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 ا

 مجلة )البحوث العلمية(

 م6102من سنة  ( النصف األول ) األولى  السنة الثانيالعدد 

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةأفريقيا  جامعة)البحوث العلية(  مجلة منشورات

 أسعار المجلة

 الجهات
سعر النسخة 

 داخل ليبيا
 سعر النسخة خارج ليبيا

 ةأمريكي اتدوالر 4 د.ل 3 الطلبة

 ةأمريكي اتدوالر  6 د.ل 5 المشتركون

 ةأمريكي ات دوالر 6 د.ل 7 األفراد

 الوزارات والهيئات والمؤسسات

 وما في حكمها
 ةأمريكي اً دوالر 01 د.ل 01

 تنويه

إن تقديم البحوث المنشورة أو تأخيرها في ترتيب الصفحات ال يعني المفاضلة 

لكن متطلبات التنسيق الفني هي التي تتحكم في هذا الترتيب. وإن البحوث 

 ة عن رأي المجلة أو الجامعة.المنشورة ال تعبر بالضرور

 



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________4_________________________________ 
 

 

 لمجلةالهيئة االستشارية 

 ية(م)البحوث العل

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقية أفريقيا  جامعة

 اح أبوشينةتمف .المبروكد:  المشرف العام

 أ.د.عابدين الدردير الشريف  :رئيس التحرير  

 :التحرير هيئةأعضاء 

 المقروسعلي  الحميدد.عبد 

 خليل أ.صالح المبروك

 أكرم الهادي محمد أ.

 أ.عبدالرزاق المبروك الكانوني
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 قواعد النشر وشروطه

 بمجلة )البحوث العلمية(

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةأفريقيا جامعة ب 

 نبذة عن المجلة:

أفريقيا للعلوم اإلنسانية سنوية تصدر عن جامعة  نصفمجلة محكمة 

العربية واإلنجليزية. وتهتم المجلة بنشـر البحوث  ليبيا باللغتين-طرابلس   -والتطبيقية

والدراسات العلميـة، إلى جانـب عرض ملخصات الكتب والدوريات، والرسائل العلمية 

)الماجستير والدكتوراه(، والتقارير الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل من 

 داخل ليبيا وخارجها. 

 أهداف المجلة:

 إثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات تفعيل البحث العلمي و

 العلمية في الجامعة. 

 .االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 

  إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم العلمية من

ى الباحثين وصانعي القرارات والممارسين في داخل أجل توسعة دائرة المعرفة لد

 ليبيا وخارجها.  

  خلق حوار علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة

 المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية
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وط القواعد والشر تباعاقواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجلة 

 :اآلتية

يشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة أن البحوث والدراسات:  -0

 تتصف باآلتي:

أصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في   .أ

 مجلة أخرى  ولم يكن جزًءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.

 ث.سالمة المنهج العلمي المتبع في البح .ب

 ج. سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها.

بأرقام ومراجعه عند التوثيق تتم اإلشارة إلى مصادر البحث اإلشارة إلى المرجع:   -1

متسلسلة وفقاً لترتيب ورودها فيه، وكذلك األمر في ثبت المصادر والمراجع. وعلى 

 -الباحث أن يلتزم باألسلوب التالي:

ؤلف كامالً، عنوان الكتاب، مكان النشر، في حالة الكتب يذكر اسم الم (أ)

 سنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات.

في حالة البحوث أو المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر   (ب)

اسم الكاتب كامالً، واسم الدورية، ورقم العدد، وتاريخ النشر، ورقم الصفحة أو 

 الصفحات التي يشغلها المقال أو البحث.

 ل غير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي.إذا كان النق (ت)

شرح أو توضيح بعض النقاط الغامضة التي على يقتصر استخدام الهوامش الهوامش:   -3

ال يتسع المجال لتناولها في المتن، أو بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفحة 

 بشكل مستقل، ويظهر الهامش في أسفل الصفحة. 

ى في كتابة قائمة المراجع والمصادر كتابة المراجع يراعقائمة المراجع والمصادر:  -4

العربية أوال، ثم األجنبية، على أن تتضمن فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار إليه في 

 متن البحث، ويرتب كل منها ترتيبا هجائيا، وأن تكتب على النحو اآلتي:

 

 أوال: المراجع العربية:

 (.(.1111الجامعة المفتوحة ) التسويق"، )طرابلس:ئ ادبالمهدي غنية "م -

مقدمة في إدارة األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة "عبد السالم أبوقحف  -  

 (. 0991اإلشعاع الفنية )

محمد المكي "أهمية المراقبة الداخلية للمراجع الخارجي"، )طرابلس: مجلة  -

 . 01 – 5(، ص ص: 0914) 6دراسات في اإلدارة واألعمال المصرفية(، العدد 

 ثانيا: المراجع األجنبية:

- Drury،Colin (2000) ،Management and Cost Accounting ، th5 

edition، (London: Thomson Learning).  

- Kaplan، Robert (2000)،” Balance without profit”، Financial 

Management، (January)، 23 26. 



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________7_________________________________ 
 

 ثالثا: مصادر ومراجع اإلنترنت:

- Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional 

development: Our commitment to training، 

.. Arthurandersen.com/careers/training.asphttp://WWW:  

 الشروط العامة والفنية:  -5

ولى أن يكتب الباحث اسمه ودرجته العلمية ووظيفته وجهة عمله في الصفحة األ -

من بحثه، مع ضرورة ذكر العنوان الذي تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف 

 والفاكس والبريد اإللكتروني.

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة  -

 كلمة. 051اإلنجليزية بشرط إرفاقها بملخص باللغة العربية ال يتجاوز 

( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال 11 (عنأال يزيد عدد الصفحات  -

 التوضيحية من صور ورسومات.

، Microsoft Wordأن تكون البحوث والدراسات العلمية مطبوعة على برنامج  -

 Single( مع ترك مسافة مفردة بين األسطر )A4وتقدم في شكل ورقي بحجم )

Spacedعلى قرص ليزري  (، وعلى وجه واحد، باإلضافة إلى نسخة مخزنة

(CD)، .مع إرفاقها بنسخة من السيرة الذاتية للباحث 

(. Simplified Arabicأن تكون كتابة البحوث المكتوبة باللغة العربية بالخط:) -

 Timesأما البحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية فتكتب بالخط المعروف باسم )

New Roman.) 

 أن يكون حجم الخط على النحو التالي: -

 داكن للعناوين الرئيسة. 01 بنط 

  داكن للعناوين الفرعية. 06بنط 

  للمتن. 04بنط 

  للمستخلص بخط مائل. 01بنط 

  للهوامش والحواشي. 01بنط 

 تكون الهوامش على النحو التالي: -

  سم. 1.5أعلى وأسفل 

  سم. 3أيمن 

  سم. 1.5أيسر 

اللغوي من قبل يم العلمي ووتخضع المواد العلمية المقدمة للنشر في المجلة للتق -

أساتذة متخصصين تحددهم هيئة التحرير بشكل سري، يحق للمجلة مطالبة 

مين، كما يحق للمجلة وصاحب المادة العلمية بإجراء التعديالت الواردة من المق

إجراء التعديالت الشكلية فقط متى تطلب األمر ذلك دون أخذ اإلذن المسبق من 

تعانة بأكثر من محكم عند الضرورة. ويبلغ الباحث. كما يجوز لهيئة التحرير االس

 الباحث بقبول البحث من عدمه أو تعديله وفقاً لتقارير المحكمين.

http://www/
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 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه. -

على الباحث أن يتعهد كتابياً بعدم نشر البحث أو الدراسة بأية وسيلة أخرى إال بعد  -

 تاريخ النشر. مرور سنتين من

جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها، وال تعبر بالضرورة عن  -

 وجهة نظر المجلة أو الجامعة.

تلتزم المجلة بإشعار الكاتب بوصول عمله وإحالته إلى هيئة التحرير في موعد  -

 غايته أسبوعان من تاريخ استالمه.

خالل أسبوعين من استالم ردود  تُشعر المجلة الكاتب بصالحية عمله للنشر -

 المحكمين.

 تعلم المجلة الكاتب في أّي عدد سيتّم نشر بحثه. -

إلى المجلّة عند إعالم صاحب البحث المقبول ونشره تنتقل حقوق طبع البحث  -

 للنشر بقبوله.

يتم ترتيب نشر البحوث في أعداد المجلة وفقاً العتبارات فنية بحتة وأولوية  -

  عالقة لها بأهمية البحث أو مكانة الباحث.تسليمها للمجلة، وال

 نشر بحثه أو دراسته.  عنديحصل الباحث على ثالث نسخ من عدد المجلة  -

وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة ترسل البحوث والدراسات كافة عناوين المراسلة: – 2

 ‘– والتطبيقيةجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية  ( البحوث العلمية)باسم رئيس تحرير مجلة 

 وذلك على العنوان التالي: .ليبيا -طرابلس 

 ،ليبيا.طرابلس، -جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة  )البحوث العلمية(العنوان:

طرابلس  -بريد شارع الزاوية 06121 صندوق بريد: أو ترسل إلى العنوان البريدي التالي: 

 ليبيا. -

 Info@africanuniversityedu.lyريد اإللكتروني:الب أو ترسل على التالي:

 218217291428+الهاتف:

 218217291428+بريد مصور:

 WWW.africuniversityedu.ly موقع الجامعة على االنترنت:
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 م6102ية(  مجلة )البحوث العلالسنة األولى من م الثانيمحتويات العدد 

 اسم الكاتب عنوان البحث ر.م
رقم 

 الصفحة

1 
رؤية مستقبلية مقترحة لتحسين األداء المهني 

 لألخصائي االجتماعي في مجال رعاية  المعاقين

د. فتحي علي محمد علي             

د. صالح عبد السالم 

 الضعيف

01 

2 
ع رؤية نظرية حول إستراتيجية تطوير القطا

 الخاص في المرحلة المقبلة

 د. أحمد سعد أحمد مسعود

       أ.محمدعبدالعالي محمد

      
35 

3 
معوقات مشاركة طالب الجامعة في خدمة  

 المجتمع

 أ.نادية علي محمد حنيش

 
51 

 15  د.أبوبكر الغزالي  مهارات العالقات العامة في فن التعامل 4

5 
ودة بالتعليم دور اإلشراف التربوي في تحقيق الج

 العام في ليبيا
 016 خليفة الطويل أ.محمد

6 
قراءة في إنسان الوطن للشاعر عبدالرؤوف بابكر 

 السيد 

 هدى رجب محمد العبيّديد.

 
011 

 044 د.المبروك مفتاح أبوشينة  الدراسات العليا وأهداف البحث بليبيا  7
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ني لألخصائي رؤية مستقبلية مقترحة لتحسين األداء المه

 االجتماعي في مجال رعاية  المعاقين

 / صالح عبد السالم الضعيف د/ فتحي علي محمد علي       د

 :مقدمة

همة في الحياة والتي تأرق متعد اإلعاقة بكل أنواعها من الموضوعات ال 

تقدمه وتنميته إذا لم يتم التعامل معها واستثمارها  فيالمجتمع من ثم تؤثر 

جيد، لذا فقد اهتمت الكثير من العلوم اإلنسانية باإلعاقة والمعاقين االستثمار ال

في المقام األول إنسانية نها مهنة إومن بين هذه العلوم الخدمة االجتماعية حيث 

في  اً همم اً تهتم بالفرد نفسه وداخل المجتمع واخل الجماعة باعتبار الفرد نسق

المجتمعات وخاصة النامية المجتمع ولكن بمرور الوقت والتطور الحادث في 

التي تعاني من ضعف في االستفادة التامة والصحيحة من تطورات العلم بالدول 

المتقدمة، فقد القت مهنة الخدمة االجتماعية العديد من المعوقات والصعوبات 

بنا هنا أن نحاول مواجهة هذه  يفي أداء برامجها لمواجهة مشكلة اإلعاقة،وحر

هم أن نتعرف على الواقع الممارس للخدمة االجتماعية وأالمشكلة فكان علينا 

برامجها المنقذة على أرض الواقع وما الذي يؤثر فيها من معوقات سواء 

مجتمعية أو غيرها من المعوقات التي سيتم عرضها من خالل الدراسات 

السابقة التي تتناول هذا الموضوع وفي النهاية سيتم وضع رؤية مستقبلية 

لألخصائي االجتماعي في مجال وتحسينه ر األداء المهني مقترحة لتطوي

 اإلعاقة.

 أوالً: مشكلة البحث 

   يعد القرن العشرين هو البداية الحقيقية المنظمة لرعاية فئات المعوقين و 

خاصة في أعقاب الحربين العالمية األولى والثانية وما خلفته من أعداد هائلة 

أن لليبيا من والعاهات وال يخفي على أحد من اإلصابات التي أنتجت اإلعاقات 

 م0900الغزو االيطالي عام نتيجة للحرب التي خاضتها ضد اإلعاقات هذه 

من أبناء الشعب نتيجة التنكيل والقتل  األالفالذي تسبب في قتل وفناء وتشريد 

المعاقين والمصابين بالعاهات، ولم تقف الخسائر الكثير من  وقد خلفت الحرب 

ا يااالستقالل  حيث كانت معظم األراضي الليبية تعاني من وجود بقحثي بعد 

 م1100وفي عام التي أدت إلى قتل البعض وإعاقة البعض اآلخر األلغام 

تعرضت ليبيا إلى حرب مغايرة كانت بين أبناء الشعب الواحد بسب الصراع 
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ات مثل السياسي في لبيبا ونالت ليبيا نصيبها أيضا من المعاقين وأصحاب العاه

المراحل والتي كانت سائدة من قبل، "ولقد قدرت هيئة األمم المتحدة في 

من حجم السكان، إذا  %01مؤتمراتها العلمية أن نسبة المعوقين في العالم تمثل

في الدول النامية،  %11مليون منهم  611يبلغ عدد المعوقين في العالم حوالي 

المعوقين في عدد العجز وقد يصل  لغ فيها بالنسبة النتشارانسبة غير مب ةوهد

سيكون نصف سكان العالم أي  ، وم1111مليون نسمة في عام  711العالم إلى

("،وهذا اإلحصائيات تجعل التركيز 1سنة يعيشون في الدول النامية)05أقل من 

هذه الفترة،  توصاحب عنها على االكتشافات العلمية الحديثة التي كشفت النقاب

شتراكية حديثة غيرت من مفاهيم القوة والبقاء لألصلح والتي مفاهيم إنسانية وا

كانت سائدة من قبل كما ظهرت اكتشافات علمية حديثة كشفت النقاب عن كثير 

من طبائع اإلنسان وسلوكه وحياته العقلية والنفسية واالجتماعية التي تؤدى إلى 

الخدمة  ة وبصفة عام ومجاالتها التقدم العلمي الملحوظ في أساليب الرعاية

االجتماعية خاصة سواء على المستوى العالمي أو داخل ليبيا. وقد كان من 

نتيجة سيادة المفاهيم واألفكار الحديثة أن استقرت بعض المفاهيم والحقائق عن 

 المعوقين وأهمها ما يلي:

  عجز اإلنسان هو ظاهرة طبيعية تفرض وجودها نتيجة التعقد الهائل في

ماعية المعاصرة الناتجة عن الحروب من جانب والتقدم طبيعة الحياة االجت

التكنولوجي في المجال الصناعي والذي أدى بدوره إلى كثرة اإلصابات 

 والعاهات من جانب أخر.

  عجز اإلنسان هو عجز نسبي أصاب وظيفة أو أكثر من وظائفه االجتماعية

ار ما تبقى لدى ، وال يعنى بالضرورة عجزاً كلياً أو شامال ومن ثم يمكن استثم

 الفرد بأفضل أسلوب ممكن حتى يستطيع أن يؤدي أدواره االجتماعية .

  ،الشك أن للمعوقين طاقة خالقة إذا عطلت هذه الطاقات ولم تستثمر

ذلك االقتصاد القومي من جانب وعاق التنمية االقتصادية التي تسعى بضرر تل

جلة التنمية هو إسهام إليها المجتمعات من جانب أخر ومن ثم فإعادتهم إلى ع

 ايجابي في زيادة حجم النتاج العام ودفع لعجلة التنمية االقتصادية للمجتمع .

  عناية المجتمعات بتأهيل معوقيها ، يجنبها أعباء كثيرة مستقبالً حيث

إهمالهم يؤدي بهم إلى وجهات انحرافية مرضية كاإلدمان أو التسول أو التشرد 

 مما يكلف المجتمع أعباء ال قبل له بها.أو االنحراف الخلقي....الخ 

                                                           
قية ، المكتب الجامعي ( محمد سيد فهمي ، الممارسة العامة للخدمة االجتماعية )مجاالت تطبي1)

 179-177ص1103الحديث ، مصر 
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 ن العناية بالمعوقين كفئة أصابتها درجة من درجات العجز واجب أخالقي إ

، واألخالقية واإلنسانية المختلفة وواجب تفرضه الذاتيةإنساني،تفرضه القيم 

 طبيعة التكامل االجتماعي وحق الفرد على المجتمع .

 إنتاجية في المجتمع  ةاج هو توفر طاقاإلفادة من جهد هذه الفئة في اإلنت

ومهارة  عمال تتطلب جهداً أمجتمع من توجيه الفئات القادرة إلى الحيث يمكن 

 أكبر. 

 وتعد برامج الخدمة االجتماعية مع المعوقين نتيجة حتمية لكل المبررات و 

ن إيماناَ منها بالكفاية اإلنسانية وبقدرة اإلنسان المعوق على إعادة التكيف ، وم

هنا أيضاَ تبرز أهمية دور الخدمة االجتماعية داخل مؤسسات رعاية المعوقين 

،  فحسب ، ليس من أجل تعديل السلوك غير المقبول لألفراد المعوقينوتأهيلهم 

لدى تلك وتطويره بل أيضاً لدعم السلوك االجتماعي االيجابي المرغوب منه 

التي تسعي إليها الخدمة الرغم من األهداف على الفئة من فئات المجتمع .و

االجتماعية في ذلك مع الفرد نفسه أو مع أسرته أو مع المجتمع المحيط من 

ال إخالل تكامل وترابط طرقها الثالثة خدمة الفرد والجماعة وتنظيم المجتمع، 

نها مع تقدم المجتمع وتطور وسائل تقديم الخدمة ، أصبحت الخدمة االجتماعية أ

اإلهمال والضعف وعدم الوعي كثيراً من بات وصعووتحديات  عدةتواجه 

بدور الخدمة االجتماعية والتي تحول دون تقديمها لخدماتها أو تفهم المجتمع 

 لها.

 -تتمثل أهمية المشكلة البحثية في اآلتي:: : أهمية البحثتأنياً 

مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي وخاصة في المجتمعات المتقدمة في  -0

 سلوب عمل القائمين عليها .تقديم الخدمة وأ

ما أظهرته الدراسات السابقة عن حدة الصعوبات التي تحول دون تحقيق  -1

 الخدمة االجتماعية لدورها .

قلة االعتراف من قبل المجتمع وأفراده بمهنة الخدمة االجتماعية ودورها  -3

 في التعامل مع المشكالت ومواجهتها وخاصة رعاية المعاقين .

 -تمثل الهدف من دراسة هذه المشكلة البحثية في اآلتي :ي: حثثالثاً: أهداف الب

التعرف على الدور الواقعي والفعلي لممارسة األخصائي االجتماعي لدوره  -0

 المهني في مجال اإلعاقة .

التعرف على المعوقات التي تحول دون قيام األخصائي االجتماعي بدوره  -1

 الفعلي في مجال اإلعاقة .
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مستقبلية لتحسين األداء المهني لألخصائي  محاولة التوصل لرؤية -3

 والممارسة المهنية في مجال اإلعاقة. وتطويره االجتماعي 

تتمثل المفاهيم المرتبطة بهذه رابعاَ : المفاهيم لمتعلقة بهذه المشكلة البحثية :

 -المشكلة في ثالثة مفاهيم أساسية:

 مفهوم المعاقين . -0

 مفهوم الممارسة المهنية . -1

 ية المستقبلية .مفهوم الرؤ -3

 بداية نوضح ما اإلعاقة هي حالة تحد من قدرة الفرد على  :مفهوم المعاقين

أساسية في الحياة اليومية  تعدالقيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي 

كالعناية بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعية والنشاطات االقتصادية وذلك 

أوهي عدم تمكن المرء من الحصول على  طبيعية، تعدضمن الحدود التي 

االكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة اآلخرين، وإلى تربية 

ومصطلح اإلعاقة يعني عدم قدرة  خاصة تساعده على التغلب على إعاقته.

