوية ،نتيجة انشغالهم بكثرة األعمال واألعباء ،فحلّت اهتماماتهم

بالعالقات اإلنسانية في مستوى أقل من اهتماماتهم بعالقات العمل.

السؤال الثاني ،ونصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات العينة لممارسة مديري
المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية تعزى لمتغير التخصص؟
الختبار صحة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار ت ،وذلك للتعرف على داللة

الفروق بين تخصصي( األدبي والعلمي) في تقديرات عينة الدراسة ،والجدول رقم ( )6يبين ذلك.

الجدول رقم ( ) 6يبين نتائج اختبار ت لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة لممارسة القيادة التربوية التي
تعزى لمتغير التخصص العلمي.
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Mean

N

.322

2.596

21.62

65

ادبي

.243

1.961

17.32

65

ادبي

.469

3.779

38.94

65

ادبي

.245
.292
.459

20.77

2.428

16.36

2.891

37.12

4.546

98
98
98

Independent Samples Test
Levene's Test for

t-test for Equality of Means

Equality of
Variances
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علمي
علمي
علمي

العمل
العالقات
الدرجة
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95% Confidence
Interval of the

Std. Error

Mean

Difference Difference

Df

Sig. (2-

t

Sig.

F

)tailed

Difference
Upper

Lower

1.639

.062

.399

.850

.035

1.651

.049

.405

.850

.038

161

2.129

.603

.272

1.775

.157

.410

.966

.020

161

1.716

.215

.380

.966

.012

2.542 160.900

3.161

.471

.681

1.816

.008

161

3.112

.520

.656

1.816

.006

2.768 152.894

assumed
Equal variances

2.100 130.738
.001 2.357

Equal variances
العمل

not assumed
11.482

Equal variances
assumed
Equal variances

العالقات

not assumed
.055 2.667

3.730

Equal variances
assumed
Equal variances

الدرجة

not assumed

يتضح من الجدول السابق أن قيم (ت) كانت دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.05لصالح

التخصص األدبي ،ويظن الباحث أن مرجع ذلك توافر فهم أوضح والمام أكبر بهذا المجال لدى
حملة المؤهالت األدبية من المعلمين والمعلمات ،فلديهم رؤية أوسع ألساليب القيادة التربوية،

وخصوصاً في مجال العالقات اإلنسانية ،كما أن قدرتهم على التمييز في هذا الجانب أعلى من

قدرة غيرهم من حملة المؤهالت العلمية األخرى.

ويتفق ذلك مع دراسة المدهون ( ،)2012التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً في

استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير التخصص (ص ،)145-135ويختلف مع دراسة قشطة

( )2009التي أكدت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير التخصص (ص،) 62-55

وكذلك يختلف مع دراسة المغماسي ( ،)2004التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى

لمتغير التخصص العلمي(ص.) 127-88
السؤال الثالث،

ونصه :هل توجد اختالفات في استجابات العينة لممارسة مديري المدارس

الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية تعزى لمتغير الجنس (ذكور /إناث)؟
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لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب التك اررات والوسط المرجح والوزن النسبي

الستجابات العينة لممارسة القيادة التربوية ،حسب متغير الجنس من الذكور واإلناث في كل مجال

من مجاالت االستبيان ،والجدول رقم ( )7يبين ذلك.

الجدول رقم ( )7يبين التكرارات والوسط المرجح والوزن النسبي الستجابات العينة حسب متغير الجنس
(ذكور /إناث)

المجـــــــــــــــــــــــــــــــال

الفقرات

مجال العمل "الهيكلة"

10

مجال العالقات

اإلنسانية"االعتبار"
الدرجة الكلية

10
20

الجنس

العدد

الدرجات

وسط مرجح

وزن نسبي

ذكور

41

896

21,85

72.84

ذكور

41

ذكور

41

إناث
إناث
إناث

2664

122

790

21.83
19,26

72.77
64.22

122

2154

17.65

58.85

122

4818

39.49

65.81

1686

41.21

الترتيب
1
2

68.68

يتضح من الجدول السابق حصول مجال العمل أو الهيكلة على المرتبة األولى في

استجابات عينة الدراسة لممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية من

وجهة نظر المعلمين من الذكور واإلناث ،وذلك بوزن نسبي قدره ( )72.84بالنسبة للذكور ،ووزن

نسبي قدره ( )72.77بالنسبة لإلناث ،أما الدرجة الكلية لمدى ممارسة مديري المدارس الثانوية
ومديراتها ألساليب القيادة التربوية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،فقد كانت للذكور بوزن

نسبي قدره ( )68.68ولإلناث بوزن نسبي قدره ( ،)65.81وهو مؤشر نسبي متوسط ،يدل على
عدم االرتفاع في مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية ،وهي

نتيجة يراها الباحث متوافقة مع الواقع الذي تعيشه القيادة التربوية في ليبيا ،إذ تُعد من ضمن الدول
التي تعاني قصو اًر في جوانب عدة ،منها الجوانب المتعلقة بممارسة أساليب القيادة التربوية
وأنماطها ،ويعزو الباحث هذا المستوى من درجة ممارسة القيادة التربوية إلى عدم امتالك مديري
المدارس الثانوية ومديراتها للخبرات الكافية ألداء المهام المنوطين بها ،وعدم الخضوع لدورات

تدريبية وبرامج تساعدهم على القيام بأدوارهم ،إضافة إلى حرص ُجل المديرين على أداء الجانب
التنفيذي دون االهتمام بشكل كافي بالجوانب التطويرية.
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ويتفق ذلك مع دراسة على ( ،)2008التي أكدت أن درجة ممارسة القيادة التربوية لدى

مديري مدارس التعليم األساسي في دمشق وحمص بلغت مستوى مقبوالً (ص ،)127-124وكذلك

اتفق مع دراسة المدهون ( ،)2012التي أظهرت مستوى متوسطاً في درجة فاعلية القيادة التربوية

لمديري مناطق غزة ،بوزن نسبي قدره (( )67.50ص.)145-135

والدراسة تختلف مع دراسة قشطة ( ،)2009التي بينت أن درجة ممارسة مديري المدارس

الثانوية للقيادة التربوية كانت كبيرة ،وبل الوزن النسبي فيها (( ،)79.69ص ،)62-55وكذلك

تختلف مع دراسة جعفر( ،)2005التي أظهرت علو درجة واقع القيادة لدى مديري المدارس
االبتدائية في مملكة البحرين ،وذلك بوزن نسبي مقداره (( ،)76.85ص.)151-140

الخاتمة
التوصيات :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يقدم الباحث مجموعة من التوصيات التي
تهدف إلى تحسين أداء مديري المدارس الثانوية ومديراتها لممارساتهم الساليب القيادة التربوية

وأنماطها ،ومن أهم هذه التوصيات:

.1بما أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ومديراتها ألساليب القيادة التربوية في مجال
العالقات اإلنسانية بالتحديد ،كانت ضعيفة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،فلذلك يوصى
بإعداد خطة تدريبية قصيرة المدى ،خاصة بمديري المدارس الثانوية ومديراتها ،تهدف لرفع
كفاياتهم في مجال القيادة التربوية ،وكذلك إعداد خطة استراتيجية للتدريب ،في ضوء تحديد دقيق

لالحتياجات التدريبية ،واألخذ باالتجاهات الحديثة في القيادة التربوية.

.2البدء العاجل بتنظيم دورات تدريبية ،يكون هدفها امتالك هؤالء المديرين لمهارات القيادة الفعالة،
واستخداماتها واثارها على االخرين ،وممارستها طبقاً للمواقف التعليمية.
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.3إعادة النظر في طريقة اختيار مديري المدارس الثانوية ومديراتها ،بحيث يتم االختيار وفقاً أللية

تضمن وصول أصحاب القدرات والموهوبين لتقلد هذه المهام ،واضفاء مزيد من الجو التنافسي بين

المترشحين لها.

. 4توفير الحوافز المادية والمعنوية للمديرين المبدعين ،وربط العالوات السنوية والترقيات بالتقييم
اإليجابي للمؤسسات التي يديرونها.
.5ضرورة أن يطبق مديرو المدارس الثانوية ومديراتها من حين إلى أخر بطاقة تقييم أدائهم مع
المعلمين والطالب ،واالعتراف بالخطأ إن وجد ،ومعرفة مدى تقدمهم ،وتعلمهم ،وتحليل أدائهم،

واكتشاف الفرق بين ما تحقق ،وما كان يجب أن يتحقق.

.6حث مديري المدارس الثانوية ومديراتها على تقديم أوراق عمل سنوية في مجاالت القيادة،

واإلدارة ،وغيرها من الموضوعات التربوية ،ومناقشتها في ورش عمل ،وندوات علمية ،بهدف

تطوير قدراتهم ،وتبادل الخبرات مع نظرائهم.
.7منح مزيد من الثقة واألمان لمديري المدارس الثانوية ومديراتها،

والمعلمين والمعلمات،

واالس تماع إلى أرائهم اإليجابية ،ومعرفة مشكالتهم ووضع الحلول لها ،وتعزيز العمل بروح الفريق

داخل المناطق التعليمية.

.8بلورة نظرية تربوية تكون مقياساً للعمل التربوي في المستويات التعليمية المختلفة.
المقترحات:
 .1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى ،ومتغيرات لم تتناولها هذه

الدراسة.

 .2إجراء دراسات حول تطوير األدائين اإلداري والفني لمديري المدارس الثانوية ومديراتها
 .3إجراء دراسات مقارنة عن ممارسة القيادة التربوية بين مديري المدارس الثانوية ومديراتها
ونظرائهم من مديري مدارس التعليم األساسي ومديراتها.

 .4إنشاء مركز متخصص للتدريب ،وقياس األداء ،وبحث مواصفات القيادة التربوية.
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محاضر

الملخص
هذه الدراسة كانت عن دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية والحياة السياسية شرق أوروبا

العصور الوسطى .وهدف هذه الدراسة هو الكشف عن دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية
والحياة السياسية شرق أوروبا العصور الوسطى .بجانب معرفة أثرها الديني على شرق أوروبا

العصور الوسطى .وايضاً كيف كان لها األثر الكبير على الحياة السياسية في شرق أوروبا العصور

الوسطى .وذلك من خالل السرد والتحليل والمقارنة بين المصادر والمراجع والدوريات التي درست

تاريخ الكنيسة في ال عصور الوسطى .ومن خالل هذه الدراسة اشارات النتائج بان الكنيسة األرثوذكسية
لعب دو ار كبي ار في الحياة الدينية والحياة السياسية شرق أوروبا العصور الوسطى .وعزت الدراسة
اسباب دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية والحياة السياسية شرق أوروبا العصور الوسطى

الى ،تنافس الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية على زعامة العالم المسيحي في العصور الوسطى.
والى الصراع بين المذاهب المسيحية (االرثوذكس والكاثوليك).

 .1الكلمات الرئيسية :الكنيسة األرثوذكسية ،الحياة الدينية ،الحياة السياسية ،القسطنطينية ،شرق أوروبا
العصور الوسطى.

ABSTRACT
This study is about the role of the Orthodox Church in the religious and political life
of medieval Eastern Europe. The aim of this study is to reveal the role of the Orthodox
Church in the religious and political life. Besides knowing its religious impact on medieval
Eastern Europe. Also how it had a great impact on political life in medieval Eastern
Europe. Through the narrative, analysis and comparison of sources, references and
periodicals that have studied the history of the church. Through this study, the results
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indicate that the Orthodox Church played a major role in the religious and political life of
medieval Eastern Europe. The study attributed the reasons for the role of the Orthodox
Church in religious and political life in Eastern Europe in the Middle Ages, to the
competition of Orthodox and Catholic Churches for the leadership of the Christian world
in the Middle Ages. To the conflict between Christian doctrines (Orthodox and Catholic).
Keywords: Orthodox Church, Religious Life, Political Life, Constantinople, Eastern
Europe Middle Ages.

المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من
يهده اهلل فال مضل له ،ومن ُيضلل فال هادي له .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن محمداً عبده
أما َب ْع ُد:
ورسولُهُ َّ . 
ُ
فقد يثور التساؤل عن ماهية الكنيسة األرثوذكسية الشرقية ،وما هي معتقدات المسيحيين

األرثوذكس؟

إن الكنيسة األرثوذكسية الشرقية ليست كنيسة واحدة بل هي عائلة تضم ثالثة عشر جسداً
مستقالً ،ويتم تصنيفها بحسب البالد التي توجد بها مثال( :الكنيسة األرثوذكسية اليونانية؛ الكنيسة
األرثوذكسية الروسية) إنها متحدة في مفهوم المقدسات والمعتقد والطقوس وادارة الكنيسة ،ولكن تقوم
كل منها بتسيير شؤونها بصورة مستقلة.
ُيدعى رأس كل كنيسة أرثوذكسية "بطريركاً" أو "مطراناً" .يعتبر بطريرك القسطنطينية

(إسطنبول ،تركيا) هو البطريريك المسكوني أو العالمي ،وهذا المنصب هو ما يماثل منصب بابا
روما في الكنيسة الكاثوليكية .على عكس بابا روما المعروف بأنه  Vicarius Filius Deiأي
أسقف ابن اهلل ،فإن بطريريك القسطنطينية يعرف بأنه  Primus Inter Paresأي األول بين نظراء
متساويين .فله إكرام خاص ،ولكن ليس له السلطان للتدخل في المجامع األرثوذكسية االثني عشر
األخرى.
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تزعم الكنيسة األرثوذكسية أنها كنيسة المسيح الوحيدة الحقيقية وتسعى لتتبع أصولها إلى
الرسل األوائل من خالل سلسلة متصلة من الخالفة الرسولية ،يجادل المفكرون األرثوذكس في
الحالة الروحية للكاثوليك والبروتستانت وما زال البعض منهم يعتبرهم مهرطقين ،ولكن يتفق
األرثوذكس م ع الكاثوليك والبروتستانت في اإليمان بالثالوث المقدس ،وبأن الكتاب المقدس هو كلمة
اهلل ،وأن يسوع هو ابن اهلل ،والكثير من التعاليم الكتابية األخرى .ولكنهم يتفقون بصورة أكبر مع
الكاثوليك عنه مع البروتستانت في الكثير من المعتقدات.
لألسف فإن عقيدة التبرير باإليمان غائبة من تاريخ الهوت الكنيسة األرثوذكسية ،وبدال من
هذا فإن األرثوذكسية تشدد على التشبه بالمسيح ،أي العملية التدريجية التي يصبح بها المسيحيين
مشابهين للمسيح أكثر وأكثر ،وما يعجز عن فهمه الكثيرون ممن يتبعون التقليد األرثوذكسي هو أن
التشبه بالمسيح هو نتيجة تالية للخالص وليست من متطلبات أو شروط الحصول على الخالص،
وتشمل المعتقدات األرثوذكسية األخرى التي تتعارض مع الكتاب المقدس ما يلي:
 السلطة المتساوية للتقليد الكنسي والكلمة المقدسة. عدم تشجيع األفراد على تفسير الكتاب المقدس بمنحى عن التقليد الكنسي. أبدية عذرية مريم العذراء. الصالة من أجل األموات. معمودية األطفال دون اإلشارة إلى المسؤولية الفردية واإليمان. إمكانية الحصول على الخالص بعد الموت. إمكانية فقدان الخالص.بينما تضم الكنيسة األرثوذكسية الشرقية بعض من أعظم أصوات الكنيسة ،وبينما توجد
العديد من التقاليد الكنسية األرثوذكسية التي تعبر عن عالقة الخالص بيسوع المسيح ،إال أن
الكنيسة األرثوذكسية نفسها ال تقدم رسالة واضحة متوافقة مع إنجيل يسوع المسيح في الكتاب
المقدس.
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إن دعوة المصلحين إلى "الكتاب المقدس فقط ،واإليمان فقط ،والنعمة فقط ،والمسيح فقط"
مفقودة من الكنيسة األرثوذكسية الشرقية ،وهذا كنز غال بقدر ال يمكن االستغناء عنه.
ولد السيد المسيح -عليه السالم -في بيت لحم في فلسطين ،في عهود اإلمبراطور

أوغسطس ,يدعو الناس لعبادة اهلل وتوحيده وترك عبادة العباد ,فلم ينته القرن األول الميالدي ,حتى
انتشرت الديانة المسيحية في كافة أنحاء اإلمبراطورية الرومانية ,عن طريق التجارة في شرق البحر

المتوسط ,وساعدها على سرعة االنتشار يهود الدياسبورا ،الذين كانوا يعيشون في المدن الكبيرة في
البحر المتوسط ,في الوقت الذي كان فيه الرومان يشعرون بنوع من الفراغ والجذب الروحي ,فقد
سئم الرومان من العبادات القائمة من بينها عبادة اإلمبراطور واعتبروها من األمور الشكلية ,مما

دفع المتعلمين منهم إلى االستخفاف بالعقائد الدينية السائدة.

وبعد أن انتشرت المسيحية ووصلت إلى روما نفسها ومخالفة العقائد والديانات القائمة في

اإلمبراطورية وعدم اكتراث المسيحيون بالطقوس القائمة عرضهم ذلك إلى نقمة اإلمبراطور نيرون

(64-37م) واضطهاده لهم؛ حيث قام بتقديم المسيحيين كطعام للنار العظيمة التي أشعلها في
روما سنة 64م ,وقد شارك في هذا االضطهاد مجموعة من األباطرة ومن بينهم ت ارجووان (98-27م)

وهادريان (138-117م) وأنطونيوس (130-111م) وغيرهم ,إال إن هذا االضطهاد جاء بنتائج
عكسية حيث زاد إصرار وتمسك المسيحيون بعقيدتهم .وهكذا لم يحل القرن الثالث الميالدي إال
وكانت المسيحية قد أصبحت قوة خطيرة بسبب ازدياد أتباعها ,مما دفع اإلمبراطور دقلديانوس

(305-284م) بالتطرف في قمعها في أوائل القرن الرابع الميالدي؛ السيما بعد ازدياد نفوذ
المسيحيين بين رجال الجيش الذين يهددون بالقضاء على والء الجند لإلمبراطورية.
قام اإلمبراطور دقلديانوس بإصدار عدة مراسيم يمنع فيها صالة المسيحيين ،وأمر بهدم
كنائسهم واحراق كتبهم وحبس قساوستهم وطردهم من الوظائف الحكومية ,مما جعل المسيحيون
يطلقون على تلك الفترة بعصر االضطهاد األعظم أو عصر الشهداء.

لقد خرجت المسيحية من تلك المعارك منتصرة السيما بعد اعتراف اإلمبراطور قسطنطين
(337-306م) في مرسوم ميالن 313م ،بالسماح بممارسة الديانة المسيحية داخل اإلمبراطورية
البيزنطية ,كما تعهد بحماية المسيحيين وممتلكاتهم ,ولكن ما لبثت الديانة المسيحية في االستقرار

حتى ظهر الخالف العقائدي والمذهبي بين أتباعها ,وأخص بالذكر الخالف الذي نشب بين أساقفة
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اإلسكندرية حول طبيعة السيد المسيح ,بين (أريوس ،وأثناسويوس) حيث تطور الخالف إلى أن خرج

من أحضان كنيسة اإلسكندرية ووصل إلى روما مما دفع اإلمبراطور قسطنطين للدعوة لعقد مجمع

مسكوني أول؛ وهو مجمع نيقية 325م ،لمناقشة الخالف القائم ،فقد أدان المجمع بدعة أريوس،
وقاموا بنفيه واصدار عشرون قانوناً ،كما قرر فيه توقيت عيد الفصح ودستور اإليمان ,ولقد أدى هذا
الخالف إلى تعدد المذاهب واألتباع حيث سمي أتباع أريوس باألريوسيين ،وأتباع أثناسيوس
باألثناسيوسيين ،واستمر الجدال والخالف حول طبيعة السيد المسيح عليه السالم حيث أيدت

الكنيسة األرثوذكسية المذهب األريوسي في الشرق (أي القسطنطينية) أما الكنيسة الكاثوليكية فقد

أيدت المذهب األثناسيوسي في الغرب (أي روما).

تكمن مشكلة دراسة هذا الموضوع في التعرف على الدور الذي قامت به الكنيسة

األرثوذكسية في الحياة الدينية والسياسية شرق أوروبا العصور الوسطى.
وتكمن أهمية الدراسة في توضيح ما يلي:

 .3التعريف بالكنيسة األرثوذكسية في الشرق األوربي في العصور الوسطى.
 .4الدور الذي قامت به الكنيسة األرثوذكسية من الناحية الدينية.

 .5هل نجحت الكنيسة األرثوذكسية من الناحية السياسية في شرق أوروبا العصور الوسطى؟

كما تهدف الدراسة الى معرفة الدور الديني والسياسي الذي قامت به الكنيسة األرثوذكسية

الشرقية ,ومدى تأثيرها في شرق أوروبا العصور الوسطى.
أما المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج السردي التاريخي ،مع التحليل والمقارنة ،من اجل

الوقوف على الدور الذي قامت به الكنيسة في أوروبا العصور الوسطى.

وأما عن الدراسات السابقة فقد تناولنا في هذه الدراسة كتاب األب متى المسكين ،الذي

خصصه للحديث عن اثناسيوس الرسول البابا العشرون (373-296م) حيث تناول فيه سيرته
ودفاعه عن اإليمان ضد األريوسيين ,فتم االعتماد عليه في العنصر األول من الورقة وهو أثر

الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية.

كذلك كتاب للدكتور عادل درويش ،الكنيسة أسرارها وطقوسها ،وهي رسالة دكتورة أجيزت
من جامعة األزهر ،تمت االستفادة منها في تعريف الكنيسة األرثوذكسية وكذلك أمدتنا بمعلومات

داعمة للدراسة هذا الموضوع.
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وكتاب الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ،تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ،الذي تحدث

عن المسيحية من بدايتها ،واضطهاد األباطرة لها ،وعن ظهور المذاهب ،وانعقاد المجامع ،والتنافس

بين الكنائس الشرقية والغربية.

إال أننا لم تقع بين أيدينا دراسة قائمة بذاتها عن دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية

والحياة السياسية في شرق أوروبا العصور الوسطى ،وبالتالي قسمنا الدراسة إلى ثالثة مباحث
باإلضافة إلى الخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع.
سنتناول دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية في شرق أوروبا العصور الوسطى ،ثم

سنتحدث عن دور الكنيسة في الحياة السياسية في شرق أوروبا العصور الوسطي ،كما سنتطرق
ايضاً في عن أهم النتائج ومناقشتها.
ولقد تم تحديد القرن الرابع الميالدي إلى القرن الخامس عشر الميالدي ,كمجال زمني
للدراسة وهي منذ اعتراف اإلمبراطور قسطنطين بالمسيحية إلى سقوطها على يد األتراك العثمانيين

1453م .أما المجال المكاني فقد كان الجانب الشرقي من اإلمبراطورية البيزنطية ,وذلك لمعرفة
الدور الذي قامت به الكنائس الشرقية لفرض سلطتها ونفوذها على اإلمبراطورية بشطريها الشرقي
والغربي ,في دراسة موضوع (دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية والحياة السياسية شرق

أوروبا العصور الوسطى).

المناقشة
اوال :دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة الدينية في شرق أوروبا العصور الوسطى:
المذهب األرثوذكسي وهو الدين القويم ,ألنه مأخوذ من كلمة يونانية معناها الحق القويم أو
المذهب المستقيم ,لذلك فقد عرفت الكنيسة األرثوذكسية بأنها الكنيسة القاطعة لكلمة الحق باالستقامة

المقدسة ,كما ُعرفت أيضاً بالكنيسة الشرقية أو اليونانية؛ ألن أكثر أتباعها من البيزنطيين على
العموم كروسيا ،والبلقان ،واليونان ،وكان مقرها األصلي بالقسطنطينية (درويش:2012 ،

ص.)155
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كانت بداية ظهور هذه الكنيسة بعد مجمع القسطنطينية عام 381م ,الذي قرر فيه أن
الروح القدس انبثقت من األب ،ورفض ق اررات مجمع نيقية الذي سبق انعقاده ,والذي تقرر فيه أن
الروح القدس منبثقه من األب واألبن ،وعقب ذلك المجمع أدى إلى انشقاق بين كنيسة القسطنطينية
وكنيسة روما ,مما جعل اليونانية تطلق على نفسها كنيسة القسطنطينية األرثوذكسية وهي ال تعترف
لبابا روما بالسيادة* (العريني :1965 ,ص.)53
لقد كانت الكنيسة األرثوذكسية تقوم على االعتقاد بأن اهلل واحد في ثالث حاالت :هو
األب ،واالبن ،والروح القدس ،وأن هذه األقانيم اإللهية هم طبيعة واحدة ،وجوهر واحد ,وقد دعا
األقنوم األول أباً ووالداً ,ودعا األقنوم الثاني ابناً أو مولوداً ,كذلك فإن الكنيسة األرثوذكسية تعتقد
بأن الروح القدس منبثق من األب فقط ،على نحو ما جاء في قرار مجمع القسطنطينية األول عام
381م ,ويعتقد أن للمسيح بعد التجسد طبيعتين إلهية وانسانية اتحدتا فيه بال امتزاج وال انفصال
وألفتا أقنوماً واحداً هو يسوع المسيح (عاشور :1972 ،ص.)39
لقد تميز رجال الدين بامتيازات كثيرة فكان لهم الحق في الحصول على الهبات واإلعفاء من

الضرائب ,فضالً عن قيام األساقفة بالفصل في المنازعات التي تنشوأ بين المسيحيين ,ثم أصبح نفوذ
األساقفة يزداد يوماً بعد يوم في أقاليمهم بفضل مكانتهم الدينية ،وكذلك بفضل الهبات والصدقات

من جهة أخرى ،وبالتالي فقد ازدادت ثروة الكنيسة حتى أنها امتلكت األراضي والضياع الواسعة التي

قام العبيد واألقنان بفالحتها ,فضالً عن الهبات والهدايا التي قدمت من األباطرة والتبرعات التي

قدمها األهالي (عاشور :1972 ،ص.)47-46

أما عن الوضع بعد تأسيس القسطنطينية ,هو أن أسقف القسطنطينية مجرد أسقف مساعد
لرئيس أساقفة روما ,وهذا الوضع لم يعد يناسب العاصمة الجديدة ,التي يتحتم على أسقفها التمتع

بمقام أكثر علواً يتناسب مع وضعها الجديد وعلى هذا عقد المجمع المسكوني الثاني الذي أقر مرتبة

*

مجمع القسطنطينية :هو مجمع مسكوني ديني عقد في مدينة القسطنطينية عام 381م والذي تقرر فيه أحقية أسقف القسطنطينية يلي بابا
روما في المكانة في الكنيسة المسيحية وبالتالي جعل هذا القرار القسطنطينية على قدم المساواة مع روما .انظر :السيد الباز العريني،
الدولة البيزنطية 1081-323م ,دار النهضة العربية ,القاهرة ،1965 ,ص.53
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القسطنطينية بعد أسقف روما مباشرةً ( (Vasiliev, 1961: pp. 450-452إال أن هذا القرار لم
ترض روما بهذه المكانة ألسقف القسطنطينية ,مما جعل البوابا داماسويوس
يكن ليمر مرور الكرام فلم ْ
األول (384-366م) يدعو لعقد مجمع محلي في روما ،وتم االحتجاج بشدة على جعل أسقف

القسطنطينية بالمرتبة الثانية (زيتون :1980 ،ص.)322-321
لم يكن بإمكان أسقف القسطنطينية التراجع نتيجة غضب واستياء بابا روما ،لذلك فقد كان
على بطريرك القسطنطينية أن يشق طريقه خالل صراع طويل؛ ليس ضد بطريرك روما فحسب ،بل

أيضا ضد بطريرك اإلسكندرية الذي غضب من تقديم أسقف القسطنطينية عليه ,وقد ازداد األمر

سوء عندما ُعقد المجمع المسكوني الرابع في خلقيدونية 451م ,حيث قرر اآلباء المجتمعون
باألغلبية بمنح أسقف القسطنطينية االمتيازات نفسها التي يتمتع بها أسقف روما ،كما منح اآلباء

لقب بطريرك إلى أساقفة الكنائس الخمس روما ,القسطنطينية ,اإلسكندرية ,أنطاكية وأورشليم (بيت
المقدس) فنتج عن ذلك رفض من جانب البابوية التي اعتبرتها إهانة للنظرية البطرسية (زيتون،

 :1980ص.)325-324

سبب في
وخالل القرن الرابع الميالدي كانت العلمانية قد سيطرت على الكنيسة ,وكان ذلك ٌ
تطورها ونموها فكان كل واحد مهتماً بالفكر الالهوتي ,وكانت الهرطقة اإلريوسية ,هي موضوع
الساعة ،وكان الناس على اختالف مراكزهم يتابعون الصراع داخل المجامع ,كما كان األباطرة
يعقدون المجامع الدينية ,كما يعقدها كبار رجال البالط ،يشاركون فيها مشاركة فعالة ,وكان

العلمانيون المثقفون مستشارين للالهوتيين ،وكذلك فقد أسهم العلمانيون في الجهد التبشيري للكنيسة

إسهاماً عظيماً ,ولقد كانت اإلمبراطورية البيزنطية في القرن الخامس الميالدي تعد الزندقة* (جاويد،

 :1997ص )131جريمة ضد اإلمبراطورية برغم من كون تلك الوظيفة من اختصاص الكنيسة ,إال

أن سيطرة اإلمبراطورية على الكنيسة واعتبارها روحاً وجسداً أعطى األباطرة حق اتخاذ ق اررات

الكنيسة.