 دالفرد على اكتساب الطاقات الكاملة أو إنجاز المهام أو الوظائف التي تع

يؤدي إلى انخفاض في قدرته ألداء دوره االجتماعي  طبيعية لهذا الشخص مما

كنتيجة للضعف أو التدريب غير المالئم لهذا الدور. وفي مجال األطفال فإن 

هذا المصطلح يعني وجود ضعف أو ظروف صحية معينة يحتمل أن تعيق 

النمو الطبيعي للطفل أو القدرة على التعلم .وبعد توضيح اإلعاقة فإن المعوق 

من تعوقه قدراته الخاصة على النمو السوي إال بمساعدة  إلىر مصطلح يشي

خاصة، وهو مشتق من اإلعاقة أي التأخر أو التعويق وللمعوق تعريفات متعددة 

منها :تعريف عطيات ناشد: المعوق هو كل فرد يختلف عمن يطلق علية لفظ 

لية الى سوي أو عادي في النواحي الجسمية أو العقلية أو المزاجية أو االحتما

 الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل .

 (1)0395لسنة  63ف قانون تأهيل المعوقين رقم يتعر

المعوق هو"كل شخص أصبح غير قادر في االعتماد على نفسه في مزاولة  

 أو القيام بعمل أخر واالستقرار فيه أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الوالدة .

 .التعريف اإلجرائي للمعاق

 ونه فإذا فقد المقدرة على ذلك ؤنجاز شإهذا الفرد على كفالة نفسه أو  قدرة

 . اً سمي معاق
                                                           

سامية بارح فرج ، نحو تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق التكامل بين المنظمات  (1

الحكومية وغير الحكومية لرعاية األطفال المعاقين ذهنيا وأسرهم ، بحث في مجلة دراسات في 

 عة حلوان ، كلية الخدمة االجتماعية ، العدد الحادي والخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، جام

 . 1116العشرون ، 
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  تؤدي هذه اإلعاقة إلى سوء توافق المعوق مع ذاته من جانب ومع

 من جانب ثالث .ه المحيطين به من جانب أخر ومع مجتمع

 تكون عقلية أو  نأنواع القصور التي يتعرض لها المعوق تكون بدنية وإما أ

 .د تكون حسية ق

  إصابة أو أنها أدى إلى قد يرجع سبب هذا القصور إلى حادث أو مرض

 خلقية وراثية .

 ن المعوقين هم مواطنون خرجوا بغير إرادة عن السواء الذي أدى إلى إ

 في الحياة كغيرهم من األسوياء . طبيعي بشكلإعاقتهم عن السير 

 مفهوم الممارسة المهنية .

محاوالت للوصول إلى إطار معرفي مميز وصياغة تعددت التصورات وال 

تكاملية لمفاهيم واضحة للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ويمكن تحديدها 

 اً قدمت جمعية األخصائيين االجتماعيين األمريكية:تعريفو (:1يلي) فيما

للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية بأنها "المحصلة أو النتاج النهائي الناجم 

التالحم والفاعل بين كل من القيم واألغراض واالعتراف )التصديق(  من

المجتمعي والمعرفة والمنهج. ويحدد روبرت نظرية الممارسة المهنية في 

الخدمة االجتماعية بأنها " إطار معرفي مميز ذو مفاهيم واضحة وافتراضات 

اً في محددة ومبادئ محددة قد تكون نمت وتطورت بصورة أكثر أو أقل تنظيم

ويحدد الدكتور سيد أبوبكر الممارسة المهنية لطريقة  البناء المعرفي العلمي.

تنظيم المجتمع بأنها تختص بكيفية تطبيق الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع 

مع المجتمعات على اختالف مستوياتها، ويستلزم ذلك العامة التي يضعها 

 لمحيطة به . الظروف ا ةوجية وثقافيالمجتمع في ضوء أيدل

(بأنها:تصورات 1114عبد العزيز مخيمر) خايعرف:مفهوم الرؤية المستقبلية

أو توجهات أو طموحات لما يجب أن تكون علية المنظمة في المستقبل ، وإلى 

بع أهمية الرؤية المستقبلية من نأين تريد الذهاب من واقعها الحالي اآلن ؟ وت

تعرف إلى أين تريد الذهاب ؟ كما تستند  التساؤل :بمعنى ، كيف تقود إذا لم تكن

إلى أن مهمة اإلدارة ليست رؤية المنظمة كما هي اآلن، بل رؤيتها كما يجب 

  .أن تكون

 الرؤية :

 . تهتم بتحديد التوجه المستقبلي للمنظمة 

 . النوع )أو الشكل ( الذي تريد المنظمة أن تتقمصه في المستقبل 

                                                           
( هناء بدوي ، ومحمد عبد الفتاح ، الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع " مدخل نظري " ، 1

 099ص 0990المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 
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 ظمة إلى إشباعها في المستقبل .المن ىاحتياجات العمالء التي تسع 

وتعرف الرؤيا الشاملة بأنها صورة المستقبل والمؤسسة وأقسامها التي نعمل 

 تعبر عن هوية المجتمع ومعانيه وقيمه ومبادئه و ةبها ونتفاعل معها. الرؤي

كذلك فإن الرؤيا تفسح المجال أمام كل فرد في المجتمع ليحقق أهدافه ، رغباته 

ة رؤيمع ية ومقوماته الشخصية ويطورها بما يتناسب ، هويته، الشخص

 .هوأهدافالمجتمع 

األساس إلى في كلمة كبيرة وملزمة، لذلك تطبيقها يحتاج  ةأن الرؤي 

ال عن طريق الرغبة إن هذا ال يتحقق أللى الصبر والتروي إرات الكبيرة والقد

لتزام نحوه اإلتفكير منهجي يتعلق باالتجاه وباآلخرين، و فيالصادقة للتأثير 

 ( .1بجانب الحقيقة بأن للمواطن توجد حاجة ماسة له)

يتمثل دور : خامساً: واقع ممارسة األخصائي االجتماعي في مجال اإلعاقة

 في اآلتي :وتأهيلهم األخصائي االجتماعي في مجال رعاية المعاقين 

 الخدمات الوقائية -0

 الخدمات العالجية . -1

 الخدمات اإلنشائية . -3

 -( : 2عرض وتوضيح لتلك األدوار) وفيما يلي

ويستهدف هذا الدور المبادرة باكتشاف أسباب الدور األول : الدور الوقائي:

المشكلة والعمل على توفير اإلمكانات التي تحول دون وقوع المشكلة أو التقليل 

 منها وذلك من خالل : 

ية سواء إلعاقة الذهنإلى العوامل المؤدية لاالهتمام بنصح األم وإرشادها  -

 البيئية أو الوراثية  .

نشر الوعي الثقافي الصحي بحسن معاملة هذه الفئات والمبادرة بسرعة  -

 تحويلهم إلى المتخصصين في وقت مبكر .

ويختلف الدور العالجي الذي يستطيع األخصائي الدور الثاني: الدور العالجي:

ففي بعض الحاالت االجتماعي القيام به وفقاً لطبيعة موقعه في ممارسة العالج 

قد يعمل األخصائي االجتماعي مع المعاق من خالل األسرة الطبيعية التي 

ينتمي إليها، وفي أحيان أخرى قد يعمل معه في المؤسسات اإلبداعية لرعاية 

                                                           
 من كوكب أبو الهيجاء ، موقع العرب و – ( مصطفى عبد الفتاح ، ما أحوجنا إلى الرؤيا المستقبلية1

 1101نسيان  15الناصرة األحد،  -صحيفة كل العرب

http://www.alarab.net/Article/28016707:47:21 
( مدحث محمد أبو النصر ، تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة " عالقة المعاق باألسرة والمجتمع من 2

 1114، القاهرة ، ابتراك للنشر والتوزيع ،  0، طمنظور الوقاية والعالج مع حاالت الدراسة " 

 151ص
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المعاقين ومؤسسات التثقيف الفكري المختلفة التابعة لوزارتي التربية والتعليم 

 أو التضامن االجتماعي .

 ثالث : الدور اإلنشائي :الدور ال

 : اآلتيةويتمثل في القيام بالمهام 

كز التثقيف الفكري  االدعوة إلى زيادة االهتمام بإنشاء المزيد من مر -0

توجيه الرأي العام لالهتمام بمشكلة اإلعاقة ومعاقين والمؤسسات اإلبداعية لل

ي تساعد ولين على رصد اإلمكانات المادية والبشرية التؤالذهنية، وحث المس

 على التغلب على هذه المشكلة.

إجراء البحوث المختلفة الي تستهدف التوصل إلى التوصيات التي يمكن  -1

االستفادة منها في مجال اإلعاقة ودعوة كافة المؤسسات المعنية والعاملة في 

 ولياتها تجاه هذه الفئة.ؤمجال رعاية المعاقين إلى القيام بمس

حة هي البيئة التي يعيش فيها الفرد وهي التي التأكيد على أن األسرة الصال -3

 تسانده لمواجهة أخطارها وتقويته ليبقى قادراً على مسايرة الحياة .

 دمج المعاق في الحياة العامة واجب لكي يعيش أفرادها مستقرين راضين و -4

متكيفين مع بيئتهم ومتوافقين مع أنفسهم من ناحية وتحقيق العدالة االجتماعية 

 المجتمع الواحد من ناحية أخرى .بين أفراد 

أيضاً يقوم األخصائي االجتماعي بمجموعة من األدوار في رعاية المعاقين في 

الوقت الحالي فأصبح يقوم ببعض األدوار اإلدارية و األدوار التي هي بعيدة 

عن دوره الحقيقي في رعاية المعافيين وذلك نتيجة للمعوقات التي سيتم 

 عرضها الحقاً.

:أهم المعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي في مجال رعاية سادساً 

 :وتأهيلهمالمعاقين 

حيث أوضحت بعض الدراسات السابقة أن هناك مجموعة من المعوقات  

 فقد أوضحت دراسة " التي تواجه العاملين في مجال رعاية المعاقين ذهنياً.

وارد االقتصادية أنه من أهم تلك المعوقات الم-(:1")1100رباب راضي عطية

 والمادية وأيضاً معوقات القدرة المؤسسية في تسهيل العمل داخل المؤسسة و

التزامها بتعقيدات الروتين وأيضاً معوقات المشاركة المجتمعية من قبل أولياء 

األمور وأعضاء المجتمع المحيط بكل مؤسساته وقياداته وأيضاً معوق مدى 

رية من أخصائيين ومتخصصين للعمل في توفير اإلدارة المؤسسية لكوادر بش

 .وتأهيلهممجال رعاية المعاقين 

                                                           
( رباب راضي عطية محمد ، تقيم برامج التأهيل المرتكز على المجتمع المقدمة للمعاقين ذهنياً 1

 . 1100القابلين للتدريب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة الفيوم ، 
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سابعاً:أهم عناصر الرؤية المستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية للخدمة 

 في مجال رعاية المعاقين نالجتماعيياألخصائيين لاالجتماعية واألداء المهني 
 :وتأهيلهم

برامج الممارسة المهنية في أن موضوع وضع الرؤية المستقبلة لتطوير  

 .ناقص وتأهيلهممجال رعاية المعاقين 

  الفرضيات التي تقوم عليها الرؤية المستقبلية لتطوير برامج الممارسة

 المهنية للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة 

وقع الممارسة للخدمة االجتماعية لتحديد نقاط لبناء الرؤية المستقبلية وفقاً  -0

لممارسة )المعافين( والفرض والتهديد في اي البيئة الداخلية القوة والضعف ف

 الموارد و–المتسولين–مؤسسات ومنظمات المجتمع بيئة العمل الخارجية(

 اإلمكانات المتاحة( .

للخدمة االجتماعية في التعامل مع وأشكالها تطوير أنماط الممارسة المهنية  -1

لتوازن بين توقعات بصورة شمولية تحقق اومشكالتهم قضايا المعاقين 

 ( .1األطراف الداخلين معها في نطاق المؤسسات وخارجها )

تحديث أساليب ممارسة الخدمة االجتماعية ومواكبة التغيرات التي تشهدها  -3

المهنة في مجال اإلعاقة في ضوء المعايير القياسية لتعليم الخدمة االجتماعية 

حسين ولسد الفجوة بين األداء محلياً وعالمياً لتحديد احتياجات التوممارستها 

 الفعلي والمتوقع )المستقبلي( .

إعداد مواثيق بما يالئم البيئة الثقافية لكل مجتمع ومراجعة وتطوير المبادئ  -4

األخالقية التي وضعها االتحاد الدولي لألخصائيين االجتماعيين على المستوى 

 العالمي باستمرار.

لخدمة االجتماعية التي تضعها إعادة صياغة العالقة بين برامج تعليم ا -5

الجامعات كمؤسسات أكاديمية، وتعهدها بما يدور في المجتمع، وإحداث التغيير 

 ( .2االجتماعي المرغوب فيه)

تفعيل دور الخدمة االجتماعية في تمكين المواطن من المشاركة اإليجابية  -6

 في جهود وبرامج التنمية بالمجاالت المختلفة بالمجتمع .

                                                           
بلية لتطوير استراتيجيات وتكنيكات الممارسة المهنية للخدمة ( ناصر عويس ، رؤية مستق1

االجتماعية في المجال التعليمي ، بحث غير منشور ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة الفيوم ،  

 90ص 1101
( أحمد محمد السنهوري ، موسوعة منهج الممارسة المتقدمة للخدمة االجتماعية وتحديات القرن 2

الميالدي ، الطبعة السادسة المعدلة ، الجزء الخامس " الخدمة االجتماعية الدولية   الواحد والعشرين

 347ص 1117من منظور الممارسة المهنية المتقدمة ، دار النهضة العربية ، 
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م المشاركة بين الجمعيات األهلية والقطاع الخاص والحكومة تدعيم مفهو -7

في عملية التنمية وتفعيل دور الخدمة االجتماعية في برامج وخطط التنمية في 

في ضوء دراسات علمية لواقع احتياجات وبرامجها اقتراح خطط التنمية 

 المواطنين .

األكاديميين السعي إلى تحقيق المزيد من تكثيف العالقة وسد الفجوة بين  -1

والممارسين لتطوير أسلوب الممارسة ليكون أقرب إلى واقع المجتمع وتطوير 

 الممارسة المختلفة للخدمة االجتماعية لتكون أكثر فاعلية .

 مهنية ووطنية للخدمة االجتماعية يتم اختيارها و اتاذجونمإإعداد  -9

 خدمة االجتماعية ممارستها لتجربتها ثم تعميمها في مجاالت الممارسة المهنية لل

تصميم دليل إرشادي محدد األهداف لبناء قدرات األخصائيين  -01

 االجتماعيين في مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية .

  عوامل وضع تصور للرؤية المستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية

ة لن يتم إن وضع تصور للرؤية المستقبلي. للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة

 -(:1هي) إال بعد تضافر ثالثة عوامل أساسية

تحقيق الرؤية؟ في فهل لدينا قوى عاملة نستطيع أن نعتمد عليها الممارس: (أ

؟ فهو أساس تحقيق الرؤية والمستفيد األساسي منها في اوما مدى إنتاجيته

كفاءة وفاعلية،  يتطوير خدمته وتوصيلها للمستفيد )المعاقين( بشكل أسرع وذ

 ذا يتم من خالل :وه

  :تخصيص  –عن طريق )االختيار المناسب لطالب هذا التخصصالقبول

يم مدى استعداد ود كما هو الحال في الطب مثالً يتم من خاللها تقاعدإسنة 

ومناسبته لهذا التخصص وال يسمح له بالمواصلة في الخدمة وقدراته الطالب 

 االجتماعية دون اجتياز هذه السنة .

 تم فيها دمج الجانب العملي بالنظري من خالل الزيارات وي الدراسة: -

  .األبحاث الميدانية في مجال اإلعاقة وحضور الجلسات تحت إشراف أكاديمي

 الحرص على تحديث المناهج ومواكبة التغيرات التي تشهدها المهنة . -

دراسة الخدمة االجتماعية بشكل خاص، ال يجب أن تعتمد الدراسة فيها  -

ما يحفظه الدارس بل على ما يفهمه ويطبقه وهذا يحدث من خالل على مقدار 

 تطبيق النقاط السابقة .

                                                           
( عبد هللا ابراهيم الفايز ، مفهوم الرؤية المستقبلية للوطن ، دولة  اإلنسانية أم دولة تقنية الطاقة 1

،  1111حث منشور، إدارة التخطيط والعمران، المملكة  العربية السعودية النفطية ، ب

alfaizdr2@yahoo.com 
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االستعانة بممارسين متعاونين لتدريس بعض المقررات المستمدة من  -

 ن.يوالتجارب الشخصية لما للممارس من نظرة واقعية ال يتمتع بها األكاديم

 :على تدريب هدها ومعاحيث تعتمد كليات الخدمة االجتماعية  التدريب

طالبها لمدة أربع سنوات دراسية في جميع المجاالت المتاحة مع بقاء مشرف 

أكاديمي في الموسسة، وهنا البد من تواصل الكلية مع جميع مؤسسات المجتمع 

المدني التي لها عالقة بالمعاقين التي تتصل بصورة مباشرة وغير مباشرة حتى 

رات والتعرف على الممارسة الواقعية االستفادة من الخبمن لطالب امكن تي

 للخدمة في كل المؤسسات .

 :يمكن للجامعة عقد اتفاقيات مع الجهات المعنية بمجال اإلعاقة  التخرج

لتوظيف المتفوقين والمتميزين بعد تخرجهم، وهو األمر الذي يعزز من أهمية 

د ممارسة الخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة في نفوس طالبها حتى يبع

 الطالب عن التنظير الذي يصيبهم باإلحباط عند النزول إلى أرض الواقع . 

وأهم مواردنا هنا هي الموارد المالية والبشرية في المقومات والموارد:   (ب

)األخصائي الممارس العام في مجال اإلعاقة ( حتى يمكننا توصيل الخدمة 

 بكفاءة وفاعلية أكثر .

 إن أهمية اإلحصاءات والبحث العلمي وقاعدة المعلومات والبحث العلمي: (ت

توحيدها أو وجود قاعدة معلومات دقيقة عن الممارسة المهنية في مجال 

 ألي رؤية عملية تخطيطية وعماد االقتصاد. اً أساس تعدالمعاقين بصفة خاصة ، 

وهذه العوامل الثالثة تعمل تحت ما نفتقد إليه، وهو ضرورة ، وجود نظام  

نوني تشريعي شامل متكامل ومترابط له مؤشرات سياسي واجتماعي وقا

اجتماعية وسياسية واقتصادية يمكننا من قراءة الرؤية لممارسة الخدمة 

 ( .1االجتماعية وضمان حقها بين العلوم والقطاعات المختلفة)

إن تحقيق الرؤية يعتمد نظرية العمل الكادح وزرع ذلك في نفوس الطالب  

جل خلق مخزون القوى العاملة المؤهلة لدينا فبدالً في مرحلة تعليم المهنة من أ

من تدليلهم واعتمادهم على المشرفين واألكاديميين لتنفيذ المهمه ، فإنه على 

 عظم دول العالم .ا في مهم الكد والعمل كموعلمياألكاديميين وهيئة التدريس أن 

  أهمية وضع رؤية مستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية للخدمة

 الجتماعية في مجال اإلعاقة .ا

 ن الرؤية اإلستراتيجية عموماً لها قيمة أكبر في الصياغة اإلستراتيجية ، وإ  

،  -الراهن–تكوين التوجه إذ هنالك داع دائم وملح للنظر إلى ما بعد اليوم

التقنيات الجديدة التي تلوح في األفق وكيفية بتأثر الالتفكير إستراتيجياً حول 

                                                           
 ( عبد هللا ابراهيم الفايز ، مرجع سابق ذكره 1
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اجات العمالء، وتغير التوقعات، وماذا يلزم لمواكبة التغيرات الحادثة تلبية احتي

 عالمياً ومحلياً إضافة إلى جميع العوامل الداخلية والخارجية للرؤية و

اإلستراتيجية المدعومة بالتصورات عن مجرى برامج الممارسة المهنية في 

يجعل من ذلك  مجال اإلعاقة التي سيتم تنفيذها داخل هذا المجال األمر الذي

منادة مرشدة لتحديد الموارد واإلمكانات المتاحة لتنفيذ تلك البرامج مع المعاقين 

من خالل المؤسسات الخاصة بهذا المجال وأيضاً وضع قواعد لصياغة الرؤية 

ممارس أفضل لبرامج الممارسة المهنية في  تعمل على إيجادالمستقبلية التي 

 مجال اإلعاقة .