*

الزندقة :تعني نبذ أي قانون يصدر على مجالس العامة للكنيسة .انظر :ستيفن رنسيمان ،الحضارة البيزنطية ,ترجمة عبد العزيز توفيق
جاويد ,ط ,2الهيئة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة1997 ,م ،ص.131
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لقد كان البطريرك نفسه تحت سيطرة اإلمبراطور ,وكان ينتخب بشكل إسمي بواسطة هيئة

األساقفة وكان اإلمبراطور هو الذي يعينه في الواقع بنفسه ,كما كان من صالحياته أن يعزله عن

طريق حشد مجمع خاضع إلدارته ,فكان اإلمبراطور هو إمبراطور الدولة وبطريرك الكنيسة* (جاويد،
 :1997ص.)127-126

لقد سلمت الكنيسة في الشرق زمام أمورها لألباطرة الذين ازداد تدخلهم في شؤون الكنيسة
وذلك بين القرنين السادس والثامن ,وبذلك أصبح من الصعب إيقاف تدخل األباطرة في الشؤون

الدينية حتى أن اإلمبراطور أصبح بمثابة البابا للكنيسة ( (Fruch, 2005: p. 613أي جامعاً في
يده السلطتين الدينية والسياسية وكان أول إمبراطور وضع هذا األساس هو اإلمبراطور قسطنطين

منذ اعترافه بالمسيحية ،وانشائه مدينة القسطنطينية ,كما أنه سن قانوناً صار عليه بقيت األباطرة

الب يزنطيين وهو الدعوة لعقد المجامع المسكونية الدينية لبحث مختلف المشاكل المتعلقة بالكنيسة

والعقيدة المسيحية ،وقد أصبح اإلمبراطور مشرفاً على المناقشات الدينية على جميع كنائس الشرق

التي تضم في طياتها أهم المدن التي صارت مرك اًز لكراسي دينية كبرى مثل اإلسكندرية وبيت
المقدس وأنطاكية وقيصرية (عاشور :1972 ،ص.)49-48

ويستطيع الباحث في تاريخ الكنيسة الشرقية األرثوذكسية المذهب ,أن يعي تماماً أن الشرق

هو منبع النزاع والجدال الديني العقائدي ،وذلك بحكم أن اليونان بالد ذات الحضارة واللغة والثقافة
اإلغريقية كانت تحت الفكر الهليني ذات الطابع الفلسفي فكانوا كثيري التأمل والجدال فيما يختص
بالعقيدة ,فبذلك جمعت الكنيسة في ظلها أعظم العلماء والمفكرين والفالسفة كما يقول الكاهن

جريجورى.

لقد لعب الشرقيون سواء كانوا علمانيين أو أناس عاديين دو اًر ملموساً في الشؤون الدينية

وبالتالي وجود رأى عام واضح إزاء المسائل الالهوتية في الشورق( ,زيتون :1980 ،ص )325فإن
امتدت الكنائس في كافة البقعة الشرقية وظهرت اكبر كنيستين في الشرق هما" :كنيسة اإلسكندرية

وكنيسة أنطاكية" رغم نشوب خالف بين الكنيستين؛ بسبب عدم فهم المفردات والكلمات فيما بينهم

وتفسيرها تفسي اًر خاطئاً ,إال أنها اجتمعت للتصدي لهرطقة أريوس في مجمع نيقية ،وبرغم من فشل
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الكنيسة في مجمع نيقية لمواجهة اإلريوسية حيث نجم عن المجمع انشقاق بدائي ,حيث إن اتباع

أريوس لم يهدؤوا فكان التحدي على الكنيسة أعظم مما كان قبل المجمع ،ومنذ ذلك الوقت انشغل

العالم المسيحي بعالقة الناسوت بالالهوت (االب متى ،بدون تاريخ :ص.)741

فبعد توحد الكنيسة في مواجهة أريوس واألريوسيين فقد توحدت الكنيسة أيضاً لمحاربة

الهرطقة الجديدة التي دعا إليها ابوليناريوس *،لقد تصدت الكنيسة لهرطقة أريوس ابوليناريوس
وأدانت مجامع عديدة هرطقة ابوليناريوس 337م في روما 378م ،وفي اإلسكندرية 379م ،وفي

أنطاكية كما أدين في مجمع القسطنطينية االول 381م (نجيب :2012 ،ص.)171

وفي القرن الرابع ظهر المذهب النسطوري* في أنطاكية ,يشير إلى أن للسيد المسيح عليه
السالم طبيعتين (اإللهية والبشرية) لم تتحد اتحاداً كامالً في المسيح ,ثم تطور المذهب لمحاولة
أربابه البرهنة على أن للمسيح طبيعة بشرية مكتملة ,ونهى هذا المذهب عن تسمية العذراء بوالدة

اإلله واستبدلها بوالدة المسيح ألنها لم تلد ألها بل أنساناً ،فمنذ تولي نسطورس بطريرك القسطنطينية
وكان من أشد المتحيزين للمذهب النسطوري حتى أنه قام بفرض مذهبه على الكنيسة ،حيث أنكر

نسطورس الطبيعة اإللهية في المسيح وأن رجال الكنيسة اإلسكندرية اغفلوا الطبيعة البشرية في
المسيح ,وترتب على ذلك ظهور مذهب الطبيعة الواحدة في المسيح إي الطبيعة اإللهية ,وهو

المذهب المونوفيزتي.

تم عقد مجمع لمناقشه هذه البدعة الجديدة ,وقد حضره كل من بطريرك روما

والقسطنطينية ,وفي هذا المجمع هزم أصحاب هذه النظرية ,ولكنه خلف ورائه تراثاً من المشاكل,
حيث بقيت كنيسة اإلسكندرية تواصل دعم المونوفيزتية ,وفي عهد زينون (491-474م) حاول

العمل على مصالحة المونوفيزتية واألرثوذكسية ,ولكنه فشل مما زاد العداء مع روما ,حيث أنه كان

متحي از للمونوفيزتية (.(Normaan, 1984: p. 3

*

*

ابوليناريوس :ولد في عام  310م من أصل مصري تربى في عائلة مثقفة كان يدرس علم الخطابة وانتقل إلى االودوكية وأصبح كاهنا
لمدينة االودوكية (الالذقية) .انظر :جاد اهلل نجيب ،تاريخ الكنيسة الغائب صفحات من تاريخ الكنيسة في القرنين الرابع والخامس للميالد,
دار الثقافة العربية ،القاهرة ،2012 ,ص.168
المذهب النسطوري :هو مذهب مسيحي رافض لمجمع افسس المعقود عام 431م مؤسسه النسطورس بطريرك القسطنطينية (-428
 431م) الذي يعتقد بوجود طبيعتين في السيد المسيح عليه السالم منفصلتين غير متحدتين انطالقا من تعليم المدرسة األنطاكية التي
ينتمي إليها .انظر :العريني ،الدولة البيزنطية ،ص.50
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أما القرن السادس الميالدي أي في فترة حكم اإلمبراطور جستنيان (565-527م) فقد

عمل على تسوية الفروق بين الفروع الخلقيدونية للكنيسة ،وقد سعى نحو تأسيس وسط يمكن أن

يعيد التأكيد لكيرلس لإلقرار الخلقيدوني دون اإلساءة إلى البيزنطيين األرثوذكس.

لقد نجح إلى حد ما إال انه لم تنجح هذه التسوية مع كنيسة اإلسكندرية ،فقد طبق جستنيان

منطق أرسطو نحو مشكلة الطبيعة الواحدة طبيعتين ،فتمسك بأن للمسيح طبيعة بشرية واحدة ،لذلك
فقد كانت الكنائس الشرقية األرثوذكسية تحيي فقط ذكرى ثالث المجامع المسكونية األولى نيقية

325م والقسطنطينية االول 381م ,افسس 431م ,أما خلقيدونية 451م فتعترف بسلطة سبعة
مجامع مسكونية نيقية 325م ,والقسطنطينية 381م ,وافسس 431م ,وخلقيدونية 451م,
والقسطنطينية الثاني 553م ،والقسطنطينية الثالث ,ونيقية الثاني 787م ,برغم أن زوجته ثيودو ار
كانت تدعم المونوفيزتيين في مصر ,والذي كان يرى في نفسه أنه جمعا في يده السلطة الدينية

والدنيوية أي انه أسقف وامبراطور (.(Vryonis, 1967: p. 153
أما القرن السابع الميالدي زمن اإلمبراطور هرقل (641-610م) فقد ابتكر نظرية الهوتية

جديدة كان يرجو بمقتضاها أن يجذب أصحاب مبدأ الطبيعة الواحدة ،وتسمى" :النظرية المشيئة
الواحدة" بحيث تجمع في السيد المسيح عليه السالم الطبيعتين اإلنسانية واإللهية ,وقد لقيت تأييداً في
روما وأنطاكية ،لكنها رفضت فو ار في اإلسكندرية 638م ،رغم محاولة اإلمبراطور هرقل أن يجبر
الكنائس على قبول مبدأ عقيدة اإلرادة الواحدة (المونوثلية) مما أدى إلى غضب وسخط الكنيسة

اإلسكندرية ,بالرغم من أنه جعل نهاية لهذا الصراع إال أن جهوده انتهت بالفتوحات اإلسالمية

لسوريا ومصر ،الذي رأى سكانها في الفتوحات خالص من السيطرة البيزنطية (لوريمر ،بدون تاريخ:
ص.)247

لقد كان القرن التاسع الميالدي نقطة مهمة في التاريخ البيزنطي حيث تهيأت األجواء إلى
حدوث االنشقاق األعظم الذي حدث في عام 1054م ,عندما حدث نزاع بين بطريركين في

القسطنطينية ،وهم" :إجناشيوس ومنافسه العنيد فوتيوس" وذلك في عهد اإلمبراطور ميخائيل الثالث

(867-842م) حيث قامت االمبراطورة األم ثيودو ار بتعيين إجناشيوس بطريرك للقسطنطينية فأول
ما قام به هو حرمان معارضيه ومن بينهم فوتيوس ,ثم طردهم من مناصبهم األسقفية غير أن

المؤامرات والفتن أطاحت بالبطريرك إجناشيوس عام 857م ,حيث وجهة تهمة له وقام اإلمبراطور
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ميخائيل الثالث بنفيه ( (Warren, 1997: p. 819وتم اختيار فوتيوس ليشغل الكرسي البطريرك

القسطنطينية.

لقد قام فوتيوس بمجاملة البابوية واخبارها بعزل إجناشيوس لغرض التقرب لها ،إال أنها أتت
بنتائج عكسية؛ حيث أراد البابا التدخل في شئون الكنيسة الداخلية بحيث أرسل رسل من روما دعوا

لعقد مجمع في القسطنطينية 861م ،وذلك إلدانة إجناشيوس الذي رفض االستجواب وصاح معلناً
إن الرسل من البابوية الحق لهم في التدخل في شؤون الكنيسة األرثوذكسية ،ومن هنا نستطيع القول
إن األمور قد تفاقمت حدة بين كنيسة روما بزعامة البابوية ،وكنيسة القسطنطينية وبين اإلمبراطور

البيزنطي ميخائيل الثالث ،وكانت تلك من بين األسباب التي يأتي ذكرها الحقاً في حدوث ما يعرف

بقطيعة فوتيوس (عبيد :1970 ،ص.)12-8

لقد استمر الصراع بين بطريرك القسطنطينية وتدخل البابوية فيها ،وانتهزت فرصة إعادة
النظرية البطرسية من جديد معطياً حق الكراسي لروما واإلسكندرية وانطاكية وبيت المقدس متجاهال

كنيسة القسطنطينية ,بحيث أن الرسائل المتبادلة بين اإلمبراطور ميخائيل الثالث والبابا نيقوال األول

(867-858م) لم تكن سبباً في غضب الثاني ،إنما كان سببه غيرة البابوية وحقدها للنجاح الهائل
الذي حققته البعثات التبشيرية بين الشعوب السالفية بالديانة المسيحية األرثوذكسية تأييدها للقوات

العسكرية البيزنطية في بالد البلغار ،غير أن ملك البلغار طالب بتعيين بطريرك بلغاري لمملكته
فتجاهل فوتيوس طلبه ,مما أضطر الملك للدخول في مفاوضات مع البابوية لتحقيق ذلك ،فاستغل

البابا ذلك وأرسل أسقفين للتبشير وتصحيح العقائد التي سبق لإلمبراطورية البيزنطية إذاعتها بين
الناس في بلغاريا ،حيث قام الملك البلغاري بطرد األساقفة البيزنطيين والرهبان من مملكته وأقام

مكانهم وفد البابوية (عبيد :1970 ،ص.)13
وفي عام 867م اغتيل اإلمبراطور ميخائيل الثالث ،وجلس على العرش اإلمبراطور
المقدوني باسيل األول (886-867م) فقام بخلع فوتيوس وتعيين إجناشيوس الذي عقد مجمع رحبت

به البابوية العتقادها أنه سوف يكون من مؤيديها ،وأصدر ق ار اًر بحرمان فوتيوس ونفيه ،وأقر

المجمع أيضا رفضه التام الدعاءات روما في اإلمارة على الكنيسة العالمية ,وأكد إن البطريرك

الخمسة لروما والقسطنطينية واإلسكندرية وانطاكية وبيت المقدس متساوية في الرتب الكنسية دون

تمييز ,وفي ذلك الوقت وصلت للقسطنطينية السفارة البلغارية فأعلن اإلمبراطور إن بلغاريا ُملك
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اإلمبراطورية البيزنطية ,مما أغضب روما وتم طرد رجال الدين الكاثوليك من بلغاريا ،واحالل محلهم
قساوسة البيزنطيين.