 ية مستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية للخدمة الهدف من وضع رؤ

 االجتماعية في مجال اإلعاقة

الوقوف على التحديات والفرص المتاحة أمام تطوير برامج الممارسة  -0

 المهنية للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة .

وضع آليات للممارسة العامة تقوم على التنمية المتوازنة لقدرات  -1

لتحديات المعاصرة والمستقبلية داخل مؤسسات ومراكز تأهيل الممارسين وفق ا

 المعاقين .

 تعزيز ثقافة الحوار وتبادل الخبرات العلمية بين األكاديميين والممارسين . -3

تعزيز قدرات المجتمع لخدمة المعاقين والتصدي للمشكالت الناتجة عنها  -4

 ( .1من خالل شراكات فاعلة)

لدراسات الخدمة االجتماعية والحاجة  التعرف على مالمح الوضع الراهن -5

 للتطوير .

الممارسة المهنية للخدمة  تواجهمحاولة رصد أهم التحديات التي  -6

 االجتماعية بمؤسساتها في مجال اإلعاقة ومنتجاتها.

تقديم بعض الممارسات الجيدة لتوجيه الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية  -7

 (.2في ليبيا للتطلع نحو عالم أفضل)

 لمبادئ والقيم التي تستند عليها الرؤية مستقبلية لتطوير برامج الممارسة ا

 المهنية للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة 

 ميثاق أخالقي يستند على الديمقراطية . -0

 االهتمام بجودة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة . -1

جتماعية في مجال اإلعاقة تطوير برامج الممارسة المهنية للخدمة اال  -3

 بصفة مستمرة تتواكب مع معطيات العصر الحالي .

                                                           
 93( ناصر عويس ، مرجع سبق ذكره ، ص1
 ( أحمد محمد السنهوري ، مرجع سبق ذكره ، ص2
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  خطوات القيام  برؤية مستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية للخدمة

 االجتماعية في مجال اإلعاقة .

دراسة الواقع الحالي لبرامج الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في مجال  -0

 ، وذلك من خالل :م وتأهيلهرعاية المعاقين 

التحليل الموقفي لوضع المهنة داخل المؤسسة التي تهتم بمجال رعاية  (أ

 المعاقين .

في مجال رعاية ومتخصصيها رصد إسهامات علماء الخدمة االجتماعية  (ب

 المعاقين .

دراسة الوضع المستهدف من الرؤية المستقبلية لتطوير برامج الممارسة   -1

ي مجال رعاية المعاقين للخروج بأطر تصورية المهنية للخدمة االجتماعية ف

وفق أهداف محددة وأساليب مهنية أكثر قدرة على مواكبة التغيرات ومواجهة 

مشكالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين من 

 -خالل :

 معالجة نقاط الضعف . -أ

 تعزيز نقاط القوة. -ب

 استغالل الفرص المتاحة بالمجتمع . -ج

تنفيذ الرؤية المستقبلية في ضوء الممكن والمتاح للممارسة العامة للخدمة   -د

وقدرته االجتماعية داخل مجال اإلعاقة من أجل رفع كفاءة الممارس العام 

 ونجاح الممارسة المهنية في مجال اإلعاقة داخل مؤسسات رعاية المعاقين .

  ية للخدمة مستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنالعناصر الرؤية

 االجتماعية في مجال اإلعاقة .

 -: آلتيةالتساؤالت  نتتحدد عناصر الرؤية المستقبلية في اإلجابة ع  

 نريد فعله ؟الذي وضوح غرض المؤسسة في صياغة الرؤية .... ما  -0

معرفة قيم المؤسسة التي من خاللها يتم وضع الرؤية الصحيحة.... ما الذي  -1

 نؤمن به؟

بلي لبرامج الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في تصور الوضع المستق -3

 مجال رعاية المعاقين.... كيف سيكون ذلك الوضع مستقبالً ؟

 الذي تحديد المهام التي من خاللها توضع وتنفذ الرؤية المستقبلية..... ما -4

 يجب فعله ؟
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سة مستقبلية لتطوير برامج الممارالثامناً:المتطلبات الالزمة لتفعيل الرؤية 

 المهنية للخدمة االجتماعية في مجال اإلعاقة .

 سسية داعمة .ؤالتركيز على ثقافة م -0

هيكل تنظيمي إيجابي لتنفيذ الرؤية المستقبلية لبرامج الممارسة المهنية  -1

 للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين .

اتية توفير ممارس جيد قادر على التمييز بين أنواع الرؤى اإلستراتيجية الذ -3

 المحلية و –والمستقبلية ، األحادية والمتعددة األبعاد  –الراهنة  –والموضوعية 

 الرتيب و –المبدع والتقليدي  –اإلقليمية والدولية ، الكلية والجزئية  –القومية 

، وذلك لتفادي الصعوبات وتحقيق أفضل تطوير لبرامج الممارسة -المتفرد

 رعاية المعاقين . المهنية للخدمة االجتماعية في مجال

االعتماد على أساليب تخطيط إستراتيجي وتشغيلي الستثمار نتائج الرؤية  -4

 المستقبلية .

وجود نظام متكامل للمعلومات والقرارات المنظمة لطبيعة عمل الممارس  -5

 ممارسة المهنية في مجال رعاية المعاقين .لالعام لدعم اتخاذ القرار المناسب ل

اإلستراتيجية إلدارة المؤسسة لتنفيذ برامج الممارسة االستفادة من الخبرات  -6

 المهنية للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين .

 االعتماد على األساليب العلمية للتنبؤ والتفكير الحر وعصف األفكار . -7

 التحليل الكمي والنوعي . اتذجونمإانتقاء  -1

تكيف مع التغيرات وجود هياكل تنظيمية مرنة لديها استعداد للتطوير وال -9

 الداخلية والخارجية للمؤسسة .

توفر منظومة متكاملة من اإلجراءات التي تحكم تنظيم عمل  -01

 الممارسين وتقويم أدائهم داخل المؤسسة .

تاسعاً:تكامل المداخل وضرورة الدراسات المستقبلية لتطوير برامج الممارسة 

 . المهنية للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين

جملة من المداخل الدافعة إلى على من المهم في هذا المقام أن نؤكد   

ضرورات االستشراف المستقبلي كجزء ال يتجزأ من نسق المؤسسة في تطوير 

فالواقع يفرض  هاعيوتها وضرورات الواقع ودابرامجها وأيضاً مقتضاي

تشكيل و بدواعية وضروراته مداخل دافعة لهذا النظر المستقبلي واإلستشرافي

 منظومة متكاملة ، فهناك العديد من المداخل مثل:

 :أي صالحية الرؤية المستقبلية لكل زمان ومكان وهذه مدخل الصالحية

الصالحية تتحقق كفاعليات في الواقع وممارسات على أرض الواقع في 

سياقات التفكير والتدبير، والممارسة المهنية للخدمة االجتماعية تفرض على 
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أال يعيشوا ويتعاملوا بالمهنة خارج الزمان والوقت الحاضر أو على ممارسيها 

ستمراريتها وديموماتها وتجددها اهامشه ، بل يجعلون من تكريس صالحيتها و

للحوادث التي ال  اً ستنباطامن خالل فرضية االجتهاد والعمل، اعتبارا للواقع و

 تتبناها .

 :من البنية التكوينية ألنساق  اليتجزء ًءاعتبار التجديد جزاب مدخل التجديد

الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وممارستها ، فالتحديد هو عمل استشرافي 

واستقبالي يحدد نقائض الواقع ومظاهره، يقومه إصالًح وتجديًد لتفعيل 

 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في تقويم الواقع للممارسة .

 . مدخل التحديات 

  والتغيرات المتتابعة .مدخل العولمة 

 :أي مالئمة الرؤية للواقع المجتمعي وثقافته وعاداته وتقاليده مدخل الواقع

 والتعامالت بين أفراد المجتمع . ةومبادئه وقيمه الموجود

 ستشرافي والتفكير المستقبلي .مدخل التحرك تجاه النظر اال 

ر برامج عاشراً:الرؤية المستقبلية في ضوء التحديات المعاصرة لتطوي

 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين . 

ثمة هناك تيارات جارفة في العالم تضع العرب أمام تغيرات بعيدة المدى ،   

تعيد تشكيل الحياة اإلنسانية بمختلف  أبعادها وتضم الجوانب الجوهرية في 

 -وكذلك المحلي:ووظيفته لي البيئة العالمية والتي طرأت على بناء المجتمع الدو

:الثورة الثقافية والمعرفية التي تغير جوهرياً من معالم البنيان االقتصادي أوال

وفنونه اإلنتاجية وبنية اإلنتاج حيث تخلي القطاعات التقليدية السبيل أمام 

 المعلوماتية واالتصاالت والخدمات .

 ت على تبعات اجتماعية و:عولمة العملية اإلنتاجية وتنطوي هذه التغيراثانياً 

ثقافية وربما سياسية واسعة وعميقة من ناحية وهي تحمل بوجه عام مخاطر 

محتملة على المهنة والتي يتعين التحسب لها من ناحية أخرى ، غير أن 

االهتمام ينصب هنا على االنعكاسات المتوقعة على المهنة وخاصة في البلدان 

 النامية .

األخصائي االجتماعي ومواكبته لهذه األحداث مما  ضرورة تغيير دور ثالثاً:

 يوجب على تعلم الخدمة االجتماعية التعامل معها بشكل إيجابي في هذا الصدد 
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 مشكالت المعاقين في الوقت الحالي والتي منها المشكالت التعليمية و رابعاً:

معية من الفضائية والترويحية واالقتصادية واالجتماعية والتأهيلية وأيضاً المجت

نمو  فيمشاركة المجتمع في تأهيلهم واالعتراف بهم وبقدراتهم ، بم يوثر 

 المجتمعات وأداها وتقدمها .

 عن هذه التصورات و ىومهنة الخدمة االجتماعية وممارساتها ليست بمنأ  

المشكالت التي حدثت منذ السبعينات من القرن العشرين ومازالت تزداد بشكل 

الخدمة االجتماعية تواجه العديد من التحديات العالمية سريع وإن كانت مهنة 

السابق ذكرها فإنها لم تقف مكتوفة األيدي بل امتدت ونشرت العديد من 

المؤسسات والمنظمات التي تمارس فيها الخدمة االجتماعية والمرتبطة بمجال 

 مؤسسات رعاية األمومة و –رعاية المعاقين مثل )مراكز التأهيل االجتماعي

مراكز وجمعيات تقديم أوجه رعاية وتأهيل المعاقين مهنياً( بواسطة  -طفولةال

ت دخصائيين االجتماعيين( المهرة بل وإزدااألعدد كبير من الممارسين )

مؤسسات المجتمع المدني من أجل تفعيل اإلصالح االجتماعي على كافة 

 المستويات .

 تماعي أثناء عمله وأيضاً هناك بعض التحديات التي تواجه األخصائي االج 

 تعليمه هي :

ومناهج علمية مقننة ومتطورة لتعليم الخدمة  تناذجونمإقلة وجود  (0

 االجتماعية .

 .وتنظيمهاقلة وضوح نشاطات خدمة الرعاية االجتماعية  (1

 انخفاض الوضعية المهنية للمهنة مقارنة بكثير من المهن األخرى. (3

عي مما يؤدي إلى انخفاض االعتراف المجتمعي باألخصائي االجتما (4

ظروف عمل متدنية  ولكي يتم تفعيل ذلك، فمن الممكن تطوير القدرات 

المعرفية والمهارية والقيمية لألخصائي االجتماعي في ليبيا مما يحدث مردودا 

 ايجابيا على المهنة ووضعيتها ومكانتها في المجتمع .

 في :ونتيجة لتلك التحديات فقد ظهرت العديد من اآلثار المتمثلة 

بانتهاء سياسة التعيين والقوى العاملة وانتشار المنظمات الخاصة في  (أ)

مختلف المجاالت اختفت تقريباً وظيفة األخصائي االجتماعي ولنا أن نتصور 

 الخطورة باستمرار إستراتيجية الخصخصة على كيان المهنة في المجتمع ، إذ

نية العلمية التي يمتلك األخصائيون االجتماعيون المهارات واألدوات المه

تمكنهم من التأثير في وحدات المجتمع المختلفة، والقدرة على التعامل مع فلسفة 

 حرية رأس المال الخاص .



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________25_________________________________ 
 

ونأتي إلى مجال التنمية والعمل األهلي، حيث انتشرت الجمعيات  (ب)

 معظم العاملين في مستويات العمل الفني و أناألهلية في مجاالت متعددة ، بيد 

لك المجالس الفوقية التي انتشرت كتعبير عن اتجاه الدولة لدعم اإلداري وكذ

 المنظمات غير الحكومية، هم من غير المتخصصين في الخدمة االجتماعية ، و

بالقدرات الشخصية والرغبة في  اً مرهون اً رميظل اختراق هذا المجال المهم أ

 التطوع واالنخراط في العمل األهلي والعام .

ماعية لنفسها مكانا ثابتا في مؤخرة  جدول رغبات تحجز الخدمة االجت (ت)

الطالب في  مكتب التنسيق مما يؤشر لدرجة الخطورة على مجرد البقاء 

لكيانات المؤسسات التعليمية ذاتها والعاملين بها بالتبعية من حال المنافسة 

الحرة في السوق في التعاظم بين مؤسسات التعليم العالي في جميع 

 التخصصات .

صفات واألدوار الواجب توافرها في ممارس الخدمة ادى عشر:المواحال

االجتماعية بمجال المعاقين وفق الرؤية المستقبلية  لتطوير برامج الممارسة 

 المهنية للخدمة االجتماعية في مجال رعاية اإلعاقة

ثمة شروط وموصفات يتطلب توافرها في األخصائيين االجتماعيين   

 .-ة وفق الرؤية أهمها :العاملين بمجال اإلعاق

بمجال وقدرتهم كفاءة الممارسين على والمقصود بها أن الحكم اإلنتاجية: -0

رعاية المعاقين سيكون أحد محكاته هو حجم المجهودات واألداءات المهنية 

المبذولة على المستوي الداخلي والخارجي للمعاقين والمؤسسة وفق معايير 

 قياسية محددة .

عدم  الجمود حتى يمكن للممارس أن يتمكن من ويقصد بها المرونة: -1

 التعامل مع متغيرات المعرفة المختلفة التي تحقق لهم أداءات مهنية فاعلة .

:أي امتالك األخصائيين االجتماعيين مهارات وقدرات التواصل االتصال -3

ولين وأيضاً ؤسرة واإلداريين والمسألمع األخرين بالمؤسسة من أفراد ا

 ية بالمجتمع .القيادات المجتمع

هدف إلى تزويد طالب الخدمة يولما كان تعليم الخدمة االجتماعية   

 على النجاح في الحياة و ماالجتماعية بالخبرات واالتجاهات التي تساعده

مواجهة مشكالت المستقبل، وبحكم طبيعة العصر فقد نشأت أدوار جديدة 

ن أهم هذه األدوار لألخصائي االجتماعي يجب إعداده لها وتدريبه عليها وم

 -الجديدة ما يلي:

في أدهان  ةأن األخصائي االجتماعي لم يعد هو الشخص الذي يصب المعرف (أ

الذي يستعمل ذاته  ننساالناس، وأنه المرسل لهذه المعرفة ولكنه أصبح اإل
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بكفاءة وفاعلية من أجل مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم ، فهو يسهل العملية وال 

 موقف ولكن ال ينشئه ، يوجه ويرشد وال يلقن ويحفظ .يحدثها، يدير ال

خصائي يقتصر في استخدامه لتكنولوجيا التعلم على الكتاب أو األلم يعد  (ب

الكلمة المطبوعة بل أصبح عليه أن يتعامل مع تكنولوجيا التعليم الحديثة الكثيرة 

 والتي أصبحث جزءاً أساسياً من المؤسسة .

له تأثير  المصمم للموقف داخل المؤسسةاألخصائي االجتماعي  دورأن  (ت

قف التعليمية واختيار ا، من حيث تحديد وتنظيم األهداف والخبرات والموكبير

أنسب الوسائط لتحقيق هذه األهداف ووضع إستراتيجية يمكن استخدامها في 

حدود اإلمكانات المتاحة له داخل بيئة المعاقين وهذا ما يحقق له النمو 

تلخيص األدوار المختلفة التي يفرضها استخدام  ويمكن.المرغوب فيه

التكنولوجيا الحديثة على األخصائي االجتماعي والتي من أهم مالحمها كونه 

موجهاً للفكر ومشرفاً أكاديمياً، ورائداً اجتماعياً ، وصاحباً  مسيراً للعملية، و

، كل لمدرسة علمية ذات توجه متميز على المستويين النظري والتطبيقي وباحثاً 

غيرها  جعلت من تدريب األخصائيين أثناء الخدمة ضرورة  هذه األدوار و

ملحة لمواكبة تلك التطورات في جميع مجاالت رعاية المعاقين وذلك بغية 

 تمكينهم من إتقان األدوار الجديدة التي ينبغي أن يضطلعوا بها 

جتماعية لخدمة االاثاني عشر: المهارات الواجب توافرها في ممارس مهنة ال

 في مجال رعاية المعاقين  وفق الرؤية المستقبلية .

 تبلور مهارات الممارسة المهنية من خالل عملية المساعدة المهنية و  

مع المشكالت االجتماعية ، وطبيعة العالقة المهنية وتجاربها خبرات التعامل 

بين األخصائي االجتماعي )الممارس العام( وأنساق العميل وتتمثل في 

 -:اآلتيةالمهارات 

 -في : متمثلةمهارات عمل أساسية  -0

مهارات االتصال الشخصي : والتي تتعلق ببناء العالقة المهنية وتحقيق الثقة  -

بين األخصائي االجتماعي والعمل ومن ثم التعرف على الجوانب األساسية 

 للمشكلة ، وطبيعة العوامل والتفاعالت المرتبطة بها .

 لتأثيرية في الموقف اإلشكالي : والتي تتعلق بالجهود والمهارات األدائية وا -

 األنشطة التي تبذل من أجل تحقيق التغيير .

 المهارات اإلدارية والتنظيمية والتخطيطية . -

 -مهارات ممارسة مهنية في مجال المعاقين والمتمثلة في : -1

 مهارات العمل الفريقي . -
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 مهارات تفهم بيئة العمل . -

مؤسسة والمجتمع الخارجي بكل قياداته من أجل زيادة مهارة التشبيك بين ال -

ربط المعاقين بالمجتمع وزيادة وعي المعاق وأسرته بالخدمات التي يمكن 

 للمجتمع توفيرها لهم .

 -مهارات تطويرية عقلية والمتمثلة في : -3

 مهارة التنمية الذاتية واإلبداعية . -

حيطة لصالح خدمة مهارة التفكير البناء في كيفية استغالل الظروف الم -

 المعاقين .

مهارة التفكير التنظيمي سواء في تقديم الخدمات والبرامج أو في مواجهة  -

 .وحلهاالمشكالت المتعلقة برعاية المعاقين 

ثالث عشر:اآلليات الالزمة لوضع الرؤية المستقبلية لتطوير برامج ال -

 . الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين 

 ووضعها وهناك العديد من اآلليات التي تسهم في نجاح الرؤية المستقبلية   

 -متمثلة في:هي والتي يجب توفيرها وتنفيذها 

توافر مناخ وظروف مهيئة للمنظومات الداخلة في تلك الرؤية والتي يجب  -0

 أن تتسم باآلتي :

 دفع العاملين بها للمشاركة في برامج تحسين األداء المهني . (أ

وفق الظروف المجتمعية وتطويرها سين برامج الممارسة المهنية تح (ب

 المحيطة وتطلعات العصر الحالي .

إدراك األطراف المشتركة في تلك الرؤية سواء على مستوى الوزارات أو  (ت

أو المؤسسات التعليمية نظراً لحتمية ومعاهدها كليات الخدمة االجتماعية 

 ز التنفيذ .التغيير والتطوير والعمل على وضعها حي

 توافر المناخ االجتماعي داخل المؤسسة . (ث

 وضوح األهداف لدى كافة األطراف وشفافيتها . (ج

التعامل مع شكاوى الفئات المستهدفة من الخدمة في الوقت المستغرق  (ح

 للحصول على الخدمة .

 للعمل التي تضمن للخدمة االجتماعية مكانتها . المنظمةوضع التشريعات  -1

يم للعمل االجتماعي القائم على النهج ويير المتابعة والتقاالعتماد على معا -3

 التشاركي حتى نتجنب وجود المعوقات أثناء العمل وتالفيها مستقبالً .

ضرورة مشاركة القطاع األهلي في تقديم بعض الخدمات االجتماعية  -4

بالتعاون والتنسيق مع القطاع الرسمي كمنظمات المجتمع المدني التي تتمتع 

 ر من المرونة .بقدر كبي
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تجنب التقاطع واالزدواجية في العمل بمعنى أنه ال يجوز تكرار العمل  -5

 الواحد من قبل أكثر من مؤسسة . 

وجود ممارسين مؤهلين قادرين على تنفيذ مهام التطوير بالصورة المرجوة  -6

 من خالل :

 . تطوير قدرات الممارسين الحاليين العاملين بمجال المعاقين 

 المناسبة من األخصائيين االجتماعيين )الممارس العام (لكل  توافر األعداد

حسب أعداد األسرة المتوافدة على تلك بمؤسسات رعاية المعاقين وذلك 

 المؤسسات .

 .توافر اإلشراف المهني الكفء 

 . تحسين الوضع المالي لألخصائيين االجتماعيين ومكانتهم بين فريق العمل 

مقصرين من العمل داخل مؤسسات رعاية استبعاد الوالرقابة والمحاسبية  -7

 المعاقين .

 كافة األطراف المعنية داخل المؤسسة . ىتوافر إدارة التغيير لد -1

 ةتوافر نظم معلومات مستندة على قاعدة من البيانات لكافة األطراف الداخل -9

 -في تلك المنظومة وخاصة األخصائيين االجتماعيين حول :

 قة .عاواقع ونظام العمل في مجال اإل (أ

 الموارد المتاحة وسبل دعمها مجتمعياً وطرق إستغاللها لصالح العميل . (ب

رابع عشر: شروط وضع رؤية مستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية ال

 للخدمة االجتماعية في مجال المعافين .

 ـ توفير قاعدة من المعلومات والبيانات حتى تتخذ القرارات على أسس شاملة  0

وليات واألدوار داخل مؤسسات رعاية المعاقين وتحديد ؤزيع المسإعادة تو -1

 دور واضح للممارس العام داخل هذه المؤسسات .

يم والمتابعة المستمرة وتقدير الجهود وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى وـ التق 3

 المؤسسة .

ا ذـ تحليل الوضع الحالي بصفة مستمرة ومشاركة كل األطراف في ه 4

ض للوقوف على نقاط القوة و الضعف في تقديم برامج الممارسة المهنية العر

 في مجال اإلعاقة .
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خامس عشر: صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير برامج الممارسة المهنية  ال

 للخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين.

 يتطلبإن وضع رؤية مستقبلية للممارسة العامة للخدمة االجتماعية  

تقبالً ترجمتها إلى أهداف إجرائية قابلة للتداول والدخول إلى حيز التنفيذ مس

 -ضرورة مراعاة األتي : يحتاج إلىوهو األمر الذي 

إعادة النظر في أهداف الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وفق متغيرات  -0

 مجتمع المعاقين .

التحسين والتطوير مفاهيم على التحول من التقليدية في الممارسة إلى العمل  -1

 والجودة .

استخدام أساليب ووسائل حديثة تتماشي مع قضايا مجتمع المعاقين  -3

 .ومشكالتهم

االهتمام بتنمية القدرات والتعليم المستمر لممارس الخدمة االجتماعية  -4

 بمجال المعاقين .

من ممارسة عمله  هإعطاء الممارس قدراً من الصالحيات التي تمكن -5

 المهني.

 ظر في برامج تعليم الخدمة االجتماعية .إعادة الن -6

بمجال المعاقين وفق وأدواره وضع إطار عمل لمهام األخصائي االجتماعي  -7

 الوضع الحالي لمشكالت االعاقة وعواقبها على المجتمع .

ولتحقيق ذلك فقد تم بلورة عدة نقاط في صورة مقترحات مستقبلية لتطوير تعليم 

 -: اآلتياقة على النحو في مجال اإلعوممارستها المهنة 

 : الرؤية المستقبلية لتعليم الخدمة االجتماعية 

تطوير مناهج وطرائق التدريس بما يحقق البناء العلمي الصحيح للطالب  (أ

آليات استمرارية التطوير .. وقد يكون من  ذلمواجهة تحديات المستقبل مع إيجا

اهد ومواقع المناسب تحقيق درجة أعلى من التواصل بين الكليات والمع

 التدريب .

التواصل المستمر مع مؤسسات التعليم غير العربية في الشرق والغرب ،  (ب

بغرض االستفادة من التجارب واإلنجازات ، فالغطاء اإلنساني ليس حكرا على 

 فئة أو جهة .

التمسك بتحقيق المزيد من ديمقراطية اإلدارة وديمقراطية التعليم في  (ت

 وومبادئها د على ضرورة تعميق مفاهيم الحرية يمؤسسات التعليم، مع التأك

 المشاركة والحوار والمساءلة والشفافية ضمن العملية التربوية ذاتها .
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االهتمام بالتخطيط االستراتيجي في الجامعات، من خالل تشكيل مكتب دائم  (ث

 والً عن التخطيط المستقبلي ، وؤللتخطيط االستراتيجي في كل منها ، يكون مس

 م إلدارة الجامعة وقياداتها .يقدم الدع

البحث المتزايد عن التميز، وإشاعة مفاهيم الجودة الشاملة، والتحسين  (ج

 -د علي:يالمستمر، مع التأك

كيد الجودة، وإصدار أ، وتودعمها وتبنيها  تشجيع أنظمة االعتماد والتقويم -

اون التشريعات الخاصة بتطوير معايير اعتماد مالءمة للبيئة الجامعية، والتع

 يم األداء وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ووإلنشاء مراكز الجودة وتق

 القيادات الجامعية .

د على مبدأ التعليم المستمر مدى الحياة ، والسعي إلى تطوير أنظمة يالتأك -

 القبول والتسجيل وتطوير برامج الدراسة وأساليبها وتقنياتها .

 جيه الخدمة االجتماعية للتطلع نحو بعض الممارسات الجيدة التي تسهم في تو

 عالم أفضل :

وفي هذا الصدد فنحن أمام مجموعة من االعتبارات التي على أساتذة   

، هي مؤشرات أو محددات أو  همها نصب أعينوضعيالخدمة االجتماعية أن 

وطالبنا منتج الخدمة  أبناءناحتى معايير، أو ميزات تنافسية علينا أن نزود 

 ا ومن أهمها ما يلي :االجتماعية به

 تنمية الفهم الصحيح . -0

تعميق االنتماء المبني على فهم صحيح للخدمة االجتماعية وتوثيق الروابط  -1

 االجتماعية بين المواطنين ، وتقدير المصالح المشتركة .

تنمية مهارات التفكير المنظم والقدرة على استخدامها في فهم المواقف  -3

 ق التحليل والنقد والربط بين األسباب والمتجددة وحل المشكالت عن طري

 النتائج .

تنمية االتجاه نحو اإلخالص في العمل وإتقانه ومعرفة أهميته لحياة الفرد  -4

 والمجتمع .

تأهيل طلبة الخدمة االجتماعية على التوافق بين احتياجات العمالء وقيم  -5

 المهنة .

 اً يكون قادر اإللمام بمهارات متعددة وتدريب األخصائي االجتماعي لكي -6

 على البدء .

لكي يالمس المجتمع وخدماتها عادة هيكلة برامج مهنة الخدمة االجتماعية إ -7

 واقع المخرجات ويطالب بتفعيلها كما يجب أن تكون .



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________31_________________________________ 
 

تطبيق النظريات في الممارسة من قبل األخصائي االجتماعي وقياس ذلك  -1

 من قبل المشرفين عليه .

لتطبيق مهارة فريق العمل وأهميته بالنسبة تأهيل طلبة الخدمة االجتماعية  -9

 ر المهنة .يللعمالء وتطو

 .أهم االستنتاجات و المقترحات لتطوير تعليم الخدمة االجتماعية في ليبيا 

 تطوير نظام تعليم الخدمة االجتماعية ويتضمن :  (0

 التدقيق في اختيار المتقدمين لدراسة الخدمة االجتماعية . (أ

، وإعادة النظر فيما يدرسه الطالب مع استحداث تعديل اللوائح الدراسية  (ب

مقررات جديدة يحتاجها المجتمع وترتبط بمشكالته مع ضرورة االهتمام 

 بتكامل المقررات التأسيسية والمهنية 

االهتمام بأسلوب تدريس المقررات بحيث تتعدد تلك األساليب وال تقتصر  (ت

 على المحاضرة فقط بل تستخدم المناقشات والبحوث .

الهتمام بالدراسات العليا واستحداث مقررات تتوافق مع متطلبات المجتمع ا (ث

 الليبي .

 عدم المجاملة في ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين . (ج

تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في مراكز البحوث أو   (ح

 كمشرفين على مؤسسات رعاية المعاقين 

 اعية .تطوير محتوي تعليم الخدمة االجتم  (1

 االهتمام بالمدخل اإلنمائي في تعليم الخدمة االجتماعية . (أ

 يجب أن يتضمن محتوى المنهج المعارف المرتبطة بالسياسات الدولية و (ب

 المحلية .

من المعارف الخاصة  ييحتاج الطالب إلى الحصول على أساس قو (3

معهم بالخدمة االجتماعية التي تمكنهم من فهم الظروف واألوضاع الراهنة لمجت

 .تفعيل التدريب الميداني :

 أن ترتبط البرامج التدريبية والتعليمية بحاجة المجتمع وسوق العمل . (أ

إيجاد قنوات ربط ما بين أقسام الخدمة االجتماعية وهيئات المجتمع المدني  (ب

 ألغراض التنمية .وخبراتها لالستفادة من إمكانات الكلية ومنظماته 

هنة بحالة األزمة التي تتهددهم ، ويتفهمون يجب أن يقتنع جميع أبناء الم  (4

 . ءةبناالأبعادها وخطورتها ، ويبتعدون عن المجادلة غير 

ينبغي أن يدرك القائمون على تعليم الخدمة االجتماعية أن عليهم الدور  (5

األكبر واألهم في عملية اإلنقاذ والذي يتمثل في النهوض بالعملية التعليمية التي 

 على المنافسة . اً قادر اً اعياجتم اً تنتج أخصائي
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عملية المهنية ألعضاء لليجب أن تبدأ على الفور عملية التطوير الذاتي  (6

هيئات التدريس وبكل ما تحمله هذه العملية من معان ومستلزمات تؤهلهم 

 للتأثير االيجابي في اتجاه تحقيق هدف المناقشة .

مي في الجامعات ر الدعم المالي الطويل األمد لمراكز البحث العليتوف  (7

والمعاهد العربية القائمة وإنشاء معاهد ومراكز جديدة حيث تدعو الحاجة إلى 

 ذلك وبخاصة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية .

ن العرب في العلوم يتعزيز التعاون بين مراكز البحث العلمي والباحث  (1

 ل المعلومات واإلنسانية واالجتماعية وتقديم التسهيالت الالزمة لهم وتباد

 المصادر والخبرات دون أية عوائق .

تطور المهنة ولكن عدم  فين تطور األخصائي االجتماعي يؤثر طردياً إ   

اهتمامنا بتأهيل طالب الخدمة االجتماعية منذ مرحلة البكالوريوس يجعل منهم 

مام تطوير مهنة الخدمة االجتماعية ولذلك تصدر منهم االنتهاكات بحق أعائقا 

لعمالء وبحق المهنة وبحق المجتمع وبذلك ال ننال المكانة المتوقعة لنا ا

 وعليهكأخصائيين اجتماعيين نحلم بمستقبل مبهر لمهنة الخدمة االجتماعية .

 أخالقياتها.. و البد من االهتمام باختيار الشخص األنسب ليمثل المهنة وقيمها و

مة... ألن مهنة الخدمة كون لديه مهارة البحث عن المعلوتالبد أن  أيضاً 

لمتابعة  االجتماعية مهنة يؤثر في تطورها مرور الساعة فالبد أن يكون مؤهالً 

كل ما استجد في الخدمة االجتماعية سواء عالميا أوفي مجتمعه ... ألنه يتعامل 

مع عمالء لهم احتياجاتهم وتحتم عليه مهنته تلبية هذه االحتياجات من خالل 

المتاحة لخدمته وأيضا استغالل بعض التشريعات للدفاع استغالل كل المصادر 

 عن العميل وحقوقه .

 : االقتراحات التي من شأنها أن ترسم الخطوة االيجابية لهذه المهنة 

  إعطاء الفرص لطالب الخدمة االجتماعية في تقديم أوراق عمل في

 المؤتمرات والندوات االجتماعية واإلنسانية .

  في القضايا االجتماعية من خالل معسكرات بيئية تشجيع العمل االجتماعي

بها أقسام الخدمة االجتماعية لخدمة المجتمع للربط بين أقسام الخدمة 

 االجتماعية والمجتمع .

  عالم أفتح الحوار الهادف بين مجموعة من الطالب والطالبات مع علم من

 جتماعياً .الخدمة االجتماعية وعلم االجتماع المعروفين أكاديميا وعلميا وا

  تشكل ارتباطا في دراسة القضايا  التيحضور عدد من المراكز والجمعيات

 كز مع كتابة رأي للطالب والطالبات .ام للمريتقي اتنموذجإعداد إوالمشكالت و
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 مشاركة الطالب في تقديم استشارات اجتماعية في الجامعات والمعاهد و 

ل رسمي ويرفع بذلك المدارس بشكل تطوعي في بادي األمر ثم يكون بشك

 للحكومة .

 . التنسيق بين الجامعة والخدمة المدنية حول والوظائف والتخصصات 

  ، أن يكون أولية التوظف بالوظائف المتخصصة حسب المعدل التراكمي

 لتكون األفضلية لألفضل .

  يم األساتذة بصدق بناء على وبالكيف وليس الكم ويتم تق األسااتذةأن يهتم

 هم وما يحققه من فائدة علمية لطالب بأي وسيلة كانت ؤب وآرامستويات الطال

  ومستوى الطالب العلمي يعتمد على ما يعمله ويبذله طوال الفصل الدراسي 

 يم الطالب على عملهم ووواقتراحي أن يكون تقباختصار قد يصيب ويخطأ، 

 ليس على حفظهم .

لى تطوير األخصائي ر مهنة الخدمة االجتماعية يتوقف عين تطوإوأخيراً...  

االجتماعي فكلما تطور أداء األخصائي تطورت المهنة فالبد أن نقوم بتحويل 

إلى وتطويرها الستفاد منها في تقديم الخدمة االجتماعية لطاقاتنا المعطلة 

طاقات فاعلة ألن أفراد المجتمع بحاجة ماسة إلى من يحل مشكالتهم التي بدت 

ضر ولم تجد األخصائي االجتماعي الذي تطفو في مجتمعنا في الوقت الحا

 يدرس ويشخص ويعالج من منظور اجتماعي .
 :المراجعالمصادر و قائمة 

أحمد محمد السنهوري، موسوعة منهج الممارسة المتقدمة للخدمة االجتماعية وتحديات  -0

القرن الواحد والعشرين الميالدي ، الطبعة السادسة المعدلة ، الجزء الخامس " الخدمة 

 . 1117جتماعية الدولية  من منظور الممارسة المهنية المتقدمة ، دار النهضة العربية ، اال

رباب راضي عطية محمد ، تقيم برامج التأهيل المرتكز على المجتمع المقدمة  -1

للمعاقين ذهنياً القابلين للتدريب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، 

 . 1100جامعة الفيوم ، 

سامية بارح فرج ، نحو تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق التكامل بين  -3

المنظمات الحكومية وغير الحكومية لرعاية األطفال المعاقين ذهنيا وأسرهم ، بحث في 

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، جامعة حلوان ، كلية الخدمة 

 . 1116دي والعشرون ، االجتماعية ، العدد الحا

عبد هللا ابراهيم الفايز ، مفهوم الرؤية المستقبلية للوطن ، دولة  اإلنسانية أم دولة تقنية  -4

 1111الطاقة النفطية ، بحث منشور ، إدارة التخطيط والعمران ، المملكة  العربية السعودية 

 ،malfaizdr2@yahoo.co 

محمد سيد فهمي ، الممارسة العامة للخدمة االجتماعية )مجاالت تطبيقية ، المكتب  -5

 .1103الجامعي الحديث ، مصر 

mailto:alfaizdr2@yahoo.com
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 مدحث محمد أبو النصر ، تأهيل ورعاية متحدي اإلعاقة " عالقة المعاق باألسرة و -6

 لنشر و، القاهرة ، ابتراك ل 0المجتمع من منظور الوقاية والعالج مع حاالت الدراسة " ، ط

 151ص 1114التوزيع ، 

من كوكب أبو الهيجاء ، موقع  –مصطفى عبد الفتاح ، ما أحوجنا إلى الرؤيا المستقبلية  -7

 1101نسيان  15الناصرة األحد،  -العرب وصحيفة كل العرب
7:47:21http://www.alarab.net/Article/2801670 

هناء بدوي ، ومحمد عبد الفتاح ، الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع " مدخل  -1

 . 0990نظري "، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية، 

ناصر عويس، رؤية مستقبلية لتطوير استراتيجيات وتكنيكات الممارسة المهنية  -9

ور ، كلية الخدمة االجتماعية ، للخدمة االجتماعية في المجال التعليمي ، بحث غير منش

 . 1101جامعة الفيوم ،  
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رؤية نظرية حول إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في المرحلة 

 المقبلة

 )*( د. أحمد سعد أحمد مسعود         )*(أ.محمدعبدالعالي محمد

 المخلص:

ية يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً ومحورياً في عملية التنم

قتصادية ومن ثم في مته الفعالة في تنشيط الحياة االاسهإقتصادية من خالل اال

رفع معدالت النمو والحد من الفقر، وعلى هذا األساس فإن تطوير مكانة 

يتوجب أن ترتكز عليها السياسات  مهمةيعتبر قضية جد وأدائه القطاع الخاص 

، إذ أن ذلك يستدعي بما ينعكس إيجابا على النشاط اإلقتصادياالقتصادية

ضرورة وضع استراتيجية مثلى لتطوير القطاع الخاص تعكس الفهم الصحيح 

والتصور الواضح آلليات وسبل تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط 

اإلقتصادي، حيث ترتكز هذه اإلستراتيجية على ثالثة محاور رئيسة وهي: 

الشراكة بين القطاع تحسين وضعية مناخ األعمال، توفير التمويل الالزم و

ومؤثرة في تطور مهمة الخاص والقطاع العام، وهي المحاور التي تعتبر جد 

 مكانة القطاع الخاص وتحسين أدائه.