توفي إجناشيوس عام 877م ،وتم تعيين فوتيوس بطريرك على كرسي كنيسة أيا صوفيا,
وعقد مجلساً في القسطنطينية عام (880-879م) شارك فيه مندوبون عن بطريرك اإلسكندرية
وانطاكية ،وبيت المقدس ،ولهذا المجلس أهمية حيث أنه أجبر الرسل البابويين على االستماع دون

معارضة لنص قانون اإليمان النقي ،كما أعلن أن البابا بطريرك كسائر البطاركة األربعة اآلخرين،

مما أحدث قطيعه بين فوتيوس وروما ،أي بين الكنيسة الشرقية القسطنطينية األرثوذكسية والكنيسة

الغربية روما الكاثوليكية (عبيد :1970 ،ص.)16

ثانيا :دور الكنيسة األرثوذكسية في الحياة السياسية في شرق أوروبا العصور الوسطى:
أحد يعبد اإلمبراطور كما
لقد لقب األباطرة البيزنطيين أنفسهم بلقب الحبر األعظم ,فلم يعد ٌ
في السابق ,إال أن فترة حكم اإلمبراطور ثيودوسيوس األول (395-379م) فقد كان الحاكم وقصره
مقدسين ،وكانت القسطنطينية تدعى المدينة المقدسة ,فقد كان على الناس أن يمسوا الثوب

األرجواني المقدس ،وكانوا ُيدعون للسجود أمام الصور المقدسة لألباطرة السابقين في قاعات
القصر ،وكان إهمال القوانين اإللهية ما هو إال عصيان ويعتبر تدنيساً للمقدسات ،ومن يخدع
اإلمبراطور فانه يخدع اهلل (رنسيمان :1997 ،ص.)138

قامت الكنيسة القسطنطينية من البداية على أساس التعاون التام مع الدولة ,وغالبا ما أخذ

بطريرك القسطنطينية األوامر من اإلمبراطور المقدس ،بل إن ق اررات المجامع العامة تطلبت موافقة

اإلمبراطور على انعقادها ،وكان اإلمبراطور يترأسها ويستمع لمناقشتها ،وبعد أن تقر الق اررات كانت

تعرض على اإلمبراطور لتعديل أو إلغاء بعض منها ،وأحيانا يأخذ هو القرار ويطبق في المجمع,

كما كان من حقه تنفيذ قوانين المجامع المسكونية ولو تطلب ذلك استخدام القوة واتخاذ اإلجراءات
كالنفي أو السجن أو خلع أعداء اهلل والكنيسة ,غير أن األباطرة ما كانت لهم الجرأة على اتخاذ ق ار ًار

سياسياً كان أو دينياً دون مشاورة البطريرك ,ومن ثم كانت المنازعات الدينية والعقائدية من األمور

التي تحظ ى باهتمامات السلطة اإلمبراطورية ,وأعتبر األباطرة أن الهرطقة ال تهدد كيان الكنيسة
فقط ,بل تهدد كيان اإلمبراطورية ,حيث عملوا علي تحمل مسئولية تحقيق هذه الوحدة واإلبقاء عليها,
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فحاول العديد من األباطرة استنباط مذهب يعمل على إرضاء جميع األطراف ,وعلى سبيل المثال ما

فعله اإلمبراطور هرقل عندما استحدث مذهب المونوثلية ,بيد أنهم لم يتمكنوا من إرضاء أحد

(هلستر :1988 ،ص.)7

لذلك نجد الكنيسة في الشرق تحت خدمة األباطرة البيزنطيين ,حيث تولوا الدعوة لعقد

المجامع المسكونية تارةً ,ومخالفتها تارةً أخرى ،وهذا ما فعله اإلمبراطور قسطنطين عندما خالف
مجمع نيقية 325م ،وأعاد االسقف أريوس للقسطنطينية بعد القرار بنفيه ونفي أثناسيوس ،كذلك ما
قام به اإلمبراطور ثيودوسيوس األول والدعوة لعقد مجمع مسكوني ثاني في القسطنطينية عام 381م

( (Charanis, 1953: p. 422والمجمع المسكوني الثالث لمناقشة بدعة نسطورس وتحويله

الكنيسة إلى كنيسة أرثوذكسية؛ ألنه كان أرثوذكسياً متشدداً ,وفي المجمع الرابع الذي عقد في
خلقيدونية سنه 451م ,والذي دانوا فيه هرطقتي أوطيخا ونسطوريوس ،وأبطلوا مجمع افسس

اللصوص ,وفي عام 553م عقد مجمع مسكوني خامس في القسطنطينية ،وحاول تفسير كيفية
اتحاد طبيعتي السيد المسيح عليه السالم ,في تكوين شخص واحد ,فانشغل األباطرة في الخالفات

العقائدية فترة وفيرة من الزمن (االب متى ،بدون تاريخ :ص.)744-743

في حين أمتاز القرنان السابع والثامن الميالديين بوجود خالفات عقدية بين معارض ومؤيد

لعبادة األيقونات ،ففي عصر ليو الثالث األيسوري (802-717م) أصدر مرسوماً ينص على منع
عبادة الصور والتماثيل وتدميرها ،وقد يكون الدافع من ذلك الهوتياً ,لكن الحركة سرعان ما اكتسبت

أساساً سياسياً قامت عليه ،كهجوم موجه للكنيسة عامة ولألديرة خاصة ,ومن النتائج السلبية لهذه
الحركة أن الرهبان كانوا من مؤيدين عبادة الصور ,بالرغم من نجاح الحركة في أسيا الصغرى،

وبين الجند الذين كانوا أغلبيتهم من العنصر األسيوي ،إال أنها لقيت مقاومة شديدة من األباطرة

البيزنطيين ,وقد بل شدت كراهية الناس لأليسوريين في إيطاليا أن للومبارد لم يجدوا أدنى مقاومة
حين اجتاحوا رافنا ،وأدت الحركة إلى انشقاق مع البابوية كان لها نتائج بعيدة المدى (رنسيمان،

 :1997ص.)43-42

وقد كانت أحداث قطيعة فوتيوس التي حدثت في القرن التاسع الميالدي في مجملها تدور
حول الجانب الديني ،ولكن إذا تمعنا النظر قليالً لوجدنا أنها كان لها أثر سياسي وقيامه بما لم يقم
به غيره ،فقيام فوتيوس بنشر المسيحية األرثوذكسية بين الشعوب السالفية في كل من تراقيا ومقدونيا
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وبقية أقاليم اليونان ,أو بين الكيانات السياسية الغير خاضعة للحكم البيزنطي كدولة بلغارية ودولة

الصرب ومملكة مرافيا في أواسط أوروبا؛ يدل على أنه نجح في مد نفوذ اإلمبراطورية سياسياً

(.(Charles, 1957: p. 209

وبالرغم من المحاوالت التي قامت بها كنيسة روما للتفوق على باقي الكنائس المسيحية بعد

خلو الجو لها في استقرار األباطرة في القسطنطينية ,حيث بدأت البابوية في زعامة الغرب دينياً
ودنيوياً ,محاولين االنفصال واالستقرار عن الكنيسة الشرقية التي كانت ترى أحقية وجودها في
القسطنطينية عاصمة األباطرة في الجزء الشرقي كراعية لبقية الكنائس المسيحية ،فقد رأت كنيسة

القسطنطينية أن توجهات كنيسة روما الالتينية نزعة انفصالية واضحة ،فكان ذلك البداية الحقيقية

للخالف والشقاق المذهبي بين الكنيستين الشرقية والغربية استمر طيلة العصور الوسطي ،والذي

أنتهى بتتويج البابا لشارلمان العظيم سنه 800م إمبراطو اًر ،وأصبح داخل اإلمبراطورية إمبراطوران:

شرقي وغربي ،ففي الشرق اإلمبراطورة أيرين ،وفي الغرب اإلمبراطور شارلمان.

وقد أرادت البابوية من ذلك إرجاع السلطة التي كان يتمتع بها البابا في تعيين وعزل

األباطرة ،كما كان لها غرض في تعيين شارلمان وهو قطع الرابط الذي يربطها باإلمبراطورية
البيزنطية ,أما عن الوضع في اإلمبراطورية البيزنطية فقد وقع مثل الصاعقة عليها خاصة إن
األباطرة البيزنطيين كانوا يعتبرون أنفسهم ورثة األباطرة الرومان ،وكانت لهم سلطة ولو كانت اسمية
على غرب اإلمبراطورية ،وبذلك فقد األباطرة البيزنطيين السلطة على الغرب ،بل انقسمت

اإلمبراطورية إلى شطرين؛ شرقي تحت حكم اإلمبراطورة أيرين ،وغربي تحت حكم اإلمبراطور

شارلمان (ديورانت :1988 ،ج ،3ص.)353

وفي عام 1024م تأزم الوضع مجدداً عندما اقترح بطريرك القسطنطينية استمرار العالقات

مع روما ،مقابل اعتراف روما بزعامة القسطنطينية لجميع كنائس الشرق لكن روما رفضت ذلك
(العريني :1960 ،ج ،3ص.)73-72
لقد كان استيالء النورمان على جنوب إيطاليا بقيادة روبرت جيسكارد (1085-1015م)

الذي حصل على اعتراف وتأييد من بابا روما ,آثاره السلبية فقد أثار ذلك مشكلة جديدة حيث
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تحالف اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع مونو ماكوس *،مع البابوية (يوسف:1984 ،

ص )19ولكي يحقق اإلمبراطور البيزنطي هذا التحالف عيَّن أرجيروس حاكماً على ممتلكاته في
إيطاليا لمنع تقدم النورمان ,وفي نفس الوقت ظهر منافس جديد على الساحة وهو الملك األلماني

توجه البابا يوحنا الثاني عشر (964-955م) إمبراطو اًر عام
أوتو األول (973-912م) الذي ّ
962م ( (Ambroise, 1941: pp. 82-83حيث عمل جاهداً للسيطرة على ممتلكات اإلمبراطورية
البيزنطية في إيطاليا ،بالرغم من المفاوضات التي قام بها اإلمبراطور البيزنطي نقفور فوكاس

(969-963م) من أجل التحالف مع األلمان ،إال أنها باءت بالفشل ،لكن بتولي اإلمبراطور يوحنا
تزيميسكيس (976-969م) سرعان ما أصبحت العالقات البيزنطية األلمانية طيبة (بن ناصر،

الحيدري :2002 ،ص.)149-148
شهد القرن العاشر الميالدي حدوث صراع بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما ،مما
أحدث قطيعة دينية عام  1054م ,وكان السبب وراء ذلك هو التنافس بين الكنيستين على فرض
الهيمنة على كنائس جنوب إيطاليا التي كانت خاضعة اإلمبراطورية البيزنطية (بن ناصر ،الحيدري،

 :2002ص.)149

لقد ظهر الخطر السلجوقي عندما قامت جيوش اإلمبراطورية البيزنطية باإلغارة على منبج،

وقتل حاميتها ،واستباحت أهلها ,فوجه السالجقة حملة إلى اإلمبراطورية البيزنطية بقيادة ألب

أرسالن* عام  1071م في موقعه عرفت في التاريخ بمعركة (مانزكرت) التي انتصر فيها األتراك

السالجقة على القوات البيزنطية ،فقد كان لهذه المعركة أثر كبير على اإلمبراطورية البيزنطية خاصةً
وعلى أوروبا بشكل عام ،حيث تحولت اإلمبراطورية البيزنطية بشكل تدريجي إلى تركية؛ ألنها أنهت

الوجود البيزنطي في أجزاء من أسيا الصغرى ،وأحلت محلها نفوذ األتراك السالجقة ثم العثمانيين

فيما بعد ,ونتيجة لهذه الهزيمة قام اإلمبراطور البيزنطي الكسيوس كومينيين (1118-1081م)

باالستنجاد بالغرب األوربي إلنقاض الشرق من خطر السالجقة الذي لم يقتصر التهديد على

*
*

قسطنطين مونو ماكوس :هو إمبراطور بيزنطي وصل للحكم سنة  1055-1042م ,عند زواجه من زوي سليلة البيت المقدوني .انظر:
جوزيف نسيم يوسف ،تاريخ الدولة البيزنطية ,مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ,اإلسكندرية1984 ,م ،ص.19
ألب أرسالن قائد ماهر حكيما وسياسياً متمكناً ووزير لنظام الملك في الجيش السلجوقي ,أراد أن يمتد نشاط السالجقة ضد النفوذ الفاطمي
في بالد الشام وضد حلفائهم البيزنطيين في أسيا الصغرى ,وتوحيد العالم العربي اإلسالمي تحت راية الخالفة العباسية .انظر :خليفة بن
ناصر وصالح الحيدري ،المرجع السابق ،ص.157
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القسطنطينية فقط بل على العالم األوربي كامالً ،لذلك طلب النجدة من البابا أوربان الثاني