يبرز القطاع الخاص بمثابة العنصر الرئيسي في قيام النشاط مقدمة:

اإلقتصادي، انطالقاً مما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطرة، والتوجه 

اإلبداع واإلبتكار بما يضمن له القدرة على المنافسة، والتأثير إيجاباً على  نحو

نه ورغم ما شهده الفكر اإلقتصادي إعملية النمو اإلقتصادي والحد من الفقر، إذ 

من جدل كبير حول تعاظم دوره في النشاط اإلقتصادي في ظل تزايد مكانة 

ي ورئيس ال يجوز الحد منه أو د محورووج ا، فإنه يبقى ذوأهميته القطاع العام

وعلى هذا األساس فإن  .قتصاديالتقليص من تأثيره في فعاليات النشاط اال

كام قانونية وما ارتبط  بها من تشريعات وأحاالقتصاديةصانعي السياسات 

ودائم تحقيق أفضل القرارات ووضع أنسب اإلجراءات يستهدفون بشكل رئيس 

عنه من  ينتجقتصادي وما خاص في النشاط االالتي تسمح بتطور أداء القطاع ال

حجم العمالة ومستوى الدخل، خصوصا أنه وفي  معدالت النمو فيآثار إيجابية 

ظل تعدد العراقيل التي تواجه نمو القطاع الخاص من جهة واإلخفاقات التي 

تميز نشاطه من جهة أخرى، فإن قدرة القطاع الخاص على التطور تتطلب 

                                                           
 عضو هيئة تدريس بمعهد سوق الخميس أمسيحل.)*(
 سوق االحد. -ضو هيئة تدريس بجامعة الزيتونة كلية االقتصاد والعلوم السياسيةع)*(
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ومتناسق يراعي كافة الجوانب التي من شأنها التأثير في وضع إطار متكامل 

 .من خالل هذه الدراسة  عنهتلك العملية، وهذا ما نحاول اإلجابة 

 أهداف الدراسة:

ـــ محاولة وضع رؤية عامة إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص تأخذ في 

في االعتبار األساليب الحديث في التنافسية وتنطلق من أساس واضح يتمثل 

 أهمية تحقيق هدف تنويع االقتصاد من خالل إقامة اقتصاد قائم على المعرفة و

 التطورات الخاصة بدور الدولة التنموية.                                                      

ــــ  التعرف على أهمية القطاع الخاص في ليبيا، مع االستفادة من إيجابيات   

 تجنب سلبياتها.المرحلة السابقة و

من خالل النظر في المؤشرات المتاحة في االقتصاد الليبي،   أهمية الدراسة: 

يالحظ تخلف هذا االقتصاد عن ركب التطور وعدم تحقيق معدالت نمو مقبولة 

، وتكمن اً األمر التي يجعل التفكير في النهوض بهذا االقتصاد أمراً ضروري

و المدخل الصحيح إلصالح الخلل أهمية الدراسة في أن القطاع الخاص ه

الموجود في القطاع العام مروراً منه إلى االقتصاد الليبي حيث أثبتت تجربة 

الملكية العامة انخفاض اإلنتاجية ومشاكل أخرى متعددة، ومن ثم حاولت هذه 

الدراسة وضع تصور إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص، ومحاولة استغالل 

 ية الهائلة فضالً عن موقع جغرافي متميز .  الموارد المادية والبشر

ما هي جملة اآلليات واإلجراءات التي تشكل اإلطار الرئيس الستراتيجية 

 قتصادي؟تطوير القطاع الخاص في النشاط اال

هذه اإلشكالية فقد تضمنت الدراسة زيادة على  حيث إنه ولإلجابة عن  

 لتالي:االمقدمة والخالصة ثالثة محاور هي على الترتيب 

  واإلجتماعية.االقتصاديةدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية 

 .تطوير القطاع الخاص: بين العراقيل واإلخفاقات 

 .اإلطار المتكامل الستراتيجية تطوير القطاع الخاص 

 جتماعية:واال قتصاديةدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية اال -0

 و قتصاديةلتنمية االيحتل القطاع الخاص دورا محوريا في تحقيق ا

ات وخصائص تؤهله للتأثير في شتى اجتماعية انطالقاً مما يتميز به من إمكاناال

واإلجتماعية، وهذا ما يزيد من أهميته ودوره في النشاط  قتصاديةالمجاالت اال
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إلى ضرورة التركيز على االقتصادية اإلقتصادي بشكل يدفع بصانعي السياسة 

ويعرف على أنه:"عنصر  ناخ المناسب لنشاطه.آليات تطويره وتوفير الم

أساسيومنظم في النشاط اإلقتصادي يكتسي الملكية الخاصة، تقوم فيه عملية 

اإلنتاج بناءاً على نظام السوق والمنافسة، وتحدد فيه المبادرة الخاصة وتحمل 

المخاطر القرارات واألنشطة المتخذة"، إذ أنه وفي ظل اقتصاديات السوق التي 

على أساس نشاط اقتصادي قوامه القطاع الخاص، فإن آلية السوق وفي  تقوم

ظل نظام المنافسة هي التي تحدد ما ينتجه وما يستهلكه، حيث يشمل القطاع 

الخاص كل األعوان الخواص سواء كانوا أفرادا أو جماعات، أغنياء أو فقراء 

فئات التي وال يقتصر فقط على رجال األعمال، حيث أنه يشمل بذلك جميع ال

تقبل تحمل المخاطرة من خالل ممارسة نشاط ما ألجل تحقيق أرباح ومداخيل 

ويبرز القطاع الخاص  (.1111في إطار تعظيم المصلحة الخاصة )بن حسين،

في أي دولة، إذ أنه تطوره  وقتصادي بمثابة الركيزة األساسية لقيام النشاط اال

ظل تواجد القطاع العام، إال  ورغم الجدلية القائمة بخصوص أبعاد نشاطه في

وبالرغم من اختالفها تشير إلى األهمية الكبيرة التي  االقتصاديةأن األدبيات 

يلعبها في التأسيس لنشاط اقتصادي ديناميكي مزدهر، وذلك في ظل توافر 

جملة من الشروط التي تعتبر بمثابة اإلطار المتكامل لنشاط القطاع الخاص 

 قتصادية.اال وتفعيل أدائه في الحياة

 قتصادي:القطاع الخاص وتحقيق النمو اال -0-0

يعتبر القطاع الخاص القاعدة الرئيسة لتحقيق نشاط اقتصادي حقيقي 

 قائم على انتاج الثروة وتوفير مناصب العمل بشكل يسمح بخلق وتيرة نمو و

، إذ تؤكد االقتصاديتطور ديناميكية على المدى الطويل يسير وفقها النشاط 

رس الفكر اإلقتصادي على اختالف توجهاتها على أن القطاع الخاص وفي مدا

  ظل توافر جملة من الشروط التي تعكس بيئة نشاطه هو المحرك الرئيس

ستثمار وتراكم رأس المال، قتصادي وذلك انطالقا من عملية االلعملية النمو اال

في السوق فإن حيث أنه ونظرا لما يتحمله من تكاليف وكذا للمنافسة السائدة 

بتكار بشكل الكفاءة في األداء والتنظيم المحكم للنشاط والعمل على التجديد واال

ديناميكي هو السبيل الوحيد لتحقيق الربح ومن ثم المحافظة على مكانته في 

 قتصادي )ريتشارد والسوق بما ينعكس إيجاباً على عملية النمو اال

ت في هذا الصدد على أن تطوير حيث تؤكد العديد من الدراسا (1117آخرون،

القطاع الخاص يسهم في خلق نمو اقتصادي سريع ويستمر على المدى 

تجاه في العديد من الدول تزايد اال علىالطويل، وهذا ما انعكس بالخصوص 

الماضي نحو عملية خوصصة المؤسسات العمومية  نبداية الثمانينات من القر
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قتصادي، والتي تتمثل في إعادة اال وتوسيع مكانة القطاع الخاص في النشاط

تخصيص الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل يزيد من مكانته 

هتمام من األهداف ن عملية الخوصصة تحول االإقتصادي، إذ في النشاط اال

قتصادية التي يعكسها السياسية التي يعكسها نشاط القطاع العام إلى األهداف اال

( ،وقد جاء هذا التحول انطالقا مما يتميز 1119ص)شعيب،نشاط القطاع الخا

 وذلك كما يلي: به من مزايا عديدة مقارنة بالقطاع العام 

قتصادي على تحقيق الربح مقارنة بالقطاع العام الذي ارتكاز نشاطه اال -

جتماعي ذو الخلفية يغيب عن نشاطه مفهوم الربح في النشاط لطغيان الهدف اال

 قتصادي في نشاطاته.دف االالسياسية على اله

الكفاءة في إدارة الموارد نظرا لما يتحمله من تكاليف في مقابل الحصول  -

عليها، في حين أن القطاع العام يتميز في الغالب بالتبذير وعدم الرشادة في 

 استخدام الموارد.

لعنصر العمل بما وتوفيرها قدرة القطاع الخاص على خلق الحوافز  -

 اجية والصرامة في األداء.يضمن ارتفاع اإلنت

قتصادي بالنسبة للقطاع الخاص انطالقا من ة للنشاط االؤاإلدارة الكف -

 استهدافه للموارد البشرية المؤهلة ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية.

بتكار والتجديد في النشاط بداع واالالتميز بروح المبادرة وديناميكية اال -

 سة والبقاء في السوق بخالف القطاع العام.اإلقتصادي للقدرة على المناف

 القطاع الخاص والحد من الفقر: -0-6

قتصادي ينتج عنها العديد م القطاع الخاص في تحقيق النمو االاسهإإن   

قتصادي من جتماعي للهدف االمن المزايا التي تسهم في استكمال الهدف اال

استراتيجية  تطوير القطاع الخاص، بشكل يزيد من أهمية تخطيط ووضع

 و .قتصاديمالئمة لنهوض وتعاظم مكانة ودور القطاع الخاص في النشاط اال

 قتصادية، وتعتبر قضية الفقر من أهم القضايا التي تواجه صانعي السياسات اال

بشكل رئيس والتي تتطلب ضرورة العمل  اعيةماالجتذلك انطالقاً من تأثيراتها 

ن الحد من إد المجتمع من تداعياتها، حيث على الحد من انتشارها ومعاناة أفـرا

الفقر يتجلى من خالل القدرة على توفير فرص عمل وزيادة الدخول، وفي هذا 

رئيساً في ذلك  الصدد فإن القطاع الخاص في ظل اقتصاد تنافسي يلعب دوراً 

من خالل المؤسسات والشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة منها والتي تعتبر 

الرئيس لتوفير فرص العمل وزيادة الدخول بما يساهم في بمثابة المحرك 

وباعتبار أن القطاع الخاص يسهم  (.1111الخروج من دائرة الفقر)أبودالل، 
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توفير المزيد عمل على في تحقيق نمو اقتصادي سريع على المدى الطويل فإنه ي

الزم من المداخيل الضريبية لخزينة الدولة، بشكل يسمح لها بتوفير التمويل ال

للعديد من األنشطة المرتبطة بأدائها والموجهة خصيصا الستفادة الفقراء منها 

كالخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يضمن تحسناً في مستوى المعيشة بشكل 

ملحوظ، كما تشير العديد من الدراسات إلى وجود عالقة ارتباط عكسية بين 

كده تجارب الدول اآلسيوية معدالت الفقر ومعدالت النمو اإلقتصادي كما تؤ

 ون مؤشر الفقر انخفض سنوات الثمانينات وبداية التسعينات إالمتقدمة، حيث 

كبير في معدالت النمو اإلقتصادي آنذاك، في حين أنه شهد  اً سجل ارتفاع

والتي أسفرت عن انخفاض كبير في  0997ارتفاعا إبان األزمة المالية لسنة 

 (.  وAsian development bankل المعنية)قتصادي للدومعدالت النمو اال

( ،المقاربة 0996يبرز نمو دخول الفقراء من خالل مقاربتين أساسيتين)مرسي،

النسبية والتي تشير إلى أن الحد من الفقر من خالل نمو حجم الدخول يتجلى من 

خالل نمو دخول الطبقة الفقيرة بمعدل أكبر من متوسط معدل نمو الدخول 

من الناتج الداخلي الخام(، بشكل يحد من الفجوة والطبقية بين )نصيب الفرد 

الفقراء واألغنياء بشكل نسبي، في حين أن المقاربة المطلقة تشير إلى أنه 

يتجلى من خالل مستوى معدل نمو دخول الفقراء وذلك لتحديد حجم الزيادة أو 

 النقصان في عدد األفراد تحت المستوى المحدد من خط الفقر.

فاوت عملية الحد من الفقر من اقتصاد آلخر ومن فترة زمنية وتت  

ن نجاحها يتحدد من خالل وضعية مؤشرين رئيسيين وهما: إألخرى، حيث 

تجاه ن معدل النمو الذي يسير في االإمعدل النمو ومعدل التوزيع ، حيث 

الموجب يقيس إلى أي مدى ترتفع دخول الفقراء أي التوسع بشكل عمودي، في 

تجاه السلبي يقيس تأثير التغيرات في معدل التوزيع الذي يسير في اال حين أن

نهما إطريقة توزيع الدخول على دخول الفقراء أي التوسع بشكل أفقي، حيث 

ن في اإلتجاه، ومن ثم فإن مدى إمكانية الحد من الفقر من ان متعاكسامؤشر

نه إالبعض، إذ  عدمها تتحدد انطالقا من مقارنة حجم كال المعدلين مع بعضهما

كلما ارتفع معدل النمو أو انخفض معدل التوزيع فإن ذلك ينعكس إيجابا على 

عملية الحد من الفقر، ومن ثم فإنه وكما هو مهم أيضا التركيز على نمو حجم 

الدخول للفقراء، فإن العمل على استهداف الحد من الالعدالة في توزيع الدخول 

 (.1100من الفقر)البنك الدولي، ال يقل عنه أهمية في عملية الحد
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 تطوير القطاع الخاص|) بين العراقيل واإلخفاقات(: -6

 و مهمة إن مسألة تطوير القطاع الخاص في أي دولة هي مسألة جد 

ضرورية ليس فقط من خالل ما يترتب عنها في النشاط اإلقتصادي من آثار 

يا جد حساسة متمثلة سواء ايجابية، وإنما أيضاً انطالقاً مما يتعلق بها من قضا

من خالل العقبات والعراقيل التي تحد من تطور القطاع الخاص، أو من خالل 

اإلخفاقات التي يتميز بها نشاط القطاع الخاص، وهي قضايا يتوجب أخذها 

 بعين اإلعتبار في سبيل وضع استراتيجية مالئمة لتطوير القطاع الخاص و

 على حد سواء.االجتاعيةتصاديةوقتفعيل دوره في تحقيق التنمية اال

 العراقيل التي تواجه تطور القطاع الخاص: -6-0

هناك جملة من العوامل التي تعتبر بمثابة قيود تحد من تطور القطاع 

 قتصادي يمكن تقسيمها إلى نوعين:الخاص في النشاط اال

وهي القيود التي تمس عملية تمويل مؤسسات القطاع القيود المالية:  -6-0-0

 لخاص ونجد منها:ا

تتمثل في الفائدة المدفوعة من قبل مؤسسات القطاع أ_ تكلفة رأس المال: و

الخاص في سبيل الحصول على رأس المال الضروري لنشاطها، وتعتبر من 

عملية تمويلها ومن ثم في نموها وتطورها، وذلك  فيأهم العناصر التي تؤثر 

ستثمارات من انية التوسع في االانطالقا من دورها الرئيسي في تحديد مدى إمك

عدمها. وتسهم عدة عوامل في ارتفاع تكلفة رأس المال منها: ارتفاع تكاليف 

الوساطة المالية، تقلبات أسعارالصرف وارتفاع درجة المخاطرة سواء ما تعلق 

 األمر بالمخاطر المنتظمة أو المخاطر غير المنتظمة.

ستدانة تلها التمويل عن طريق االإن األهمية التي يحب_  سياسات اإلقراض: 

من القطاع المصرفي يزيد من ثقل تأثير سياسات اإلقراض التي تتبعها البنوك 

بشكل كبير على إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على التمويل الالزم 

.وفي هذا الصدد فإن العديد من مؤسسات وتطويرها لمتابعة أنشطتها اإلقتصادية

ترغب بحكم مشاريعها اإلستثمارية في التمويل طويل القطاع الخاص التي 

األجل عن طريق القروض، بسبب عدم قدرتها على الدخول لسوق رؤوس 

األموال لعدم توافرها على الشروط المطلوبة لذلك أو الرتفاع تكاليفه، تجد 

صعوبة في الحصول على ما تطلبه نظرا ألن السياسة اإلقراضية للعديد من 

األساس على التمويل قصير األجل نظرا لحاجتها للسيولة من البنوك ترتكز ب
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جهة ولتفادي مخاطر عدم التسديد من جهة أخرى، وهو ما يسهم في مزيد من 

 القيود التمويلية على القطاع الخاص بما يؤدي إلى ضعف وتيرة نموه وتطوره.

تسهم أسواق رؤوس األموال جـ_ درجة تطور أسواق رؤوس األموال: 

وفي ظل العولمة المالية في جلب المدخرات سواء المحلية منها أو  المتطورة

الخارجية، وهو ما من شأنه خفض تكاليف التمويل الذي يكون إما عن طريق 

طرح أسهم أو طرح سندات تبعا للقرار التي يتخذه طالب التمويل، وعليه فإن 

ل عدم تطور أسواق رؤوس األموال بالشكل الكافي يضيق من فرص التموي

المتاحة أمام مؤسسات القطاع الخاص بشكل يؤدي إلى ضعف أدائه في النشاط 

 قتصادي.اال

هناك على غرار القيود المالية جملة من القيود القيود غير المالية:  6-0-6

 تطور القطاع الخاص وتبرز كما يلي: فياألخرى غير المالية التي تؤثر سلبا 

كبير  األعمال في أي دولة لها تأثير خإن وضعية منا أ_ وضعية مناخ األعمال:

قتصادي، خصوصا وأنها وضعية القطاع الخاص وأدائه في النشاط اال في

تشير إلى جملة الضوابط واإلجراءات والتشريعات الحكومية التي تحكم نشاط 

القطاع الخاص بمختلف جوانبه.وحسب البنك الدولي فإن وضعية مناخ األعمال 

من توليفة مؤشرات تحدد مدى سهولة أداء األنشطة  يتم النظر إليها انطالقاً 

في كل دولة، وهي تنقسم ما بين "مؤشرات الترتيب التصنيفي  االقتصادية

القانونية" وتتمثل في مؤشر الحصول على اإلئتمان ومؤشر حماية المستثمرين 

انطالقا من ارتباطها بجانب قانوني يحكمها، و"مؤشرات الوقت والتكلفة" 

في مؤشرات: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، تسجيل المتمثلة 

العقارات، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تصفية النشاط 

التجاري، وهي مؤشرات تقوم على أساس قياس الوقت والتكلفة المستغرقين في 

عمال من وعليه فإن تدهور وضعية مناخ األ (.1117أدائها)ريتشارد وآخرون،

تطور القطاع الخاص في  فيخالل ما أشير لها من مؤشرات له األثر الكبير 

النشاط اإلقتصادي، بحكم أن ذلك يدفع إلى نفور المستثمرين سواء محليين 

 قتصادي.د القطاع الخاص في النشاط االوكانوا أو أجنبيين مما يحد من وج

ة للدخل التي ال تسجل ويقصد به كافة األنشطة المولدب_ السوق الموازي: 

لتزامات ضمن حسابات الناتج الداخلي الخام، إما لتعمد إخفائه تهربا من اال

القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه األنشطة، وإما أن هذه األنشطة المولدة 

(.1111)آبودالل، للدخل تعد مخالفة للنظام القانوني السائد في الدولة
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تطور القطاع الخاص في  فيوازي ويتجلى األثر السلبي للسوق الم 

قتصادي ال يتحمل أية تكاليف مما كونه يعد منافسا غير شرعي في النشاط اال

يساعد على تصريف منتجاته وخدماته بأسعار أقل، عكس مؤسسات القطاع 

ج عنها تحمل عدة تكاليف تالخاص التي تشتغل بطريقة رسمية وقانونية، ين

ارتفاع أسعار منتجاتها وخدماتها بشكل أهمها دفع الضرائب مما يسهم في 

ج من خرق لحقوق تيجعلها في حالة عدم القدرة على المنافسة، زيادة على ما ين

الملكية من طرف السوق الموازي، مما يحد من رغبة المستثمرين في دخول 

السوق وتحمل المخاطرة لعلمهم المسبق بعدم توافر مناخ نزيه للمنافسة بشكل 

 قتصادي.القطاع الخاص الرسمي في النشاط اال جودويحد من اتساع 

ونخص بالذكر هنا القوانين المنظمة  جـ_ القوانين والتشريعات الحمائية:

ستيراد وقواعد الشراكة بين رأس لحركة رؤوس األموال وقوانين التصدير واال

قتصاد المحلي، المال المحلي واألجنبي، والتي يكون الهدف منها هو حماية اال

ي والمحلي من شأنه قتصاد العالمن عدم مراعاتها للظروف السائدة في االإإذ 

تطور القطاع الخاص خصوصا في الدول النامية، وذلك من في  أن يؤثر سلباً 

خالل الحد من مشاركة القطاع الخاص األجنبي الذي يتميز في الغالب بالخبرة 

لقطاع الخاص لوجيا المتطورة وله انعكاسات إيجابية على تطور اووالتكن

 المحلي.

إن تطور القطاع الخاص وتزايد نموه ومساهمته في د_ غياب المنافسة: 

النشاط اإلقتصادي يرتبط بشكل رئيسي بمدى تطور نظام المنافسة في الحياة 

قتصادية، كونها تعتبر الدافع الرئيس للمؤسسات على التطور من خالل اال

نب بما ينعكس إيجابا على أدائها في بتكار في مختلف الجواعمليات اإلبداع واال

حتكار قتصادي، وعلى هذا األساس فإنه يتوجب الحد من عمليات االالنشاط اال

والعمل على تحرير التجارة بما يمكن من اتساع  السوق ومن ثم فتح المجال 

قتصادي للقطاع للمنافسة وما ينعكس عنها من ارتفاع الكفاءة في األداء اال

 الخاص.

إلى أن القطاع  قتصاديةتشير األدبيات االمكانة القطاع العام: ه_ تعاظم 

قتصادي وكذا في امتالك وتسيير الخاص وجب أن يتميز بالحرية في النشاط اال

قتصادي من قتصادية، باعتباره العنصر الرئيس في قيام النشاط االالموارد اال

في حين يبرز خالل تميزه بالكفاءة في األداء والرشادة في تسيير الموارد، 

القطاع العام بمثابة عنصر مكمل لنشاط القطاع الخاص من خالل تأسيس البنية 

، المؤسساتية والتحتية، فضالً عن القيام ببعض األنشطة وتهيئتها القانونية
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الحيوية التي يضمن من خاللها تحقيق المصلحة العامة كخدمات  االقتصادية

س فإن دور القطاع العام في النشاط الكهرباء، الغاز والماء.وعلى هذا األسا

اإلقتصادي يكون محدودا بالشكل الذي يسمح بتوفر الحرية الكاملة والموارد 

الكافية لنشاط القطاع الخاص، ومن ثم فإن تعاظم مكانة القطاع العام عن ما هو 

محدد لها أن تكون ينجر عنه إزاحة لنشاط القطاع الخاص الذي تضيق عليه 

نحو القطاع  االقتصاديةمار والتوسع في ظل تحول الموارد بذلك فرص اإلستث

العام، وهذا ما يؤدي زيادة على تضييق فرص التوسع في السوق إلى الحد من 

الذي تتميز به  أنشطة  -بتكار المنافسة ومن ثم غياب عمليات اإلبداع واال

 عن النشاط اإلقتصادي. -القطاع العام 

يتميز نشاط القطاع قتصادي:لنشاط االإخفاقات القطاع الخاص في ا -6-6

 علىأدائه  فيبعدد من السلبيات التي تؤثر سلبا  االقتصاديةالخاص في الحياة 

نها إالنشاط اإلقتصادي والتي تتميز في الغالب بتعارضها والمصلحة العامة، إذ 

ترتبط بشكل رئيس بطبيعة نشاط القطاع الخاص الذي يهدف إلى تحقيق الربح 

بالتالي فإنه من المنطقي أن يبرز هناك  يم المصلحة الخاصة، وومن ثم تعظ

 قتصاد ونوع من التعارض بين نشاط القطاع الخاص والمصلحة العامة لال

"إخفاقات آلية السوق".ومن عليه لدى المفكرين اإلقتصاديين المجتمع اصطلح

أهم ما يعاب على نشاط القطاع الخاص هو ما تعلق بتخصيص الموارد في 

ن سعي القطاع الخاص إلى إبين مختلف الجوانب، حيث االقتصاديةياة الح

تحقيق الربح بدرجة أولى يؤدي به إلى عدم مراعاة أية توازنات تخص عملية 

قتصادي، وهو ما من شأنه أن يعود بالسلب تخصيص الموارد في النشاط اال

ورية جتماعي مالم يتم اتخاذ اإلجراءات الضراال و قتصاديعلى الجانب اال

لذلك، ضف إلى ذلك اآلثار السلبية التي تنتج عن نشاط القطاع الخاص في 

وأهمها التلوث مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بعملية التنمية  االقتصاديةالحياة 

 ، )عبدالعالي المستدامة واإلجراءات والسياسات المتخذة في سبيل تدعيمها

وازدياد التوجه نحو منح  .ولعل ما يزيد من إعاقة نمو القطاع الخاص (1101

دور أكبر للقطاع العام في النشاط اإلقتصادي هو ما يتسبب فيه القطاع الخاص 

جتماعي، إذ أن تعاظم هيمنة واال قتصاديمن أزمات حادة تعصف بالتوازن اال

قتصادي يكون باألساس تحت هدف القطاع الخاص على فعاليات النشاط اال

وازن العام اقتصاديا كان أو اجتماعيا، حيث المصلحة الخاصة وهو ما يخل بالت

أن التوجه الرئيس لتحقيق الربح وتعظيم المصلحة الخاصة يدفع  بالعديد من 

قتصاد أعوان القطاع الخاص إلى خرق القوانين وتجاوز أي اعتبار لمصلحة اال
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والمجتمع بدرجة أولى مما يؤدي إلى بروز اختالالت تدفع إلى الوقوع في 

 أزمات حادة.

إن عملية وضع اإلطار المتكامل الستراتيجية تطوير القطاع الخاص: -6

قتصادي من استراتيجية معينة تستهدف تطوير القطاع الخاص في النشاط اال

خالل جملة آليات وإجراءات، يتوجب أن تنطلق قبل كل شيء من األخذ بعين 

 طاع الخاص وعتبار لجملة العراقيل واإلخفاقات التي تواجه عملية تطور القاال

التي أشرنا إليها  في المحور السابق، مما يسمح بوضع تصور سليم وفعال 

لآلليات التي يتوجب توفيرها و يمكن من تطوير مكانة القطاع الخاص وأدائه 

قتصادي.وعلى هذا األساس فإنه يمكن إبراز جملة من اآلليات في النشاط اال

 ر القطاع الخاص وهي كما يلي:ستراتيجية المثلى لتطويتشكل في ترابطها اال

إن من أهم اآلليات التي وجب تحققها  توفير مناخ مالئم ومحفز لألعمال: -6-0

كشرط رئيسي في بناء استراتيجية لتطور القطاع الخاص هي ما تعلق 

بضرورة توفير أفضل الظروف التي ينشط في إطارها القطاع الخاص في 

بمناخ األعمال، حيث تعرفه المؤسسة  والتي تشكل ما يسمى االقتصاديةالحياة 

 العربية لضمان اإلستثمار على أنه مجمل األوضاع القانونية واإلقتصادية

والسياسية التي تكون البيئة التي يتم فيها النشاط اإلستثماري، حيث  االجتاعيةو

تتغير وتتداخل مكونات هذه البيئة فيما بينها إلى حد كبير مما يصعب من إبراز 

وعلى هذا األساس فإنه من الواجب  (.0999ها على حدى )علي توفيق، تأثيرات

العمل على توفير بيئة مساعدة ومحفزة على النشاط وذلك انطالقا من العناصر 

  التالية:

ن الدولة تضطلع بدور إحيث التشاور بين القطاع الخاص والعام : 6-0-0

تطور في األداء من رئيس في توفير المناخ المالئم والمساعد على النمو وال

خالل جملة السياسات التي تقرها في هذا اإلطار، سواء كانت السياسات 

التي تعكس الجو المحيط بنشاط  أو التشريعات واألحكام القانونية و االقتصادية

قتصادية، لكن ذلك ال يمنحها القدرة على التصور القطاع الخاص في الحياة اال

فير المحيط المالئم والمحفز على األداء إال الواضح والسليم لكيفية بناء وتو

ن إبمشاركة من القطاع الخاص وهو المعني بهذه اإلجراءات واآلليات، حيث 

إجراء المشاورات بين الهيئات الحكومية المعنية بتوفير المناخ المالئم عن 

القطاع الخاص المعني  طريق السياسات واإلجراءات الموضوعة من جهة و

في ظل ما تقره الهيئات الحكومية من االقتصاديةعل في الحياة بالنشاط والتفا

إجراءات وآليات من شأنه التوصل إلى بناء بيئة نشاط مالئمة ومحفزة على 
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المبادرة بما ينعكس إيجاباً على مكانة ودور القطاع الخاص في النشاط 

 قتصادي.اال

 التشريعي ويسهم اإلطار وضع اإلطار التشريعي والقانوني المناسب: 6-0-6

قتصادي من خالل ما يوفره القانوني في خلق المبادرة والتحفيز على النشاط اال

 نه يمس المؤسسات وإالمجتمع، حيث  قتصاد ومن ثقة وطمأنينة في اال

 الشركات انتاجية كانت أو خدماتية بصفة مباشرة من خالل جوانبه التنظيمية و

مختلف القطاعات التي لها  فيره اإلدارية، أو بصفة غير مباشرة من خالل آثا

صلة وثيقة بنشاط القطاع الخاص كالقطاع المصرفي أو قطاع التأمينات، ومن 

ثم فإنه يتوجب العمل على وضع اإلطار القانوني والتشريعي المناسب ألداء 

 االقتصاديةالقطاع الخاص والذي من الضروري أن يتواكب مع التطورات 

تالالت أو انعكاسات سلبية.إذ نجد فيما يتعلق محليا وخارجيا تجنبا ألية اخ

 بتنظيم وسير نشاط القطاع الخاص اإلجراءات الخاصة بالبدء في النشاط و

قتصادية، إجراءات استخراج التراخيص، القوانين المتعلقة تأسيس الوحدة اال

 بالتخلف عن التسديد، القوانين المتعلقة بإبرام العقود، والتي يتوجب تبسيطها و

يل أدائها بما يجنب المزيد من العراقيل، وكذا ما تعلق بقوانين حقوق تسه

الملكية التي وجب أن تعكس حماية أكبر لحقوق المستثمرين في النشاط 

قتصادي في ظل تنامي ظاهرة السوق الموازي في اإلقتصاديات العالمية، اال

خول حيث أن ذلك من شأنه خلق نظام للمنافسة من جهة ومن جهة تسهيل الد

إلى السوق للمشروعات الصغيرة بشكل ينعكس إيجاباً على نشاط القطاع 

أما في الجانب المتعلق بطبيعة نشاط  (.1113الخاص )تملك القطاع العام،

فهو ما تعلق بالتشريعات واألحكام التي تخص عملية وحجمه القطاع الخاص 

عباء وكذا لألخروجها  ودخول رؤوس األموال والفوائد المترتبة عنها 

ستيراد، الضريبية التي يتحملها القطاع الخاص والقوانين المتعلقة بالتصدير واال

تشريعية محفزة على  نه من الضروري العمل على توفير بيئة قانونية وإحيث 

المخاطرة والتوسع في النشاط انطالقا من الثقة والمبادرة التي توفرها تلك 

زيادة حجم اإلستثمارات الخاصة النصوص التشريعية والقانونية، من خالل 

 سواء كانت محلية أو أجنبية، كما يتوجب توفير المزايا وتخفيض األعباء و

التكاليف على رؤوس األموال بما يضمن استقطابا أكبر لها من شأنه أن ينعكس 

 إيجاباً على أداء القطاع الخاص وتطوره.

بما تحتويه من شبكة  تلعب البنى التحتيةتوفير وتطوير البنى التحتية: 6-0-6

تصاالت وقنوات الصرف المطارات وشبكة اال الطرق والجسور والموانئ و

نها تعتبر إهماً في تطور نشاط القطاع الخاص، حيث مالصحي والمياه  دوراً 



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________46_________________________________ 
 

ومن وتسريعها من الخدمات األساسية التي تساعد على تسهيل أداء المعامالت 

ده في النشاط واع الخاص ووجثم المساهمة في توسع أكبر لنشاط القط

فتدهور البنى التحتية يؤدي إلى عرقلة نشاط  (1110اإلقتصادي )بركات، 

القطاع الخاص من خالل التسبب في صعوبة أداء المعامالت والمبادالت 

، ارتفاع في التكاليف وعدم القدرة على الحصول على أسواق وبطئها التجارية 

ويرها بما يسهم في: دخول المزيد من جديدة، ومن ثم يتوجب العمل على تط

واكتشاف وانتقالها المتعاملين في السوق، القدرة على توفير عوامل اإلنتاج 

 أسواق جديدة تساعد على زيادة اإلنتاج.

تعتبر تنمية الموارد البشرية بمثابة عملية  تنمية الموارد البشرية: 6-0-4

ية تطوير مهارات وقدرات استثمار لرأس المال البشري، حيث تعرف بأنها عمل

ومعارف القوى العاملة عن طريق عمليات التدريب والتكوين، بما يساهم في 

ويسهم تطور الموارد  رفع مساهمتها في عملية اإلنتاج إلى أقصى حد ممكن.

البشرية في زيادة الكفاءة في األداء للقطاع الخاص، حيث أن ذلك يتيح من 

 يير ويمكن من تطوير عمليات التجديد وأساليب التس تطوير نظم اإلدارة و

 اإلبتكار التي من شأنها خلق ديناميكية متواصلة في عمليات اإلستثمار و

( مما يسمح بتطور مكانة القطاع الخاص وتعزيز 1114)الربيعي، اإلنتاج

مساهمته في النشاط اإلقتصادي، بخالف لو لم تتميز الموارد البشرية بالتطور 

اً على تطور القطاع الخاص الذي وفي ظل امتداد العولمة فإن ذلك سينعكس سلب

واشتداد المنافسة فإنه لن يتطور ويوسع من نشاطاته بحكم ضعف تطور 

 الموارد البشرية على مستواه وعدم مواكبتها لإلتجاهات الحديثة في التنظيم و

 بتكار. التسيير واال

ستقرار اال يعتبر(:0977تحقيق اإلستقرار السياسي )الجرتلي، 6-0-5

قتصادي وتطوره من القطاع الخاص في النشاط اال لوجودالسياسي داعما قويا 

ستثمارات الخاصة سواء المحلية منها خالل دوره الكبير في جلب اال

أوالخارجية، حيث يعكس ثقة أعلى وضمانا أكبر بخصوص إمكانية تحقيق 

يد من حالة الشك ستقرار السياسي يزقتصادي، فعدم االالمكاسب في النشاط اال

مما يحد من مبادرة القطاع  االقتصاديةوعدم اليقين بخصوص األوضاع 

نه وفيما يخـــص العالقة بين إحيث  ستثمار والتوسع.في االورغبته الخاص 

أن R. S. Basiستثمار الخاص،فقد أكدت دراسة لـ ستقـرار السياسي واالاال

، كما بينت %63تثماري  بنسبة اإلستقرار السياسي يؤثر في اتخاذ القرار اإلس

 المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار في تقريرها حول العناصر المحفزة و

ستثمار الخـاص في عدد من الدول العربية، أن توافر العناصر المثبطة لال
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ستقـرار السياسي ستثمار الخاص في دولة ما يتزامن وتمتعها باالالمحفزة لال

)بن حسين  ستثمار الخاصفي تطور اال اً رئيس عامالً باعتباره قتصادي واال

1111.) 

:إن تزايد مكانة القطاع العام في الحد من تعاظم مكانة القطاع العام  6-0-2

قتصادي للقطاع الخاص، تطور النشاط اال فيالنشاط اإلقتصادي تؤثر سلباً 

من جهة، وإلى غياب  االقتصاديةن ذلك يسهم في الحد من توافر الموارد إحيث 

حتكارات في النشاط اإلقتصادي من جهة أخرى، وعلى هذا المنافسة وبروز اال

قتصادي إلى الحد األساس فإنه يتوجب الحد من دور القطاع العام في النشاط اال

نشاط القطاع الخاص ويضمن من خالله تحقيق األداء  فيالذي ال يؤثر سلبا 

أهم العوامل  تبرز عملية الخوصصة أحد و قتصادي.األفضل للنشاط اال

الرئيسة في الحد من دور القطاع العام وتزايد مكانة القطاع الخاص وتفعيل 

نه من خاللها يمكن فتح المجال أمام توسع إقتصادية، إذ دوره في الحياة اال

الملكية الخاصة لتشمل المزيد من األنشطة اإلقتصادية، وهذا ما يزيد من 

بتكار والتجديد لب تطوير عمليات االقتصادي بشكل يتطالمنافسة في النشاط اال

 ستثمار ووالتسويق ونظم اإلدارة والتسيير مما ينعكس إيجاباً على عمليات اال

 نتاج.اال

إن ما تتطلبه أي استراتيجية توفير التمويل لتحقيق اإلستثمارات: -6-6

تستهدف تطوير القطاع الخاص هو العمل على وضع اآلليات التي تسمح 

الذي يعتبر بمثابة المحرك الرئيس لنشاط القطاع الخاص، بتوفير التمويل 

ن توافره سواء من ناحية الحجم أو من ناحية النوع يتيح المزيد من إبحيث 

ستثمارات.وتتحقق عملية توفير التمويل الضروري لنشاط الفرص لتحقيق اال

 القطاع الخاص من خالل ما يلي:

المصرفي تطوير عملية  من الواجب على القطاعتعبئة المدخرات: 6-6-0

 االقتصاديةتعبئة المدخرات بشكل يسمح بتوفير قدرة تمويلية كافية لألنشطة 

ذلك يستلزم قبل كل شيء تطوير بنية القطاع المصرفي من خالل وللخواص، 

فتح المجال أمام المنافسة بين البنوك محلية كانت أو خارجية بشكل ينعكس 

دفع إلى أداء أفضل في عملية جلب ي إيجابا على خدماتها المصرفية، و

 المدخرات وهو ما من شأنه أن يعود باإليجاب  على عملية التمويل.

تعاني مساعدة المشروعات الصغيرة والجديدة في السوق: 6-6-6

قتصادي من صعوبة الحصول المشروعات الصغيرة والجديدة في النشاط اال
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قدرتها على الدخول  على التمويل سواء الرتفاع تكاليف القروض أو لعدم

لسوق رؤوس األموال، وهذا ما يتطلب مرونة في إجراءات التمويل 

للمشروعات الصغيرة من طرف البنوك التي تعتبر المصدر الوحيد لها 

نه من الضروري العمل على تأجيل آجال الدفع إللحصول على التمويل، حيث 

افية لتطوير أو تخفيض الفوائد بما يضمن لها الحصول على السيولة الك

ستثمارية واإلنتاجية، خصوصا وأنها ال تبدأ في تحقيق األرباح إال أنشطتها اال

 (.1119بعد سنوات من بداية النشاط )شعيب 

إن ما تلعبه أسواق رؤوس األموال من تطوير أسواق رؤوس األموال: 6-6-6

هتمام دور كبير في تمويل المشروعات اإلستثمارية يزيد من أهمية اال

نها تسهم في ألقتصاد، حيث يرها وتفعيل مكانتها في عملية تمويل االبتطو

توفير التمويل سواء كان تمويالً محلياً أو تمويالً خارجياً، تمويالً بالدين 

)سندات( أو تمويالً بالملكية )األسهم(، إضافة إلى أنها تلعب دوراً كبيراً في 

يها باعتبارها تبرز كمرآة تطور أداء المؤسسات والشركات الخاصة المتعاملة ف

نه على كل مؤسسة طالبة للتمويل فيه أن إعاكسة للنشاط اإلقتصادي، حيث 

تتميز بأداء  اقتصادي ومالي جيد ومريح حتى تتمكن من تصريف أوراقها 

الحصول على التمويل  المالية المطروحة للتداول سندات كانت أو أسهما و

وعليه فإنه من  أداء القطاع الخاص.الالزم، وهذا ما يصب في مصلحة تطوير 

الواجب العمل على: تطوير أسواق رؤوس األموال من خالل وضع النصوص 

مؤسسات القطاع  وجوودالحد من و والتشريعات المناسبة المنظمة لنشاطها

تسهيل إجراءات دخول مؤسسات القطاع والعام عن طريق خوصصتها 

وضع التحفيزات التي من الخاص إلى أسواق رؤوس األموال، إضافة إلى 

شأنها استقطاب رؤوس أموال خارجية تسهم في تطوير عمليات التداول فيها 

ها بما ينعكس إيجاباً على آلية تمويل القطاع ءتبشكل يزيد من عمقها وكفا

 (. 1110)البنك الدولي،  الخاص في اإلقتصاد المحلي

راكة بين القطاع تدخل الش الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 6-6

العام والقطاع الخاص في اإلتجاهات الحديثة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز 

قتصادي، حيث تزايد عدد البلدان التي اختارت التوجه نحو مكانته في النشاط اال

الخاص قصد فتح مجال آخر للتوسع في النشاط  الشراكة بين قطاعيها العام و

التحتية والخدمات المرتبطة به والذي تنفرد  للقطاع الخاص أال وهو قطاع البنى

تشير بعض و (.1111به في عادة الدولة من خالل مؤسساتها العامة )شارلوز،

)النقل( هي األكثر استقطابا  قتصاديةالتجارب أن مشاريع البنية التحتية اال
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 االجتاعيةالخاص مقارنة بمشاريع البنية التحتية  للشراكة بين القطاعين العام و

 الصحة والتعليم( وذلك لألسباب التالية:)

بمعدالت ربحية عالية تزيد من جاذبية  االقتصاديةتمتع مشاريع البنية التحتية  -

 القطاع الخاص لها.