(1099-1088م) ( (Barker, 1977: pp. 20-22أحد النبالء الفرنسيين إلمداده بالجيوش
المرتزقة الستعادة الممتلكات البيزنطية من أيدي السالجقة ،فوجد البابا فرصة لتحقيق مطامعه في

توحيد الكنيسة الشرقية تحت سلطته ( (Regine, 1963: pp. 57-62فعقد مجمع في كليرمونت

في فرنسا 1095م ،ووجه خطاباً في غاية الحماسة للعالم األوربي ألنقاض األراضي المقدسة من
قبضة السالجقة ،إال أن الخافي كان أعظم حيث كان الهدف الظاهر والسبب الحقيقي وراء هذا

المجمع هو أنقاض األراضي المقدسة والحجيج والسيطرة على اإلمبراطورية البيزنطية وتوحيد
كنيستها ,وهذا ما تم فعالً في عام 1204م ،حيث باركها البابا أنوسنت الثالث (1216-1198م)

عندما عرجت الجيوش الصليبية الموجهة إلى مصر نحو القسطنطينية واستولت على كنيستها،

وتعيين أسقف كاثول يكي عليها ,وتحويلها إلمارة التينية تحت حكم األمير بلدوين التاسع (-1204
 1205م) الذي قسم اإلمبراطورية إلى دوقيات ,وممتلكات صغيرة ,بين القادة الصليبيين (بيشوب،
 :1968ص.)105-103

والجدير بالذكر أن بعض المؤرخين ومن بينهم نورمان بينز يجعل نهاية اإلمبراطورية
البيزنطية بسقوط القسطنطينية على يد الالتين الصليبيين 1204م (أومان :1892 ،ص-218
 )220وحجتهم على ذلك أن اإلمبراطورية البيزنطية برغم استرجاعها واستمرارها حتى أواسط القرن
الخامس عشر الميالدي ,وسقوطها بأيدي األتراك العثمانيين عام 1453م ،إال أن األحداث

والمؤثرات الجديدة من الغرب األوروبي جدت على العالم البيزنطي وتركت أثا اًر واضحاً بحيث أن
عاصمة قسطنطين لم تعد كما هي من قبل بقوتها وعظمتها (يوسف :1984 ،ص.)217

لقد أسس البيزنطيون الذين هربوا من جحافل الصليبيين الذين الحقوا بالقسطنطينية فسادا،

فاتجهوا إلى نيقية وطربيزون وأبيروس وقيام إدارات خاصة بهم مستقلة في المنفى ،إلى أن قام
اإلمبراطور ثيودور األول السكاريس (1222-1204م) من توحيدها تحت اسم اإلمبراطورية النيقية

البيزنطية في أسيا الصغرى وأعلن نفسه أول إمبراطور لهذه اإلمبراطورية عام 1208م (Setton,

) 1958: pp. 183-185وتمكن من استعادة األراضي التي تم اغتصابها من قبل الالتين ومن ثم
تولي العرش اإلمبراطور يوحنا الثالث فاتا تزس (1253-1222م) وتمكن من السيطرة على تراقيا
وتحريرها من أيدي الصليبيين ،وقام بحصار القسطنطينية ،لكنه فشل في اقتحامها ,في ذلك الوقت

كانت هناك إمارة بيزنطية قائمة في أبيروس تحت قيادة ميخائيل انجلوس (1215-1204م) بذلك
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نجد أن هناك إمارتان بيزنطيتان األولى في نيقية ،والثانية في أبيروس تكافحان من أجل استعادة

القسطنطينية وقد توحدت القوات تحت قيادة نيقية ،وما إن تولى العرش ميخائيل باليولوج عام

(1261-1259م) قام بوضع خطط للسيطرة على القسطنطينية ،واعادة توحيد اإلمبراطورية حيث
تمكن من ذلك عام 1261م ،فدخل ميخائيل باليولوج القسطنطينية في حين فر الحاكم الصليبي في
ذلك الوقت بلدوين الثاني والبطريرك الكاثوليكي وتم لميخائيل التتويج في كنيسة أيا صوفيا كأول

إمبراطور بيزنطي بعد استعادة القسطنطينية (.(Vasiliev, 1961: p. 9
لقد تمكن اإلمبراطور البيزنطي ميخائيل من عقد تحالف مع البابا جريجوري العاشر

 1274م باعترافه بتبعية كنيسة القسطنطينية للبابوية في مقابل ذلك حصوله على اعتراف من البابا
بأحقيته في حكم القسطنطينية ،ويكون له حرية التصرف في الشرق ولو استلزم ذلك القضاء على

اإلمارة الالتينية ,إال أن هذا التحالف لم يرضي البيزنطيون بأن يكونوا تابعين لروما وطالبوا باستقالل
كنيستهم ،مما أدى ذلك لحدوث انقسام وانشقاقات طائفية انعكست على وحدت اإلمبراطورية (بن

ناصر ،الحيدري :2002 ،ص.)212-207

موجه من الداخل فقط فقد عاد العثمانيون مرة أخرى وقاموا بالهجوم على
لم يكن الخطر ّ
اإلمبراطورية البيزنطية ،فاستولوا على مدينة أدرنة عام 1361م ،في عهد السلطان مراد األول

(1389-1360م) الذي جعلها عاصمة لدولته ،كما قام العثمانيون بشن هجمات تمكنوا فيها من
السيطرة على أجزاء كبيرة من اإلمبراطورية ,حيث وصلوا الدانوب وانتصروا على الجيوش البلغارية

والصربية التي حاولت إيقاف تقدمهم ,فسيطروا على مقدونيا وساحل دالماشيا وازداد تقدمهم في شرق

أوروبا إلى عهد السلطان بايزيد بن السلطان مراد (1402-1389م).(Shaw, 1977: p. 14( ،

وصل المغول بقيادة تيمور لنك إلى داخل أراضي أسيا الصغرى وشنوا هجوماً على

العثمانيين وألحقوا بهم هزيمة ،ووقع بايزيد نفسه في أسر تيمور لنك حيث توفي بعد أقل من عام,
وعندما تولي السلطان محمد الثاني العرش العثماني (1481-1451م) أراد إخضاع القسطنطينية

التي كان يحكمها اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر (1453-1449م) ( (Langer,

 Blake, 1932: p. 489في ذلك الوقت ,فقد أبدى والئه للسلطان العثماني مراد الثاني ،ولكن
األخير توفي فخلفه ابنه محمد الثاني وتزايد العداء بين الطرفين ،فاستنجد اإلمبراطور البيزنطي

قسطنطين الحادي عشر بالغرب األوربي وعلى رأسهم البابا لنجدته ،في حين قام السلطان محمد
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الثاني بإنشاء قلعة عند البوسفور بالقرب من القسطنطينية أطلق عليها روم أيلي حصار ,وفي عام

 1453م أصدر السلطان محمد الثاني أوامره بمحاصرة القسطنطينية ونتيجة شدت الحصار وأمام

المدافع العثمانية سقطت اإلمبراطورية البيزنطية (أومان :1892 ،ص.)227-218

وبعد ما يزيد عن عشرة قرون من الزمن ,عاشتها اإلمبراطورية البيزنطية لتؤدي دورها على

مسرح األحداث سقطت القسطنطينية في قبضة األتراك العثمانيين وبسقوطها إنهار أخر مؤسسة من
مؤسسات العصور الوسطى ،ويبدأ عصر جديد في تاريخ اإلنسانية بأوضاع ومفاهيم جديدة

(يوسف :1984 ،ص.)291

النتائج
 .1الجدير بلفت النظر أن اإلمبراطور قسطنطين لم يعتبر نفسه إلهاً ,حسب عادة األباطرة
الرومان ,بل اعتبر نفسه نائباً عن اهلل في حكم اإلمبراطورية البيزنطية.

 .2لقد كان اعتراف اإلمبراطور قسطنطين بالمسيحية ما هو إال ذكاء منه لمعرفته التامة،
ولبعد نظره بأن المسيحية سوف تحقق الوحدة داخل اإلمبراطورية ،ألنها تحمل روح المحبة
والوحدة التي تدعو إليها الكنيسة ،فقد عمل قسطنطين على استخدام المسيحية وتسييرها

لخدمة اإلمبراطورية.

 .3لقد كانت اإلمبراطورية البيزنطية في القرن الخامس الميالدي تعد الزندقة  -نبذ أي قانون
يصدر على مجالس العامة للكنيسة  -جريمة ضد الدولة بالرغم من أن هذه الوظيفة كانت

من اختصاص الكنيسة إال أن سيطرة الدولة على الكنيسة واعتبارها روحاً وجسداً أعطى

األباطرة حق اتخاذ ق اررات الكنيسة.

 .4لم يكن انقسام الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية ،ومحاولة فرض كل منها السلطة ،هو
العامل الوحيد فقد حدث انقسام وتنافس داخل الكنائس الشرقية نفسها وهذا ما حدث بين

كنيسة اإلسكندرية وكنيسة القسطنطينية عندما قرر اإلباء مساواة كنيسة القسطنطينية بكنيسة
روما وكذلك التنافس بين كنيسة اإلسكندرية وكنيسة أنطاكية.
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 .5نلتمس من قطيعة فوتيوس أن اإلمبراطور تدخل عندما قام ملك البلغار بطلب االستقالل
لكنيسة بلغارية ببطريرك بلغاري ،ورفض اإلمبراطورية البيزنطية لهذا الطلب وتحايل البابوية

بقبول هذا الطلب إال أنها وقعت تحت الوصاية البيزنطية عندما أعلن اإلمبراطور باسيل

ذلك وهذا يدل على مكانة اإلمبراطور واتخاذ الق اررات داخل المجمع.

 .6لقد تعرضت اإلمبراطورية البيزنطية ,لكثير من اإلخطار كادت في بعض األحيان أن
تقضي عليها ,وبرغم انتصار السالجقة األتراك على البيزنطيين في معركة مانزكرت ,كان
له أثر كبير حيث وقع هذا الخبر على البيزنطيين كالصاعقة ,إال أنهم لم يتمكنوا من

السيطرة على اإلمبراطورية البيزنطية ,ولعل السبب وراء ذلك وفاة قائدهم ألب أرسالن,

وكذلك الخالفات التي حدثت بين السالجقة أنفسهم ,وظهور الالتين على الساحة ,وقيامهم

بالحمالت الصليبية  -حيث أنها سميت بذلك ألنهم اتخذوا الصليب شعار لهم  -لقد سبق

حمالت السالجقة بغية السيطرة على القسطنطينية حمالت المسلمين في ذلك في عهد

الخليفة سليمان بن عبد الملك (717-674م) حيث قامت الجيوش العربية بقيادة مسلمة بن
عبد الملك بحصار القسطنطينية عام 717م ،وبعد فترة طويلة من الحصار ونتيجة لتحالف
اإلمبراطور البيزنطي ليو الثالث األيسوري مع زعيم البلغار ترفل وكذلك الشتاء القارس وشح

الغذاء كل تلك األسباب جعلت القوات اإلسالمية ترفع الحصار وتعود أدراجها ,باإلضافة
لخطر البلغار وكذلك الروس البشناق ,إال أنها سقطت في أيدي من استنجدت بهم ,وهم
الصليبيون ومن بعدهم العثمانيين.

 .7حاول اإلباء الغربيين التدخل في شؤون الكنيسة األرثوذكسية م ار اًر وتك ار اًر ،ولكن حرص
األباطرة وفرض السلطة الدينية والدنيوية حال دون تحقيق ذلك الغرض ,إال أن استنجاد

الكسيوس كومنيين بالبابوية شجعهم لتحقيق ذلك الغرض وتم لهم ذلك.

 .8حدوث الصراع في القرن التاسع الميالدي داخل الكنيسة والقصر اإلمبراطوري في الوقت
الذي اعتقد أنصار عبادة الصور أن زمن الرافضين لعبادة الصور قد انتهى إال أنهم سرعان
ما فوجئوا بحركة دينية شعبية هي الحركة المعروفة بالبوليسية  -نسبة إلى بولس  -التي

ازداد نموها في آسيا الصغرى ،حيث خطرها لم يقتصر على الكنيسة فقط ,بل تجوز ذلك

للسلطة ,كذلك حدوث صراع ديني جديد بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما ,وهو الذي
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أدى إلى ما يعرف بقطيعة فوتيوس ،فقد اكتسب هذا الصراع طابعاً عقائدياً وسياسياً وثقافياً
واقتصادياً.

 .9إن الصراع بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية هو صراع مذهبي بينهما ،وأنه مستمر
إلى يومنا هذا بين الكاثوليكية في الغرب واألرثوذكسية في الشرق.
 .10أن الصراع القائم بين الكنيسة الشرقية المتمثلة في البطريرك البيزنطي والبابوية في روما
ساهمت في ضعف اإلمبراطورية وتجرء الدول المجاورة عليها.
 .11أدى سقوط القسطنطينية بأيدي األتراك العثمانيين 1453م ,إلى زوال إمبراطورية أوربية
مسيحية ,واحالل محلها إمبراطورية أسيوية إسالمية.