 قتصادية.ستخدام بشكل أكبر في مشاريع البنية التحتية االجاذبية رسوم اال -

ية التحتية تمتع مشاريع البنية التحتية بأسواق أكبر مقارنة بمشاريع البن -

 جتماعية.اال

وزيادة على ما توفره الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أسواق 

عن ذلك من آثار إيجابية على  جتجديدة لتطور نشاط القطاع الخاص وما ين

قتصادي والحد من الفقر، فإنها تسمح بتجنب تأجيل أو إلغاء معدالت النمو اال

تكن الدولة وهي المكلفة بتشييدها  قادرة  تشييد هذه البنى التحتية في حال لم

 فيج عن ذلك من آثار سلبية تعلى توفير مخصصاتها المالية، وما قد ين

قتصاد والمجتمع نظرا لألهمية القصوى التي تتمتع بها البنية التحتية في اال

كما أن الشراكة بين القطاع العام والخاص من شأنها  قتصادي.تطوير النشاط اال

ن قيود اإلنفاق والعجز في الميزانية من جهة، كما يمكنها من جهة التخفيف م

أخرى اقتصاد النفقات الموجهة للبنية التحتية وتوجيهها نحو استخدامات أخرى 

في حاجة للتمويل تتكفل الدولة بأدائها وتحمل تمويلها مما يعود باإليجاب على 

 (.1117قتصاد والمجتمع)ريتشارد وآخروناال

 بر القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية النمو اإلقتصادي، ويعت الخالصة:

 ذلك لما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطرة في سبيل تحقيق الربح و

بتكار بشكل تعظيم المصلحة الخاصة، وما يرافق ذلك من عمليات التجديد واال

شاط ديناميكي تسهم في تطوير قدراته اإلنتاجية وتعزز من دوره في الن

مه في النمو اإلقتصادي فإن القطاع الخاص يلعب اسهإقتصادي.وعلى غرار اال

عمل وارتفاع في  فرصدوراً كبيراً في الحد من الفقر انطالقا مما يوفره من 

قتصادي وبالتالي ن تطوره يسهم في مشاركة الفقراء في النشاط االإالدخول، إذ 

من تحسين مستويات  استفادتهم من مناصب عمل توفر لهم دخوال تمكن

معيشتهم والخروج بهم من دائرة الفقر.وعلى هذا األساس فإن تطوير القطاع 

جتماعي، لكن اال وأ قتصاديسواء من جانبها اال مهمة الخاص يعتبر قضية جد 

إذا إخفاقات تحد من تطوير القطاع الخاص  ما يعترض ذلك من عراقيل و

التصور الصحيح آللية تطوير يتطلب وضع استراتيجية مثلى تعكس الفهم و

القطاع الخاص، والتي يتوجب أن ترتكز على المحاور التالية التي تشكل 
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مجتمعة اإلطار الرئيس الذي وجب أن تقوم عليه أية استراتيجية في عملية 

 قتصادي وهي:تطوير القطاع الخاص في النشاط اال

 ستثماري، وط االضرورة توفير مناخ مالئم ومحفز يساعد على القيام بالنشا -

 والقانونية واالقتصادية ذلك من خالل جملة إجراءات تعكس أفضل الظروف 

 السياسية لنشاط القطاع الخاص.

ستثمارات سواء عن طريق القروض توفير التمويل الكافي لتحقيق اال - 

وس األموال التي تعتبر ؤبتطوير القطاع المصرفي أو عن طريق أسواق ر

 تطور أداء القطاع الخاص .على  ياً رئيس اً محفز

من  اً ضرورة إحداث شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعكس نوع - 

قتصادي يخدم كال القطاعين، ويؤسس لنمو ديناميكي التكامل في النشاط اال

للقطاع الخاص الذي يتمكن بذلك من الحصول على فرص أوسع لتوسيع 

 عود بالفائدة على النشاط اإلقتصادي.نشاطه ومن ثم تعزيز مكانته وأدائه بما ي

Abstract: 

      The private sector plays a key and pivotal role in the economic development 

process through effective in stimulating economic life contribution and then in 

raising growth rates and poverty reduction, and on this basis the development of the 

status and performance of the private sector is a very important issue that must 

underpin economic policies, including a positive impact on economic activity, as it 

calls for the need to develop an optimal strategy for the development of the private 

sector reflects a correct understanding and a clear vision of the mechanisms and 

ways of activating the role of the private sector in economic activity, where this 

strategy is based on three main themes: improving the status of the business climate, 

to provide the necessary and partnership funding between the private sector and the 

public sector, the themes that are very important and influential position in the 

development of the private sector and improve its performance 

 اجـــــع:المر

 .37(،مشكلة االقتصاد الخفي ،األسباب والحلول مجلة بحوث إنسانية العدد1111ــ أبودالل علي ،)0

 .1101(،من أجل مساندة أصحاب األعمال،1100ــ البنك الدولي،)1

 (،حول االستثمارات األجنبية وإدارة المعرفة الكويت.1111ــ المؤتمر الدولي الثالث،)3

 (، حول تمليك القطاع العام طرابلس.1113،)ــ المؤتمر األول 4

 دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول النامية.  (1119ــ بونوة شعيب،)5
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 معوقات مشاركة طالب الجامعة في خدمة المجتمع
 أ.نادية علي محمد حنيش

 قسم التخطيط التربوي واإلدارة التعليمية -داب والتربيةكليةاآل

 جامعة الزيتونة

 مقدمة البحث:

يمثل اإلطار المنهجي ألية محاولة بحثية أهمية كبرى في تحديد  

العلمية ومدى جدواه من الناحية العملية، وتعود هذه مساراته من الناحية 

األهمية إلى مجموعة الوظائف التي تؤديها مكونات هذا اإلطار في بناء البحث 

وترابط أجزائه، فمن ناحية يلعب الدور الفاعل والالزم في توضيح موضوعه 

وتحديد جوانبه، حيث يكشف عن مدى قدرة الباحث في الرابط بين أفكار قد 

ن مبعثرة وغير مترابطة، وتزداد هذه الوظيفة في مجال العلوم اإلنسانية تكو

 عامة والبحوث التربوية خاصة.

يمها أهمية كبرى ويعد مشاركة طالب الجامعة في خدمة المجتمع وتق 

من جانب المتخصصين في التربية سواء على الصعيد العالمي أو المحلي 

د من األسباب أبرزها: اإلمكانات التي العربٍي، ويعود هذا االهتمام إلى العدي

يحملها الشباب الجامعي ودوافعهم نحو ضرورة االرتقاء بالمجتمع وقطاعاته، 

ومحاولة القطاعات المجتمعية المختلفة االستفادة من هذه اإلمكانات، إلى جانب 

التي تنطوي عليها مرحلة االجتاعيةمجموعة الخصائص الجسمية والنفسية و

، فالعالقة بين الجامعة والمجتمع تلعب الدور الرئيسي في (1)امةالشباب بصفة ع

تحديد موقع المجتمع داخل متصل التقدم/ التخلف وذلك في ضوء مجموعة 

، وعلى الرغم (2)الوظائف التربوية والثقافية التي يجب على الجامعة القيام بها

العالمي قياسا من المظاهر. الدالة على تدني موقع الجامعات العربية في الهرم 

بخدمة المجتمع والذي توضحه العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية 

لألداء الجامعي فإن الجامعات العربية قد أولت اهتماماً بضرورة تفعيل مشاركة 

 الطالب الجامعيين في خدمة المجتمع من خالل إنشاء أقسام متخصصة و

 دورات تدريبية وورشات عمل وغيرها. 

ة العديد من المناشط الطالبية سواء داخل كل جامعة على حدة إن إقام 

وفق برنامج طالبي خاص أو في الموسم الطالبي السنوي على مستوى 

                                                           
على الحوات، دراسات عن الشباب الليبي وبعض مشكالته االجتماعية، جامعة الفاتح، طرابلس،  )1)

 .  16 – 13، ص1116الطبعة الثانية 
بي، الهيئة القومية للبحث العلمي، عمر التومي الشيباني، التربية وقضايا التحديث في المجتمع العر )2)

 . 71-76م، ص 1114طرابلس، الطبعة الثالثة 
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 الجامعات، حيث تقام العديد من المناشط التي تتضمن ندوات ولقاءات طالبية و

   . (1)مسابقات ثقافية وغيرها

ة بالتعليم وفي ضوء هذا يمكن رصد بعض المالحظات الخاص 

 الجامعي في المجتمع الليبي أبرزها: 

إن التعليم كنظام معرفي وتربوي يرتبط بمنظومة اجتماعية ال تختلف  -أ

 بها ليبيا بصورة جذرية عن مجمل المجتمعات العربية. 

تنطوي ليبيا على سياسة التوسع في معدالت االلتحاق بمختلف مراحل  -ب

المسألة تظل مرتبطة بمحاولة  التعليم وخاصة التعليم الجامعي، إال أن

الخروج من النطاق التقليدي داخل الجامعة إلى النطاق العصري الذي 

 . (2)يربط بين الجامعة والمجتمع العام

التساؤل األساسي للدراسة: كيف يمكن التغلب على : ثانياً: تساؤالت الدراسة 

 معوقات مشاركة طالب التعليم الجامعي؟ 

 التساؤالت الفرعية: 

ا أبرز المعوقات التي تؤدي إلى عزوف بعض طالب التعليم الجامعي م .0

 (3)عن المشاركة في خدمة المجتمع بليبيا؟ 

كيف يمكن القضاء على المعوقات التي تحد من فاعلية مشاركة طالب  .1

 التعليم الجامعي في خدمة المجتمع وتغيب البعض عن هذه المشاركة؟ 

 ثالثاً: أهمية البحث: 

 رية: األهمية النظ -0

إن البحث الحالي يلقي الضوء على أكثر الموضوعات التربوية  -أ

ارتباطاً بالدور المأمول للجامعة في ليبيا، والتي تسهم في عالج 

أخطر األزمات التي يعاني منها المجتمع الليبي وهي أزمة 

 التخلف. 

قياس مدى قدرة الطالب الجامعيين بليبيا على التكيف مع  -ب

انعكاساتها على ما هو ليبي محلي في إطار المتغيرات العالمية و

 العديد من عدم التكافؤ والضغوط المختلفة. 

                                                           
رحومة على سليمان: إستراتيجية نقل التنقية في المجتمع الليبي، وآثارها االقتصادية واالجتماعية  )1)

 (، دراسة مقدمة لنيل اإلجازة العالية "الماجستير" شعبة التنمية و1111 - 0996في الفترة من )

، 1113التخطيط االجتماعي، جامعة السابع من أبريل، كلية اآلداب والعلوم يفرن، غير منشورة، 

 . 003-001ص 
عائشة محمد بن مسعود، المرأة والتنمية في المجتمع العربي الليبي، طرابلس، دار جهاد للطباعة  )2)

 . 47م ، ص1115والتوزيع 
، معهد اإلنماء العربي، بيروت، الطبعة الثالثة مصطفى التير، مسيرة تحديث المجتمع الليبي )3)

 . 13م، ص1116
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في حدود  –إن هذه الدراسة تكمن في أنها إحدى الدراسات النادرة  -ت

التي تطبق على مجتمع ينطوي على خصوصية  –علم الباحثة 

 تربوية سواء من منظور تاريخي أو معاصر. 

 األهمية التطبيقية:   -6

فره من بيانات ومعلومات وما تكشف عنه من ارتباطات ما تو -أ

 وعالقات بين الجامعة والمجتمع في ليبيا. 

 رابعاً: أهداف الدراسة: 

 الكشف عن العالقة بين الجامعة والمجتمع في ليبيا.  .0

رصد دوافع ومعوقات مشاركة طالب الجامعة في مختلف األنشطة  .1

 مختلفة. الهادفة إلى خدمة المجتمع وفق مجاالتها ال

 خامساً: مصطلحات البحث: 

 المشاركة المجتمعية:  -0

تعددت تعريفات المشاركة المجتمعية وتراوحت بين وصفها كعملية يلعب 

الفرد من خاللها دوراً في الحياة المجتمعية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة 

 بدافع ذاتي وعمل تطوعي في وضع األهداف العامة لذلك المجتمع و لإلسهام

. وفي (1)يد أفضل الوسائل إلنجازها، وقد تتم بشكل مباشر أو غير مباشرتحد

ضوء ما تقدم يمكن وضع مفهوم إجرائي لما تعنيه المشاركة المجتمعية في هذه 

الدراسة حيث تعرف بأنها أي نمط سلوكي إرادي تطوعي يرتبط بصورة 

 مباشرة أو غير مباشرة بالحياة العامة. 

ض الباحثين خدمة المجتمع بأنها عرَّف بعخدمة المجتمع:  -1

"تحديد االحتياجات المجتمعية لألفراد والجماعات والمؤسسات، وتصميم 

األنشطة والبرامج التي تلبي هذه االحتياجات عن طريق الجامعة وكلياتها، 

ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية وسلوكية مرغوب 

مجتمع بصورة إجرائية على أنها: "الجهود . ويمكن تعريف خدمة ال(2)فيها"

المجتمع  أفرادالتي يقوم بها األفراد أو الجماعات أو المنظمات أو بعض 

 . (3)لتحسين األوضاع االجتماعية او االقتصادية أو السياسية"

                                                           
علي عبد الرازق جلبي، الشباب والمشاركة المجتمعية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  )1)

 . 96، ص1113الطبعة الثالثة 
دمة ايهاب السيد أحمد "دور بعض المراكز والواجدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزهر في خ  )2)

 ". 01ص 1111كلية التربية جامعة الزهر  –المجتمع ماجستير 
محمد مصطفى، تحديد اولويات خدمة المجتمع من منظور الخدمة االجتماعية دراسة تطبيقية على  )3)

كلية التربية جامعة  –مجاالت التعليم والصحة والشئون واالجتماعية بمدينة العين، مجلة التربية 

 . 7ص 1111لثاني، يونيه الجزء ا 019األزهر ع
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يمكن تعريف خدمة الجامعة للمجتمع خدمة الجامعة للمجتمع: -3

الفعالة التي  إلسهاماتاوفق موضوع هذه الدراسة على أنها: مجموعة 

يمكن أن تقدمها الجامعة في ليبيا بهدف االنتقال بالمجتمع المحلي والعام من 

حالة تسودها العديد من المشكالت بفعل عدم التكيف مع المتغيرات المحلية 

على الخارج إلى  الليبية والعالمية المتولدة بسبب االنفتاح الثقافي والمعرفي

إلى  يمكن أن تؤدي هذه المشكالت أو على األقل حالة أفضل منها، بحيث 

 الحد من انعكاساتها السلبية.

على الرغم من أن االتفاق العام حول الشباب كمفهوم الشباب الجامعي:  -4

يدور حول كونه مرحلة عمرية تأتي بعد سن الطفولة وسن الحدث وتسبق 

ياساً بالمعنى مرحلة الشيخوخة إال أن االهتمام بالشباب لم يأت في التربية ق

النفسية والسياسية واالقتصادية التي تنطوي عليها  بل بالداللة االجتماعية و

 هذه المرحلة، فبدءاً من خصوصية هذه المرحلة البيولوجية والنفسية و

جديدة حتى البحث في العوامل  اً التغيرات النفسية الحادة التي تفرز قيم

اب أوضحت الدراسات المساعدة على المشاركة السياسية لدى الشب

اإلنسانية العديد من الجوانب ذات العالقة بما هو كلي وجزئي على 

 ، فالشباب من الناحية العمرية هم مجموعة األفراد من الذكور و(1)السواء

سنة، وتنقسم من الداخل إلى 35سنة و 01اإلناث التي تقع أعمارهم ما بين 

ياساً بمعاير التعليم والعمل سنة ق 15و01شريحتين أولهما: يقع بين ما بين 

ومعدالت اإلعالة وإمكانية الخروج المبكر لسوق العمل، ثانيهما: تقع ما 

 . و(2) ذلك ما شابهكل سنة قياساً بالحياة العملية والزواجية و 35، 15بين 

بناء عليه يعرف الشباب وفق موضوع هذه الدراسة إجرائياً بأنه: مجموعة 

ي طرابلس والسابع من أبريل بكلياتهما ن في جامعتيالطالب المقيد

عاماً، على أن يتم  35و 01المختلفة، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 اختيارهم عشوائياً.

 

  

                                                           
أفرزت الحركة الطالبية أواخر الستينيات من القرن الماضي اهتماماً كبيراً بالشباب كفئة اجتماعية  )1)

وضرورية الوقوف )من خالل العلوم اإلنسانية عادة وكل من علم النفس وعلم االجتماع والسياسة( 

لمجتمع الذي يعيشون فيه وروح العصر على ما يدور بينهم من تفاعالت وأيضاً نوع عالقتهم با

الحاكمة لهذا التفاعل وهذه العالقات، وتجلت إسهامات ذلك في توضيح جوانب جديدة أهمها ما تحمله 

المرحلة الشبابية من مشاعر وانفعاالت مشكالت االجتماعية، أشكال المشاركة السياسية ومعوقاتها، 

 وغيرها. 
ب وفرص الحراك االجتماعي، دراسة عبر جيلين في: محمود محمد إبراهيم عبد النبي: الشبا )2)

 . 011-017الكردي )محرراً( الشباب ومستقبل مصر، مرجع سابق ذكره، ص
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 الدراسات السابقة: 

 (1)م( الشباب والمشاركة السياسية6110دراسة سعد إبراهيم جمعة )
لمشاركة الشباب  أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على الواقع المتاح بالنسبة

المصري في مجال العمل السياسي وطبيعة هذه المشاركة ونوعيتها، وكذلك 

االجتماعية واالقتصادية  التعرف على المتغيرات المختلفة األسرية والتعليمية و

 والسياسية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في المشاركة السياسية للشباب المصري. و

مسح االجتماعي بطريقة العينة حيث أختار عينة قد استعان الباحث بأسلوب ال

طالبة من أقسام كلية اآلداب  خمسمائة طالب و 511طبقية عشوائية حجمها 

م، كما استعان كذلك بتحليل 1111 – 0999بجامعة القاهرة في العام الجامعي 

مضمون أو محتوى التقارير التي كان يكتبها عن مالحظاته لطالب الكلية فيما 

شاركتهم في العمل السياسي. وقد استخدم الباحث المالحظة بدون يتعلق بم

المشاركة واستمارة االستبيان كأداتين لجمع البيانات. وقد أثبتت الدراسة صحة 

 فرضيها الرئيسيين التاليين: 

أن المشاركة السياسية ليست مجرد القيام بدور رئيسي في صنع القرار  -أ

أخرى في العمليات المجتمعية التي السياسي بل تمتد إلى القيام بأدوار 

 وتتأثر بالعملية السياسية.  رتؤث

أن دور المؤسسات والتنظيمات السياسية ليس مجرد إطار تتم من خالله  -ب

 المشاركة السياسية ولكنه يؤثر ويفسر مستوى هذه المشاركة. 