الخاتمة
وخالصة القول ،لقد لعب األباطرة في الكنيسة دو اًر مهماً حيث قاموا بعقد المجامع والدعوة
لها ,وفي بعض األحيان قاموا بإصدار ق اررات ,ونصب األباطرة أنفسهم ُحماةً ِّ
للدين والكنيسة ،بحيث
أصبح حكمهم حكم استبدادي قيصري بابوي في نفس الوقت ,وكذلك قيامهم بنشر الديانة المسيحية

في المدن التي تتم السيطرة عليها ,في حين واجهت اإلمبراطورية البيزنطية الكثير من األخطار
والسيما األخطار خارجية التي كادت أن تنهي حكمها ,كذلك التنافس الذي حدث بين الكنيستين

الشرقية (القسطنطينية األرثوذكسية) والغربية (روما الكاثوليكية) حول أفضلية الكنائس وادعاء
باباوات روما السلطة بأنهم خلفاء القديس بطرس وبولس ,وطمع الغرب بالسيادة على جميع
الكنائس ،فقد ظهر ذلك بوضوح عندما غضب البابا من ق اررات مجمع خلقيدونية ,وكذلك ظهور

النزاعات والخالفات الدينية كان لها أثر كبير استمر طيلة العصور الوسطى ,كل تلك األحدث
السابقة وانشغال األباطرة بحلها عجلت بسقوط اإلمبراطورية البيزنطية.
 -التوصيات:

من خالل دراستنا لموضوع (الكنيسة األرثوذكسية ودورها في الحياة الدينية والحياة السياسية
شرق أوروبا العصور الوسطى) اتضح أن الموضوع يحتاج المزيد من البحث والتدقيق للوصول إلى
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أدق المعلومات والمزيد من الوقت والجهد واالهتمام بمثل هذه الموضوعات الجديدة ومحاولة البحث

عنها بصورة أكثر في جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية  ..الخ.
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مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد
محمد بن علي السنوسي اإلسالمية بمدينة البيضاء

هنية بالقاسم عيسى الظافري

فاطمة حسين عبدالخالق المبروك

كلية أصول الدين  ،تخصص علم النفس

كلية أصول الدين  ،تخصص علم النفس

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية  /البيضاء

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية  /البيضاء

محاضر

أستاذ مساعد

الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد

محمد بن علي السنوسي اإلسالمية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق مقياس(الشخشير ،)2010وقد تم

التحقق من الخصائص السيكو مترية للمقياس ،وطبق علي عينه قوامها( )112عضو هيئة تدريس ،وتم
التوصل إلى النتائج اآلتية:

 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير الكلية ،لصالح كلية أصول الدين واالقتصاد اإلسالمي.
.2هناك فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير النوع اإلناث ،والفروق في المؤهل العلمي لصالح حملة
الماجستير وذوي الخبرة ،الفروق دالة إحصائيا وفقا للعمر ،وكانت الفروق لصالح فئة عمر من  30إلى

أقل من .40

ABSTRACT
This study aimed to investigate the professional development of two faculties
members of the Islamic university of Mohamed Bin Ali Alsanosy. In order to achieve the
aim of the study, the scale of (Shakhshir 2010) was applied, and the psychometric
properties of the scale were verified. The results of the study showed that statically
significant differences according to the variable Of faculty in favour of Osool Aldeen
and Islamic Economy faculties; moreover, there were statically significant differences
according to the gender in favour of females- qualification and experience.
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المقدمة
يبرز االهتمام بالتنمية المهنية أعضاء هيئة التدريس ،نظ اًر لتعدد الوظائف في الجامعة

الحديثة ،وتنوع مهام المحاضرين ،وانتشار التحديات العالمية المعاصرة ،وزيادة الطلب على التعليم،
والمشكالت التنمية المهنية التي يواجهها التعليم الجامعي ،فقد أصبحت التنمية المهنية ضرورة

تربوية ،وعلى أنها الحافز لعضو الهيئة التدريسية (نوفل.)2002 ،

وعضو هيئة التدريس هو أحد العاملين في مؤسسات التعليم العالي ،في أي دولة ،هو

فعال في النهوض
المسؤول عن التطور والتقدم فيها ،إن النشر في التعليم العالي والترقية له دور ّ
بالمجتمع ،وذلك في ظل التطور المستمر بسبب وسائل التكنولوجية (حسانين ،)1993 ،وقديماً قيل

إن رقى الجامعات وتطورها ال يقاس بمبانيها وساحاتها ،وانما يقاس بأعضاء هيئة التدريس لديها،
فعضو هيئة التدريس يمثل القلب النابض في الجامعات) ،وحيث تعتمد الجامعات على أعضاء

هيئة التدريس لضمان جودة التعليم الجامعي؛ لذا فإن تنمية مهاراتهم أصبحت أساساً ألي عملية
تطوير ،ورغم وجود الصعوبات والتحديات مثل قلة المشاركة العلمية والبحثية ،والدورات التدريبية،

والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ،إال أن تركيز االهتمام بالتنمية المهنية لعضو هيئة
التدريس يزداد يوم بعد يوم ،خاصة في الجامعات العربية (الشخشير.)2017 ،
مشكلة الدراسة :تتحدد مشكلة الدراسة في اآلتي:

 1و ما مدى مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة السيد محمد بن علي

السنوسي اإلسالمية ؟ من وجهة نظرهم.

 2و هل توجد فروق في مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة السيد محمد
بن علي السنوسي اإلسالمية ،وفقاً لمتغيرات الدراسة (النوع ،المؤهل العلمي ،الكلية ،العمر ،سنوات

الخدمة ،التخصص ،الدرجة العلمية).

أهمية الدراسة :تبدو أهمية الدراسة في كونها تهدف لمعرفة مستوى التنمية لدى أعضاء

هيئة التدريس ،ومعرفة الفروق بين أفراد العينة في مستوى التنمية ،وتتضح أهمية الدراسة في الدور

الذي تلعبه التنمية في تطوير أعضاء هيئة التدريس ،ورفع كفاءتهم.

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التي لم يسبق وأن أجريت على البيئة الليبية.
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أهداف الدراسة:
1و التعرف على مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد محمد بن علي

السنوسي اإلسالمية من وجهة نظرهم.

2و إيجاد الفروق في مقياس مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد محمد

بن علي السنوسي اإلسالمية ،وفقاً لبعض المتغيرات الديموغرافية (النوع ،المؤهل العلمي ،العمر،

الكلية ،سنوات الخدمة ،التخصص ،الدرجة العلمية).

حدود الدراسة :أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية بمدينة

البيضاء ،خالل العام الدراسي  2018م
مصطلحات الدراسة:

ـ التنمية المهنية :هي عمليات تهدف إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وسلوكهم ،لتكون
أكثر كفاءة وفعالية لسد حاجات الجامعة والمجتمع ،وحاجات أعضاء هيئة التدريس أنفسهم

(الشخشير.)2010 ،

ــ التعريف اإلجرائي لمستوى التنمية المهنية :تتحدد بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على
هذا المقياس.

ــ عضو هيئة التدريس الجامعي :هو أحد األعضاء القائمين بشؤون التدريس واإلشراف على
التعليم العالي ،من حملة درجة الدكتو اره والماجستير ،من ذوي الرتب :أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ
مساعد ،محاضر ،مساعد محاضر(حداد.)2004 ،

ـ جامعة :هي المؤسسة الوطنية العامة ،تشمل الكليات العلمية واإلنسانية في مختلف التخصصات،
وهدفها إعداد األجيال؛ حتى تسهم في البناء والحضارة والثقافة ،وتعمل على تقدم هذه األمة.

و تعريفات التنمية المهنية:

عرفت الحربي ( )2006بأنها عمليات مؤسسية منظمة لتدريب أعضاء هيئة التدريس
واعدادهم ،وتستهدف تجديد أدائهم المهني ورفع جودته في مجاالت التدريس والبحث العلمي،

وخدمة المجتمع.

عرفها عمارة ( )1999بأنها مجموعة من البرامج واألساليب التي تقوم بها الجامعة

إلكساب عضو هيئة التدريس مزيداً من المعارف والمهارات والتقنيات المتصلة بممارسة أدواره

المهنية ،ورفع مستوى أدائه.
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ـ مبررات التنمية المهنية :إن التنمية المهنية من أهم متطلبات التعليم الجامعي ومن مبرراتها:
 1و التطور التقني وانعكاساته على العملية التعليمية ،من حيث توظيف تقنيات المعلومات
واالتصال ،وتقنيات التعليم والتعلم.

 .2تحدي جودة النوعية في التعليم العالي ،فتحقيق جودة النوعية في التعليم أصبح يشكل تحدياً
يواجه مسئولي مؤسسات التعليم العالي.

 .3التغير الذي حصل على أدوار أعضاء هيئة التدريس ،من خالل تطور تقنيات االتصال ،وتعدد
مصادر التعلم.

 .4االنفجار المعرفي ،فالعالم شهد منذ منتصف القرن العشرين تزايداً في إنتاج المعرفة بأنواعها.

 .5إنتاج البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في العلوم الطبيعة ،واإلحصائية ،والعلوم

االجتماعية.

6و إدراك وحدة العلوم والمعارف وادراك العالقات التبادلية فيما بينها(.مدني.)2002 ،

ـ أهداف التنمية المهنية :تهدف التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس إلى ما يلي:
1و رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس في مجال التدريس.

2و رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي.

3و رفع مستوى المهارة عند عضو هيئة التدريس للقيام بمهارة اإلدارة ،وخدمة المجتمع.
4و اكتساب المعلومات الالزمة للتعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتعلم.

5و اكتساب المعلومات والمهارات عن التقويم ،وبناء وسائله الحديثة وتقنيتها واستخدامها.
6و توفير المناخ المناسب ألعضاء هيئة التدريس ،للتعرف إلي قدراتهم وتبادل الخبرات.

7و دعم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات العلمية األخرى(.حداد.)2004 ،

ـ أساليب التنمية المهنية :أو األساليب الذاتية ب و األساليب المهنية ( :راشد.)1988 ،

ـ مجاالت التنمية المهنية1 :و التدريس 2و البحث العلمي 3و خدمة المجتمع (على.)2004 ،
ـ معوقات التنمية المهنية :تواجه التنمية المهنية عدة معوقات منها:

1و عدم االتفاق على تحديد مواصفات التدريس الجامعي الجيد.
2و عدم التحمس من قبل أعضاء هيئة التدريس لدراسة طرق التدريس الجامعي وأساليبه.

3و اعتماد الترقية في سلم الوظائف األكاديمية أساساً على البحث العلمي أكثر من التدريس والخبرة،
مما يؤثر على دافعية عضو هيئة التدريس للبحث في أساليب تحسين تدريسية.
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4و قناعة بعض أعضاء هيئة التدريس بفعالية طرق التدريس التقليدية ،أو أنه ليس باإلمكان

استحداث طرق تدريس جديدة.

5و انعدام الصلة بين الجامعة والمؤسسات العلمية واألكاديمية في العالم.
6و عدم تفرغ األساتذة للبحث العلمي ،نتيجة لألعباء التدريسية الكثيرة.
7و قلة عدد المنح والبعثات للخارج.

8و وجود بعض القيود أمام سفر األساتذة إلى الدول األجنبية.

9و عجز المكتبات عن إشباع حاجة الباحثين ،ويشمل ذلك قلة الكتب والمراجع.
10و فقدان التعاون العلمي بين الجامعات ،مما يؤدي إلى الجهل بما يجري في كل منها ،ومن ثم
تكرار البحث وضياع الجهود.

11و عدم وجود قاعدة بيانات تزود الباحثين بما يحتاجون من معلومات واحصاءات.
12و العجز عن التحديد الدقيق الحتياجات المجتمع ،مما يؤدي إلى ضالة قيمة بعض األبحاث
وأحياناً عدم اإلحساس بمشكالت تستحق البحث.

 13و تخلف نظم الترقية في بعض اللجان العلمية الدائمة في إشباع طموحات أعضاء هيئة التدريس

14و وجود ضغوط اقتصادية على أعضاء هيئة التدريس تدفعهم للعمل في أكثر من موقع ،لمواجهة

متطلبات الحياة.

15و غياب التشجيع المعنوي والمادي ،حيث يتساوى في الجامعة من يجري بحثاً ومن ال يجريه

(البندري)2004 ،

ـ الدراسات السابقة:

1ـ دراسة (حسن ،)2006 ،تناولت الدراسة مقومات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس
والقيادات األكاديمية ،ونماذجها في الفكر اإلداري التربوي المعاصر ،واستخدام الباحث المنهج

الوصفي ،ولقد بل عددهم ( )116عضواً ،وتوصلت نتائج الدراسة بأن برنامج التنمية المهنية من
خالل المشروع إيجابا على منظومة التعليم الجامعي ،ومقاومة بعض أعضاء هيئة التدريس لعملية

التنمية المهنية بسبب رغبتهم في ثبات العمل بالجامعة ،كما توصلت إلى عزوف أعضاء هيئة

التدريس عن حضور البرامج التدريبية.

2ـ دراسة (المصري )2007 ،هدفت الدراسة إلى تقييم الدور التنموي لوظائف جامعة األقصى من

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحث األسلوب الوصفي ،و استبيانه
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مكونة من ( )55فقرة ،طبقها على عينة الدراسة المكونة من ( )186عضواً ،من حملة الدكتوراه
والماجستير ،وتوصلت الدراسة إلى تقييم سلبي للدور التنموي لوظائف الجامعة ،السيما الوظيفة

التي لم يصل مستواها إلى الحد األدنى المطلوب وهو .% 60

3ـ دراسة ( سالمة )2008 ،هدفت الدراسة التعرف إلى الواقع التقني لعضو هيئة التدريس في
كلية المعلمين بالرياض ،واقتراح نموذج تقني لتطويره ،ولتحقيق هذين الهدفين تم بناء استبانة وزعت

على جميع أعضاء هيئة التدريس ،وعددهم ( )279عضوا في مختلف األقسام ،وقد أشارت النتائج

إلى ضعف الواقع الراهن في مجال تقنية المعلومات ،ومستحدثات تكنولوجياً التعليم ألعضاء هيئة
التدريس ،وبناء على النتائج بعض الدراسات األخرى تم اقتراح نموذج تقني يصلح ألعضاء هيئة

التدريس في كلية المعلمين بالرياض خاصة ،وكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية عامة.

ـ تعقيب على الدراسات السابقة :تؤكد معظم الدراسات على ضرورة أن تشمل التنمية المهنية كافة
أعضاء هيئة التدريس ،بحثت بعض الدراسات معوقات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس،

بينما تميزت الدراسة الحالية بأنها تناولت المجاالت في التنمية المهنية تنمية مهارات التدريب

والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،وتنمية المشاركة وترقية وتقييمهم ،ومشكالت التنمية المهنية لدى

أعضاء هيئة التدريس.

أـ منهج الدراسة :استخدمت الباحثتان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي المقارن.

ب .مجتمع الدراسة :يشكل مجتمع هذه الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد محمد بن
علي السنوسي اإلسالمية ،خالل العام 2019 / 2018م ،وبل عددهم ( )255عضو هيئة تدريس
موزعين على مختلف الكليات بالجامعة.

ج ـ عينة الدراسة :اشتملت عينة الدراسة على ( )112عضو هيئة تدريس من خمس كليات
(الشريعة والقانون ،التاريخ اإلسالمي ،االقتصاد اإلسالمي ،اللغة العربية ،أصول الدين) ،بجامعة
السيد محمد بن علي السنوسي اإلسالمية بمدينة البيضاء للعام الجامعي  2019 / 2018والجداول
األتية توضح توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة.

جدول رقم (  ) 1توزيع أفراد العينة وفقا للنوع
النوع

التكرار

النسبة %

ذكور

71

63.4

المجموع

112

100

إناث

36.6

41
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جدول رقم (  ) 2توزيع أفراد العينة وفقا للمؤهل العلمي
التكرار

النسبة%

المؤهل العلمي
دكتوراه

32

28.6

ماجستير

80

71.4

112

المجموع

100

جدول رقم (  ) 3توزيع أفراد العينة وفقا للكلية
التكرار

النسبة%

الكلية
أصول الدين

27

24.1

الشريعة والقانون

23

20.5

االقتصاد اإلسالمي

19

17.0

التاريخ اإلسالمي

24

21.4

اللغة العربية
المجموع

19
112

17.0
100

جدول رقم (  ) 4توزيع أفراد العينة وفقا للعمر
التكرار

النسبة%

العمر
أقل من  30سنة

8

7.1

من 30إلي أقل من40

62

55.4

من  40الي أقل من 50

42

37.5

المجموع

112

100

جدول رقم (  ) 5توزيع أفراد العينة وفقا لدرجة العلمية
الدرجة العلمية

التكرار

النسبة %

أستاذ مساعد

11

9.8

محاضر

مساعد محاضر

32
69

28.6

المجموع

112

100

61.6

جدول رقم (  ) 6توزيع أفراد العينة وفقا لسنوات الخدمة
التك اررات

النسبة %

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

48

42.9

من  5الي  10سنوات

30

26.8

من 15سنة فأكثر

12

10.7

من 10إلي  15سنة
المجموع

22
112
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دـ أداة الدراسة :مقياس مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيأة التدريس إعداد (الشخشير،
 ،)2010تكونت إدارة الدراسة من ( )51فقرة منها( )8فقرات سلبية الواقعة ما بين (44و)51

و( )43فقرة إيجابية الواقعة ما بين(1و )43وتم تصحيح األداة وفقاً لخمسة مستويات لإلجابة.

 :1الخصائص السيكو مترية للدراسة األصلية:

أـ صدق المقياس :ويتمثل في:

ـ صدق المحكمين :لقد قامت الباحثة بعرض المقياس على محكمين من ذوي االختصاص ،ولقد
تم حذف ( )4فقرات لعدم صالحيتها ،واستقر المقياس على ( )60فقرة ،منها ( )43فقرة إيجابية

( )17فقرة سلبية ،ولقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين .% 94

ـ صدق البناء :تم حساب صدق الفقرات من خالل تطبيق المقياس الذي يتكون من ( )60فقرة
على عينة استطالعية بل حجمها ( )32عضو هيئة تدريس ،منهم( )28ذكر ،و( )4أنثى،
واستقرت األداة بعد ذلك على( )52فقرة ،وتم استبعاد( )8فقرات هي( 44و  45و  50و  52و  53و

 57و  58و  ،)60األمر الذي أدى إلى بقاء الفقرات ذات صدق البناء مرتفع.

ـ صدق العاملي :استخدمت الباحثة منهج التحليل العاملي مع تدوير المحاور بطريقة الفار يماكس،
وذلك على عينة بل عددها ( )130عضو هيئة تدريس ،وأسفرت النتائج عن( ) 51فقرة في األداة
 ،وكانت اشتراكياتها أعلى ،حيث وصلت نسبة صدق الفقرات (.)74.8

ب ـ الثبات المقياس :استخدمت الباحثة الثبات بطريقة االتساق الداخلي ،وبل معامل الفاء

كرونباخ لألداة ككل ( ،)0.94وهذا معامل ثبات مرتفع جداً ،حيث بل معامل ألفاء كرونباخ في
مجال األول ( ،)0.96ومجال الثاني بل ( ،)0.95والمجال الثالث بل ( ،)0.81والمجال الرابع

( )0.88وهذه معامالت ثبات مقبولة و مناسبة.

ج .المعالجة اإلحصائية :استخدمت الباحثة برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

(.)SPSS
2ـ الخصائص السيكو مترية للدراسة الحالية :وتمثل في:

أـ الصدق :قامت الباحثتان بحساب الصدق بعدة طرق ،والتأكد من صدق المقياس في الدراسة
الحالية.

و صدق البناء (االتساق الداخلي) ،حيث تم استخدام هذا النوع من الصدق للتأكد من مدة االتساق

لكل فقرة من فقرات المقياس والمجموع الكلي للمقياس.
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جدول (  ) 7معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والمجموع الكلي للفقرات
المجموع
الكلي
المجموع
الكلي
المجموع

الكلي

المجموع
الكلي
المجموع
الكلي

ف1

ف2

ف3

ف4

ف5

ف6

ف7

ف8

ف9

ف10

0.240

**0.12

0.229

**0.017

0.260

**0.006

0.202

**0.035

0.168
0.080

0.329

0.220

0.428

0.337

0.235

ف11

ف12

ف13

ف14

ف15

**0.000

**0.021

**0.000

**0.000

**0.014

ف16

ف17

ف18

ف19

ف20

0.250

0.425

0.449

0.405

0.234

0.205

0.567

0.439

0.476

0.399

**0.033

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.003

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

ف21

ف22

ف23

ف24

ف25

ف26

ف27

ف28

ف29

ف30

0.425

0.462

0.607

0.623

0.572

0.642

0.427

0.556

0.393

0.431

**0.033

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

0.286

**0.003

0.365

**0.000

0.646

**0.000

0.587

**0.000

0.167
0.084

0.686

0.721

0.650

0.727

0.721

ف41

ف42

ف43

ف44

ف45

ف31

ف32

ف33

ف34

ف35

ف36

ف37

ف38

ف39

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

ف46

ف47

ف48

ف49

ف50

0.663

0.654

0.706

0.709

0.685

0.736

0.645

0.661

0.602

0.683

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

**0.000

ف51
المجموع
الكلي

ف40

0.674

**0.000

** ويتضح من الجدول السابق ان فقرات المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط مرتفعة عند مستوي دالله ( )0.01مع المجموع الكلي
للمقياس حيث تراوحت المعامالت بين (0.202ـ  ،)0.736باستثناء الفقرة رقم ( )5والفقرة رقم ( )35ال تتمتع بمعامل ارتباط مع

المجموع الكلي للمقياس.

جدول رقم (  ) 8معامالت االتساق بين كل بعد من األبعاد والمجموع الكلي للمقياس
األبعاد
المقياس ككل

البعد االول

البعد الثاني

البعد الثالث

البعد الرابع

0.73

0.86

0.84

0.76

**يتضح من الجدول السابق أن أبعاد المقياس تتمتع بمعامالت ارتباط مرتفعة عند مستوى داللة(  ) 0.01مع المجموع الكلي
للمقياس وهذا يدل على أن المقياس صادق
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ـصدق التمييز :حيث تم استخدام هذا النوع من أجل التأكد من قدرة المقياس في التمييز بين
مرتفعي مستوى التنمية ومنخفضي مستوى التنمية
جدول رقم (  ) 9الصدق التمييزي لمقياس التنمية المهنية
األبعاد

مستوي التنمية

بعد المهارات

مرتفعي مستوى التنمية
منخفضي مستوى التنمية
مرتفعي مستوى التنمية
منخفضي مستوى التنمية
مرتفعي مستوى التنمية
منخفضي مستوى التنمية
مرتفعي مستوى التنمية
منخفضي مستوى التنمية
مرتفعي مستوى التنمية
منخفضي مستوى التنمية

بعد المشاركة
بعد الترقية
وتقييم
بعد المشكالت
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
4.40
3.58
4.47
3.65
4.45
3.50
3.95
2.42
4.39
3.57

االنحراف
المعياري
0.3492
0.2031
0.429
0.300
0.528
0.338
1.023
0.740
0.351
0.199

F

مستوي الداللة

T

مستوى الدالله

6.68

0.01

12.14

0.01

21.82

0.001

3.12

0.080

21.23

0.001

7.48
7.45
11.61
11.68
11.30
11.38
8.99
9.04
15.08
15.22

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

**يتضح من الجدول السابق أن االختبار له قدرة تمييزية في التمييز بين مرتفعي ومنخفضي مستوى التنمية.

ب ـ الثبات :تم حساب الثبات بطريقة معامل ألفاكرونباخ ،وقد تم حساب الثبات للمقياس ككل
وثبات لكل بعد على حدة كما هو مبين في الجدول التالي
جدول رقم (  ) 10يوضح معامالت الثبات للمقياس
معامل ألفا كرو نباخ
0.93
0.89
0.83
0.79
0.94

المقياس
المقياس ككل
بعد تنمية مهارات أعضاء هيأة التدريس
بعد تنمية المشاركة ألعضاء هيأة التدريس
بعد ترقية وتقييم أعضاء هيأة التدريس
بعد مشكالت التنمية المهنية ألعضاء هيأة التدريس

ويتضح من الجدول السابق ان المقياس يتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة وهذا يدل على أن
المقياس ثابت

نتائج الدراسة ومناقشاتها
وقد تم تحقيق أهداف الدراسة وفيما يلي نتائجها:

أوال :نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للمقاييس.
و و ما مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيأة التدريس بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي

اإلسالمية؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتك اررات

للمقياس ،كما يوضحه الجدول التالي:
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جدول (  ) 11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية للعينة الكلية لمقياس التنمية
الفقرة

التكرارات

ف1
ف2
ف3
ف4
ف5
ف6
ف7
ف8
ف9
ف10
ف11
ف12
ف13
ف14
ف15
ف16
ف17
ف18
ف19
ف20
ف21
ف22
ف23
ف24
ف25
ف26
ف27
ف28
ف29
ف30
ف31
ف32
ف33
ف34
ف35
ف36
ف37
ف38
ف39
ف40
ف41
ف42
ف43
ف44
ف45
ف46
ف47
ف48
ف49
ف50

37
48
45
58
58
53
45
59
42
66
72
50
42
61
61
53
49
56
51
54
54
53
43
53
50
42
46
46
54
45
47
46
58
51
55
48
49
43
49
57
46
47
56
44
43
43
39
38
38
38

المتوسطات
الحسابية
4.6696
4.5714
4.5446
4.1786
4.2500
4.3571
4.3661
4.4107
4.0357
4.3661
4.4018
4.1429
4.0357
4.4196
4.2946
4.3929
4.3125
4.3125
4.2500
4.1875
4.2946
4.2580
4.0804
4.3839
4.2589
3.9286
4.1161
4.0982
4.3571
4.1161
4.0714
3.9732
3.8750
4.3482
4.5982
3.9554
3.9018
3.9732
3.8571
3.5804
3.6339
3.6339
3.5804
3.3482
3.3393
3.2589
2.9018
2.7857
2.9911
2.7143

االنحرافات
المعيارية
0.47246
0.4971
0.5516
1.1327
1.1028
0.6825
0.6439
0.6917
0.8896
0.8489
0.9814
0.7346
0.9579
0.5308
0.6981
0.6346
0.6848
0.8057
0.6507
0.7537
0.63867
0.68109
0.89179
0.61871
0.68109
0.90757
0.83553
0.84853
0.62755
0.82468
0.87728
0.95351
0.95034
0.65361
2.77849
0.90433
0.96758
0.92473
0.99419
1.11208
1.13895
1.14684
1.17511
1.34707
1.3527
1.3997
1.6105
1.5906
1.6576
1.5906
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النسبة
المئوية
%67
%42
%57
%51
%51
%47
%40
%59
%37
%58
%64
%44
%37
%54
%54
%65
%74
%50
%58
%48
%48
%50
%56
%50
%50
%37
%41
%41
%48
%40
%42
%41
%51
%54
%49
%42
%43
%38
%43
%55
%43
%45
%56
%40
%38
%45
%33
%33
%33
%33

المجموع

الترتيب

553.00
512.00
509.00
468.00
470.00
488.00
489.00
494.00
452.00
489.00
493.00
464.00
452.00
495.00
481.00
492.00
483.00
483.00
476.00
469.00
481.00
477.00
457.00
491.00
477.00
440.00
461.00
459.00
488.00
461.00
456.00
445.00
434.00
487.00
515.00
443.00
437.00
445.00
432.00
481.00
407.00
407.00
401.00
375.00
374.00
365.00
325.00
312.00
335.00
304.00

51
50
48
27
29
39
41
46
19
42
45
26
20
47
33
44
36
37
30
28
34
31
22
43
32
15
24
23
40
25
21
17
13
38
49
16
14
18
12
35
10
11
9
8
7
6
4
3
5
1
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ف51

1.5839

2.7558

%33

2

309.00

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة لديهم مستواه متوسط من التنمية المهنية ،وأن

الفقرات التي تقيس مستواه التنمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كانت ذات تقديرات منخفضة
في معظمها ،أما الفقرات المرتفعة الفقرة رقم  1بمتوسط حسابي قدرة ( )4.66وبنسبة مئوية

( )%67والفقرة  17بمتوسط حسابي ( )4.31ونسبة مئوية ()%74

ثانيا :نتائج تحليل االختبار التائي لداللة الفروق االحصائية للعينة الكلية وفقا للنوع.
ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقا للنوع؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للنوع لدرجة الكلية

للمقياس كما هو موضح في الجداول التالية:

جدول رقم (  ) 12الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للنوع
األبعاد

النوع

البعد األول
مهارات
البعد الثاني
المشاركة
البعد الثالث
الترقية والتقييم
البعد الرابع
المشكالت

الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث

الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
4.250
4.251
4.038
4.133
3.968
4.024
3.170
3.262
3.97
4.98

االنحراف
المعياري
0.4418
0.3965
0.5603
0.5388
0.6572
0.6490
1.0440
1.3820
0.450
0.550

 0.016ـ

درجة
الحرية
110

 0.879ـ

110

0.542

110

0.05

110

0.02

110

0.07

قيمة

T

0.110
0.110
0.159

مستوى
الدالله
0.607

ي تضح من الجدول السابق أن الفروق بين الذكور واإلناث دالة إحصائيا عند مستوى
( ,)0.05حيث كانت هذه الفروق لصالح اإلناث ،على بعد مشكالت التنمية المهنية ،وبعد الترقية
المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس .والدرجة الكلية للمقياس ،أما على بعدي المهارات والمشاركة
المهنية الفروق بين الذكور واإلناث غير دالة إحصائيا.

ثالثا :نتائج تحليل االختبار التائي لداللة الفروق االحصائية للعينة الكلية وفقا للمؤهل العلمي.
ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقا للمؤهل العلمي؟

لإلجابة على هذا السؤال تم إيجاد الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للمؤهل العلمي ،كما

هو موضح في الجدول التالية:
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جدول رقم (  ) 13الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للمؤهل العلمي
أبعاد
البعد االول
مهارات
البعد الثاني
المشاركة
البعد الثالث
الترقية والتقييم
البعد الرابع
المشكالت
الدرجة الكلية

المؤهل
العلمي
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه
ماجستير

االنحراف
المعياري
0.41
0.42
0.54
0.55
0.53
0.68
1.30
1.10
0.48
0.68

المتوسط
الحسابي
4.16
4.28
4.01
4.09
3.85
4.04
2.94
3.30
3.88
4.44

قيمة

T

1.295
0.661
1.334
1.461
1.229

درجة
الحرية
110

مستوى
الداللة
0.540

110

0.533

110

0.014

110

0.035

110

0.05

يتضح من الجدول السابق أن الفروق وفقا للمؤهل الدكتوراه والماجستير دالة إحصائيا عند

مستوى ( ،)0.05وكانت هذه الفروق دالة ،ولصالح مؤهل الماجستير على بعدي الترقية المهنية
ألعضاء هيئة التدريس ،ومشكالت التنمية لدى أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية للمقياس ،أما
بعدي المهارات والمشاركة الفروق لم تكن دالة إحصائيا.

رابعا :نتائج تحليل التباين لداللة الفروق اإلحصائية بين أفراد العينة الكلية.
ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقا للعمر؟
لإلجابة على هذا السؤال تم إيجاد الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للعمر كما هو موضح

في الجدول التالي:

جدول رقم ( ) 14الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للعمر
األبعاد
البعد االول
مهارات
البعد الثاني
المشاركة
البعد الثالث
الترقية وتقييم
البعد الرابع
المشكالت
الدرجة
الكلية

المتوسط الحسابي
4.21
4.27
4.21
3.94
4.08
4.08
3.78
4.04
3.95
2.14
3.38
3.14
3.73
4.04
3.96

العمر
أقل من 30سنة
من 30وأقل من 40
من  40وأقل من 50
أقل من 30سنة
من 30وأقل من 40
من  40وأقل من 50
أقل من 30سنة
من 30وأقل من 40
من  40وأقل من 50
أقل من 30سنة
من 30وأقل من 40
من  40وأقل من 50
أقل من 30سنة
من  30وأقل من 40
من  40وأقل من 50
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0.43
0.37
0.49
0.44
0.56
0.56
0.76
0.63
0.66
0.78
1.09
1.25
0.32
0.49
0.52
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يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة وفقا للعمر ،وهذه

الفروق كانت لصالح فئة العمر عمر من  30سنة إلى أقل من  40سنة ،على بعد المشاركة
المهنية ،وبعد مشكالت التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية للمقياس.

خامسا :نتائج تحليل التباين لداللة الفروق اإلحصائية بين أفراد العينة الكلية.
ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقا للدرجة العلمية؟

لإلجابة على هذا السؤال تم إيجاد الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للدرجة العلمية كما

هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم (  ) 15الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا الدرجة العلمية
األبعاد
بعد
المهارات
بعد
المشاركة
بعد
الترقية
بعد
المشكالت
الدرجة
الكلية

المتوسط الحسابي
4.19
4.29
4.23
3.98
4.26
3.99
3.93
4.11
3.93
3.11
4.52
3.07
3.92
4.13
3.93

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد
محاضر
مساعد محاضر
أستاذ مساعد
محاضر
مساعد محاضر
أستاذ مساعد
محاضر
مساعد محاضر
أستاذ مساعد
محاضر
مساعد محاضر
أستاذ مساعد
محاضر
مساعد محاضر
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0.32
0.44
0.42
0.39
0.56
0.55
0.22
0.66
0.68
1.18
1.29
1.102
0.186
0.540
0.506
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يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة ،وفقا للدرجة

العلمية ،حيث كانت هذه الفروق دالة عند مستوى ( )0.05لصالح درجة المحاضر على بعد
المشاركة في التنمية لدى أعضاء هيئة التدريس ومشكالت التنمية والدرجة الكلية للمقياس.
سادسا :نتائج تحليل التباين لداللة الفروق اإلحصائية بين أفراد العينة الكلية.
ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقا لسنوات الخدمة؟

لإلجابة على هذ ا السؤال تم إيجاد الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا لسنوات الخدمة كما هو

موضح في الجدول التالي:
جدول رقم (  ) 16الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا لسنوات الخدمة
األبعاد
بعد
المهارات
بعد
المشاركة
بعد
الترقية
بعد
المشكالت
الدرجة
الكلية

المتوسط الحسابي
4.22
4.33
4.10
4.25
4.02
4.19
3.87
4.11
3.99
4.10
3.77
3.92
3.17
3.37
2.87
3.22
3.96
4.14
3.80
3.98

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
من  5الي  10سنوات
من 10إلي  15سنة
 15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5الي  10سنوات
من 10إلي  15سنة
 15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5الي  10سنوات
من 10إلي  15سنة
 15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5الي  10سنوات
من 10إلي  15سنة
 15سنة فأكثر
أقل من  5سنوات
من  5الي  10سنوات
من  10إلي  15سنة
 15سنة فأكثر
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0.46
0.421
0.274
0.409
0.557
0.57
0.31
0.59
0.71
0.65
0.47
0.57
1.24
1.08
0.90
1.30
0.49
0.54
0.23
0.52
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األبعاد
بعد
المهارات
بعد
المشاركة
بعد
الترقية
بعد
المشكالت
الدرجة
الكلية

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
0.508
19.44
19.95
1.053
32.77
32.82
1.065
46.10
47.17
2.21
150.87
153.09
0.943
26.848
27.791

متوسط
المربعات
0.169
0.028
0.351
0.003
0.355
0.388
0.739
0.168
0.314
0.249

درجة الحرية
3
108
111
3
108
111
3
108
111
3
108
111
3
108
111

F

مستوى الداللة

0.941

0.42

1.157

0.33

0.832

0.47

0.529

0.66

1.306

0.29

يتضح من الجدول السابق أن الفروق غير دالة إحصائيا بين أفراد العينة وفقا لمتغير

سنوات الخبرة.

سابعا :نتائج تحليل التباين لداللة الفروق اإلحصائية بين أفراد العينة الكلية.

ــ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة وفقا للكلية ؟

لإلجابة على هذ ا السؤال تم إيجاد الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للكلية كما هو موضح في الجدول

التالي:

جدول رقم (  ) 17الفروق بين أفراد العينة الكلية وفقا للكلية

260

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

األبعاد

مصدر التباين

بعد المهارات

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

بعد المشاركة

بعد الترقية

بعد المشكالت

الدرجة الكلية

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
1.64

متوسط المربعات
0.41

درجة
الحرية
4

18.30

0.83

107

مستوى
الداللة
0.05

19.95

2.405

111

0.71

0.17

4

33.11

0.45

107

33.82
1.098

0.27

111
4

46.07

0.63

107

47.17
6.28

1.57

111
4

146.81

1.04

107

153.09
0.73

0.184

4

27.05

0.667

107

0.578

27.79

0.638

1.143

0.727

0.06

0.05

0.06

0.05

111

يتضح من الجدول السابق أن الفروق وفقا لمتغير الكلية دالة إحصائيا( )0.05على كل بعد من
أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس ،وهذه الفروق لصالح كلية أصول الدين على بعد المهارات ،وبعد

المشاركة ،ولصالح كلية أصول الدين وكلية االقتصاد اإلسالمي على بعد الترقية والتقييم وبعد المشكالت.

الخاتمة
تناولت هذه الدراسة مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد محمد

بن علي السنوسي اإلسالمية بمدينة البيضاء لسنة ( 2018و  ،)2019وقد تناولت الدراسة مقدمة
عن التنمية المهنية ومشكلة الدراسة ،وأهمية الدراسة وأهداف الدراسة وحدود الدراسة ،ومصطلحات

الدراسة ،كما تطرقت الدراسة إلى تعريفات التنمية المهنية ومبررات التنمية ،و أهداف التنمية
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المهنية وأساليب التنمية المهنية ،ومجاالت التنمية المهنية ،كما تناولت الدراسة معوقات التنمية

وتطرقت الدراسة الدراسات السابقة في مجال التنمية المهنية.

وقد تم استخدام المنهج الوصفي ،وتحديد مجتمع الدراسة ،والذي بل ( )255عضو هيئة

تدريس ،والعينة التي طبقت عليها أداة الدراسة ،وبل قوامها( )112عضو هيئة تدريس ،وقد تم
التحقق من الخصائص السيكو مترية ألداة الدراسة ،وقد تم استخدام بعض المعالجات اإلحصائية

كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واالختبار التائي ،وتحليل التباين األحادي.

وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج ،منها هناك فروق بين الذكور واإلناث وهذه الفروق

لصالح اإلناث كما توجد فروق وفقا للمؤهل العلمي ،وكانت لصالح الماجستير كما توجد فروق وفقا

للكليات وكانت الفروق لصالح كلية أصول الدين واالقتصاد اإلسالمي.

المراجع
 .1البندري ،محمد ( .)2004التعليم الجامعي بين رصد الواقع ورؤى التطوير ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
 .2حداد ،بشير ( .)2004التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي ،عالم الكتب ،القاهرة.
 .3الحربي ،حياة ( .)2006إدارات التطوير ودورها في التنمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ،
مجلة دراسات في التعليم الجامعي  ،عدد (.)13
 .4حسانين ،السيد ( .)1993الجامعات المصرية بين الواقع والمستقبل معهد الدراسات التربوية  ،مجلد ()1
عدد (.)1
 .5حسن ،سالمة ( .)2006التنمية ألعضاء التدريس والقيادات األكاديمية في جامعة بنها (،دراسة تقويمية
لمشروع تنمية القدرات فيها) المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر (العربي الخامس) ،الجامعات العربية في
القرن الحادي والعشرين الواقع والرؤي بمركز تطوير التعليم الجامعي ،بجامعة عين شمس القاهرة ،مصر.
 .6راشد ،على ( .)1988الجامعة والتدريس الجامعي ،دار الشروق ،جدة.
 .7زاهر ،ضياء الدين ( .)1995تقويم أداء األستاذ الجامعي مستقبل التربية العربية ،مجلد ( )1عدد (.)3
 .8سالمة ،جابر ( .)2008نموذج تقني مقترح لتطوير أعضاء هيئة التدريس في مجال مستحدثات
تكنولوجيا المعلومات والتعليم في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية ،كلية الرياض نموذجاً في
ضوء الواقع ونتائج بعض الدراسات ،كلية المعلمين ،الرياض.

262

مجلة المختار للعلوم اإلنسانية العدد ( )38السنة ()2020

 .9السيد ،نادية على ( .)2004تقييم أداء األستاذ في ضوء معايير الجودة دراسات في التعليم الجامعي ،عدد
(.)8
 .10الشخشير ،حال محمود ( .)2010مستوى التنمية المهنية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح

الوطنية من وجهة نظرهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،لكلية الدراسات العليا،

فلسطين.
 .11علي ،سعيد ( .)2004تجديد العقل الجامعي ،المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر(العربي الثالث)،
التعليم الجامعي العربي أفاق اإلصالح والتطوير ،الجزء األول.
 .12عمارة ،سامي ( .)1999معوقات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة اإلسكندرية من
جهة نظرهم ،المؤتمر القومي السنوي السادس التنمية المهنية ألستاذ الجامعة في عصر المعلوماتية،
بمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس ،القاهرة.
 .13مدني ،غازي ( .)2002تطوير التعليم العالي علي أنه روافد التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية،
ورقة عمل مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودية حتى عام  2020المنعقد في الرياض خالل
الفترة الواقعة ما بين  19و  23أكتوبر ،الرياض و ازرة التخطيط.
 .14المصري ،رفيق ( .)2007تقييم الدور التنموي لوظائف جامعة األقصى من جهة نظر أعضاء هيئتها
التدريسية ،مجلة األقصى ،مجلد ( ،)11عدد (.)1
 .15نوفل ،محمد ( .)2002الجامعة والمجتمع في القرن الحادي والعشرين للتربية ،مجلد ( ،)22عدد (.)1

263