م(:الشباب والمشاركة 1111حمد على عبد العال الدردير )أدراسة 

هذه الدراسة إلى معرفة األبعاد المتعددة لموضوع المشاركة  فتهد (2)السياسية

السياسية للشباب، وبالمثل معرفة أهم مالمح الوعي السياسي لدى الشباب وكذا 

أهم العوامل التي تساعد على زيادة المشاركة السياسية وأيضاً تلك التي تؤدي 

 311امهاإلى عرقلتها والحد منها وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قو

فرع سوهاج  –ثالثمائة ميحوث موزعة بالتساوي بين طالب من جامعة أسيوط 

والذي ضم وقت إجراء الدراسة كليات التربية والتجارة والعلوم واآلداب، وبين 

مركز  –عمال من مصنع غزل سوهاج، وأخيراً بين فالحين من قرية إدفا 

بطريقة العينة كما  سوهاج. وقد استعان الباحث بأسلوب المسح االجتماعي

استخدم صحيفة االستبار كأداة لجمع البيانات وذلك في الفترة من شهر سبتمبر 

 ولمدة ستة أشهر متصلة.  0991وحتى شهر فبراير من عام  0990من عام 

                                                           
م )في األصل 1110سعد إبراهيم جمعه، الشباب والمشاركة السياسية، القاهرة، دار المعارف  )1)

 دراسة ميدانية(.  –ي رسالة دكتواره بعنوان المشاركة السياسية لدى الشباب الجامع
دراسة ميدانية على عينة من شباب  –أحمد على عبد العال الدردير، الشباب والمشاركة السياسية  )2)

 م. 1111جامعة أسيوط،  –محافظة سوهاج، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب بسوهاج 
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ومن أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ما يتعلق بدوافع  

تحقيق مكانة أدبية مرموقة وكذا  المشاركة السياسية والتي تمثلت في الرغبة في

تحقيق الحرية والممارسة الديمقراطية، والعمل على سيادة القانونية، والرغبة 

في حل مشكالت المجتمع، وأعتناق فكر سياسي معين، ثم الرغبة في تحقيق 

مكاسب شخصية. وبالمثل جاءت معوقات المشاركة السياسية متمثلة في 

شباب، والخوف من السلطة، وأحتكار البعض المشكالت التي يعاني منها ال

للعمل السياسي، وعدم إمكانات مادية لدى الشباب، وأخيراً عدم اتصال القيادات 

 بالشباب. 

( دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي 6100دراسة الرواشدة )

 "(1)من وجهة نظر أعضاء الهيئة

في خدمة  دور جامعة البلقاء التطبيقية علىالتعرف  وتهدف إلى 

 المجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية عجلون الجامعية، و

تكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية عجلون 

 عضواً، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، و 43الجامعية والبالغ عددهم 

قرة. وكان من أهم ف 14لتحقيق هدف الدراسة قام بتطوير استبانة تكونت من 

نتائج الدراسة: أن هناك دوراً متوسط االهمية لجامعة البلقاء في خدمة المجتمع 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

( البحوث والدراسات التربوية ودورها في 6100دراسة جرجس)

أهمية البحوث التربوية في  علىالتعرف  تهدف إلى "(2)خدمة المجتمع وتنميته

صحة  –علم نفس تربوي  –والتخصصات المختلفة أصول التربية المجاالت 

مناهج وطرق تدريس للمواد الدراسية المختلفة في خدمة المجتمع  –نفسية 

عضو هيئة تدرس ومعاون ( معيد  011وتنميته، وتكونت عينة الدراسة من 

ومدرس مساعد بكليات التربية بمصر في التخصصات المختلفة واستخدام لذلك 

عبارة من إعداد الباحث واستخدم الباحث المنهج  51ان مكون من استبي

 الوصفي التحليلي. وكان من أهم نتائج الدراسة: 

  أن الدراسة التربوية متنوعة ولكن معظمها العلم للعلم أو بمعنى آخر

 حبيسة األدراج واألرفف بالمكتبات المصرية والعربية. 

 ن عن مدى يتيجب ان تتضمن كل رسالة وبحث صفحة أو صفح

 االستفادة منها في الميدان. 

                                                           
نظر أعضاء الهيئة رسالة عالء الرواشدة، دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي من وجهة  )1)

 م ، األردن. 1100ماجستير، جامعة اليرموك 
 نادي كمال جرجس: البحوث والدراسات التربوية ودورها في خدمة المجتمع وتنميته، أبحاث و )2)

 م، الجامعة اإلسالمية، غزة. 1100دراسات المؤتمر العلمي، أبريل 
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  مد جسور التواصل بين كليات التربية ومديريات التربية والتعليم بكل

 المحافظات ومراكز البحوث.

  عمل خريطة بحثية لكل كليات التربية بمصر مع مراعاة التنوع الثقافي

 والبيئي. 

علمي وخدمة ( الدراسات العليا والبحث ال6101دراسة عبدهللا وعثمان ")

 (1)دراسة تحليلية  –المجتمع في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان

تحليل الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي في  علىالتعرف  تهدف إلى"

مجال الدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع، واستخدم الباحثان 

ن مؤسسات التعليم مؤسسة م 19المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

من الوزارات والمنظمات شبه الحكومية التي تستفيد من النواتج  13العالي، و 

والخدمات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي، وتكونت أداة الدراسة من 

استبانة، وكان من أهم نتائج الدراسة: أنه رغم الجهود التي بذلت لتمكين هذه 

المحلية واإلقليمية والدولية إال أنها ما زالت المؤسسات للتعامل مع التغييرات 

 تعاني من قصور في المجاالت الثالثة المستهدفة حالة الدراسات العليا كماً و

كيفاً، ومدى تأثير البحث العلمي على عجلة التنمية االجتماعية، ودور مؤسسات 

 التعليم العالي في خدمة المجتمع. 

كليات التربية في تنمية قيم ( بعنوان "دور 6101دراسة أبو حشيش )

التعرف  تهدف إلى "(2)المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمحافظات عزة 

واقع الدور الذي تقوم به كليات التربية بمحافظات غزة في تنمية قيم  على

المواطنة لدى الطلبة المعلمين، وكذلك الوقوف على الفروق بين استجابات 

لجامعة التي ينتسبون إليها. وقد استخدمت الطلبة المعلمين باختالف متغير ا

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما اعتمدت على االستبيان الذي أعده 

( من الطلبة المعلمين المسجلين في 511على عينة قوامها) االباحث، وطبقه

وقد كانت .كليات التربية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى بغزة 

 التي توصلت إليها الدراسة هي: أبرز النتائج 

                                                           
عليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مؤسسات صالح عبد هللا وعبد هللا عثمان: الدراسات ال )1)

التعليم العالي بسلطنة عمان دراسة تحليلية، المجلة العربية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد 

 م. 1101، يناير  0األول، العدد 
افظات بسام محمد أبو حشيش: دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين بمح )2)

 –م 1101، يناير 179غزة، مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية( المجلد الرابع عشر، 

 . 151العدد األول، ص
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أن المتوسطات الحسابية لعبارات دور كليات التربية في تنمية قيم  -

أي بين التقديرين القليل والعالي  4.1المواطنة لدى الطلبة المعلمين 

 . 1.0كما يراها الطالب انحصرت ما بين  –جداً 

≤ 1.15توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

بين متوسط در جات طلبة جامعة األقصى ومتوسط درجات طلبة ∞( 

الجامعة اإلسالمية بالنسبة لدور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة، 

 والفروق كانت لصالح طلبة جامعة األقصى. 

( دور كليات التربية في الجامعة األردنية في 6110دراسة مساعدة ")

دور كليات التربية  علىالتعرف لدراسة إلى ا  ذههتشير و"(1)خدمة المجتمع

في الجامعات األردنية في خدمة المجتمع من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

التدريسية، واعتمد الباحث في دراسته أسلوب المقابالت المعمقة من أجل تقدير 

دور كليات التربية في الجامعات األردنية في خدمة المجتمع من وجهة نظر 

( فرد وقد تم 75ربية ونواب ومساعدي العمداء وعددهم )عمداء كليات الت

استخدام المقابالت الشخصية والمعمقة كوسيلة إيضاحية اسنادية للبيانات التي 

تم جمعها بواسطة االستبانة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وكان 

عات من أهم نتائج الدراسة: ضرورة زيادة اهتمام كليات التربية في الجام

األردنية بمرحلة الدراسات العليا بحيث تكون ذات نفع وموجهة لحل مشكالت 

 الوطن العلمية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والتربوية و

توظيف أطروحات األبحاث العلمية لمعالجة المشكالت التي تواجهها مؤسسات 

 المجتمع المختلفة. 

م العالي: أدوار جديدة وبزوغ تحديد للتنمية ،: التعلي s eccrigasدراسة 

استهدفت الدراسة التعرف على دور التعليم  ،(2)، 6110البشرية واالجتماعية 

العالي في التنمية االجتماعية، وقد طبقت الدراسة على عينة من الخبراء بلغ 

( خبيراً، تمت دعوتهم للمشاركة في هذه الدراسة، وهم 104عددهم )

 وان بالجامعات، وواضعوتعليم العالي، والعمداء والموظفمتخصصون في ال

السياسات العامة، وأعضاء من المجتمع المشاركين في مختلف مجاالت التنمية. 

وقد استخدمت الدراسة أسلوب دلفي، وقد تبين أن غالبية الخبراء في جميع 

في التنمية  أنحاء العالم، يتفقون على أن التعليم العالي يجب أن يلعب دوراً فاعالً 

 البشرية واالجتماعية. 

                                                           
وصفي مساعدة: دور كليات التربية في الجامعات األردنية في خدمة المجتمع، رسالة دكتوراه،  )1)

 م. 1111كلية التربية، جامعة اليرموك 
 (2) escrigas s.,, higher education: new roles and emerging challenges for 

human .  
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كما أظهرت نتائج هذه الدراسة اتفاقاً ملحوظاً على التحديات ذات  

للتعليم العالي، وأن  ياً األولوية، وأن التنمية البشرية واالجتماعية تطرح تحد

التحديات الرئيسية التي تم تحديدها كأولويات تشمل الحد من الفقر، والتنمية 

مية التفكير النقدي، والقيم األخالقية في عصر العولمة، وتحسين المستدامة، وتن

 الحكم والديمقراطية التشاركية. 

تساؤالت الدراسة، واختبار  نلإلجابة عاإلجراءات المنهجية للدراسة:

فرضياتها، يجب على الباحث القيام بسلسلة من اإلجراءات والقواعد الموضحة 

لوصول إلى نتائج علمية من خالل المنهج لتحديد الحدود المنهجية للدراسة، ل

العلمي، بناء عليه تبلورت أهم اإلجراءات المنهجية المناسبة التي اتبعتها 

 الباحثة لتحقيق الغرض العلمي للدراسة على النحو التالي. 

تعد هذه الدراسة وصفية تحليلية، فهي تهدف إلى الكشف  أوالً: نوع الدراسة: 

في خدمة المجتمع من خالل ودرجتهما جامعيين عن نوع مشاركة الطالب ال

الكشف عن أدائهم للسلوك داخل المؤسسات التنظيمية الجامعية، والكشف عن 

 االرتباطات الموجودة بينها وبين بعض المتغيرات األخرى. 

تهدف في هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ثانياً: الهدف من الدراسة: 

دمة المجتمع بالمؤسسات الجامعية، وتحديد مشاركة الطالب الجامعيين في خ

 العوامل المرتبطة بمعوقات المشاركة. 

مرت عملية اختيار العينة بعدد من الخطوات ثالثاً: خطوات اختيار العينة:

وحدة المعاينة في هذه ووحدة المعاينة. :تحديد وحدة التحليل واالهتمام  -اآلتية:

تي نامعتي طرابلس والزاوية بمديالدراسة هم الطالب المقيدون في كليات ج

 الزاوية، طرابلس، حسب المخصصات العلمية والفرق الدراسية. 

 رابعاً: اإلطار المرجعي لمجتمع البحث: 

 أ: جامعة الزاوية. 

 ب: جامعة طرابلس. 

اعتمدت الدراسة على عدد من األدوات خامساً: أدوات جمع البيانات: 

 يتبعه الدراسة، وقد تمثلت هذه األدوات في:  المنهجية، بما يتفق مع المنهج الذي

المالحظة العلمية البسيطة، اإلحصاءات والسجالت الرسمية، استمارة  .0

 المقابلة المقننة. 

 سادساً: حدود الدراسة 

 طرابلس والزاوية بكلياتهما المختلفة.  االمجال الجغرافي: جامعت -أ

تاريخ اعتماد المجال الزمني: استغرت الدراسة أربع سنوات ونصف من  -ب

م(، وانقسمت هذه 1104م( إلى )ابريل 1119الخطة للتسجيل )ديسمبر 

 ساسية وهي: أالفترة إلى مراحل 
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 المرحلة األولى: 

تم استقراء األدبيات المرتبطة بموضوع البحث من خالل االستعانة  -0

 بمصادر المعلومات الموجودة في المكتبات العلمية والمراكز البحثية. 

بالت حرة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي تمت عدة مقا -1

طرابلس والزاوية والمسئولين المهتمين بدور الجامعة في خدمة 

 المجتمع. 

تم أخذ موافقة الجهات المتخصصة في مدينة طرابلس وفي جامعتي  -3

 طرابلس والزاوية على إجراء الدراسة. 

ن في جامعتي تم القيام بالدراسة االستطالعية لبعض الطالب المقيدي -4

طرابلس والزاوية وتعريفهم بموضوع الدراسة من أجل تسهيل مهمة 

 الباحثة فيما بعد . 

 المرحلة الثانية: 

تم تصميم األدوات البحثية، نظراً لتعدد وحدات التحليل ومستوياته  -0

 وتعدد جوانب المشكلة. 

تمت مراجعة بنود صحيفة االستبانة في ضوء مفاهيم وتساؤالت  -1

 اإلطار النظري المستخدم. الدراسة و

 تم تحكيم صحيفة االستبانة وتعديلها في ضوء آراء المحكمين.  -3

 تم تطبيق صحيفة االستبانة.  -4

من تتحدد عينة هذه الدراسة في عدد من الطالب المجال البشري )العينة(: -ج

جامعتي طرابلس والزاوية بكلياتهما المختلفة، وتم اختيارهم بصورة مقصودة 

 ول إلى عدد من التباينات في العمر والنوع والفرق الدراسية وبهدف الوص

التخصص الدراسي والمستوى االقتصادي لألسرة.وقد تم اختيار عدد الطالب 

من كل كلية بصورة تتماشى مع نسبة كل منها قياسا بالعدد الكلي، وقد تكونت 

 طالب وطالبة.  411العينة من 

المستقلة النوع، العمر، الفرقة الدراسية، المتغيرات سابعاً: متغيرات الدراسة:

 التخصص الدراسي، مهنة الوالدين، المستوى االقتصادي لألسرة. 

 المتغير التابع: معوقات المشاركة في خدمة المجتمع الليبي 

 وثباتهاصدق استمارة المقابلة 

 الصدق الظاهري.  -0

 الصدق العاملي )االتساق الداخلي(.  -1

  إعداد البيانات للتحليل:

 جمع البيانات وذلك بعدة خطوات وهي:  -0
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جعة من أهم خطوات إعداد البيانات اتعتبر المر مراجعة البيانات: -1

الستمارات للتأكد من أن الطالب قد أجابوا لللتحليل، ذلك في التدقيق 

م أسلوب هسأجميع األسئلة، وال توجد فاقد في البيانات، وقد  عن

لدقة في البيانات وقد تمت المقابلة الشخصية في الرفع من درجة ا

 عملية المراجعة لكل استمارة فور إجراء المقابلة. 

تم تحويل البيانات الخام إلى رموز دقيقة أعدت في دليل  الترميز: -3

الترميز وفقاً لقواعد مستويات بنود االستمارة التي طورت لقياس 

خصائص المتغيرات الرئيسية في الدراسة حيث أعطيت أرقام 

 صائص المتغيرات المقاسة عند مستوى القياس األسمى وعشوائية لخ

أعطيت أرقام بشكل تم فيه مرعاه التفاوت بين خصائص المتغيرات 

المقاسية عند مستوى القياس الترتيبي، أما خصائص المتغيرات 

قد تم ترميزها بالقيم فالمقاسة عند مستوى القياس البعدي أو النسبي 

 lcode boodة إعداد دليل الترميز العددية، وسبق هذه الخطوات عاد

 الذي هو عبارة عن "استمارة جديدة تطابق استمارة جميع البيانات، و

لكنها تحمل أرقاما للمتغيرات ويكتب أمام كل رقم متغير أسماء الفئات 

 . (1)التي يمكن أن ينقسم إليها، وتخصص لها أرقام

ت استمارات بعد إعداد دليل الترميز فرغت بيانا تفريغ البيانات: -4

لها إلى الحاسوب للقيام ادخإم تم ثالمقابلة في أوراق تفريع البيانات، 

بالعمليات اإلحصائية الالزمة لتحليل البيانات باستخدام برنامج العلوم 

( وتمت مراجعة هذه االستمارات مراجعة دقيقة، spssاالجتماعية )

ذلك ألنه أي خلل في تلك العملية سينعكس على صدق النتائج وب

 أصبحت البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي. 

 وتحليلهااألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات 

بعد جمع البيانات والقيام بمراجعتها وتصنيفها وتفريغها قامت الباحثة  

بعرض ووصف بيانات متغير واحد في جداول تكرارية تحتوي على النسب 

المقاسة عند  اً واحد اً دمت في تحليل البيانات متغيرالمئوية والتكرارات كما استخ

مستوى القياس البعدي مقاييس النزعة المركزية واالنتشار ومقاييس االلتواء أو 

التفلطح، لتحديد األهمية النسبية لألسئلة الواردة باالستمارة حسب بنودها، تم 

 استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي. 

                                                           
مصطفى عمر البشير، مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي، المنشأ الشعبية للنشر والتوزيع  )1)

 . 35واإلعالن الجماهيرية، ص
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للكشف عن وجود تباين في خصائص  النسبة المئوية: وتستخدم -0

 المتغير. 

 مقياس النزعة المركزية.  -1

  .االلتواء: ويقيس االنحراف عن التماثل -3

 المتوسط الحسابي والمرجع والوزن المئوي ويحسب بالصيغة اآلتية:  -4

 اختبار )ت( لعينتين مستقلتين:  -5

ويستخدم هذا االختبار للحكم على معنوية الفرق بين متوسطى عينتين  -6

 ستقلتين. م

 تحليل التباين األحادي "أنوفا" -7

 معامل االرتباط البسيط  -1

تقدم الخصائص األساسية لعينة الدراسة الخصائص األساسية لعينة الدراسة: 

العديد من اإلسهامات البحثية، فهي التي تدفع إلى خلق لغة التخاطب وبداية 

 ة البسيطة، والتفاعل بين الباحث والمبحوث من خالل الحوارات حول األسئل

التي يكون الهدف منها الوصول إلى األسئلة الالحقة عن طريق األلفة والتفاهم، 

كما أن هذه البيانات األولية تكشف عن االرتباطات القائمة بين توزيعات عينة 

الدراسة حسب هذه الخصائص باعتبارها متغيرات مستقلة على أن تكون 

ابعة، واألهم من ذلك أن البيانات األولية البيانات الالحقة بمثابة المتغيرات الت

للمبحوثين تعد بصورة أو بأخرى مؤشراً حقيقياً وموضوعياً لمدى نجاح 

 الباحث في اختيار عينة الدراسة. 

 وبناء عليه يحاول الطالب عرض أسس االختيار الخاصة بالعينة، و 

 الخصائص السوسيوديموجرافية للمبحوثين خصائص عينة الدراسة. 

 : أسس االختيار والتطبيق: أوالً 

من خالل اإلطار المعتمد في التعريف اإلجرائي للمفاهيم جاءت  -0

اختيارات عينة الدراسة بحيث تعكس المعاني اإلجرائية وتحقق أهداف 

الدراسة، فقد جاء هذا االختيار لكي يمثل التنوع المقصود وفق الفئة 

 ألم ومستوى الدخل. العمرية ونوع األسرة والمستوى التعليمي لألب وا

وفتاة يتم تطبيق استمارة االستبيان  اً شاب 451بلغت عينة الدراسة عدد  -1

 عليهم ويتم تقسيمهم إلى أجزاء تعكس تنوعهم كما سيتبين الحقاً. 

تم رصد عدد من المشاهدات الميدانية من خالل زيارات استطالعية  -3

ي ضوء هذه للجامعتين محل الدراسة في مدينتي طرابلس والزاوية، وف

المشاهدات تم تصميم استمارة االستبيان وتم عرضها على عدد من 

المحكمين، حيث استلمت الباحثة بعض المالحظات الخاصة بترتيب 

عناصرها وتحديد القضايا التي يجب التعرض لها، على أن يتم القيام 
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طالب من كل  05وطالبة بواقع  اً طالب 31بدراسة أولية بسيطة لعدد 

من خالل المراجعة المكتبية تم تعديل بعض الصياغات للتأكد جامعة، و

من فهم المقصود منها بالكامل من جانب المبحوثين، كما تم ترتيب 

عناصر االستمارة وبنودها بهدف الوصول إلى التسلسل الفكري 

 الالزم. 

تمت دراسة مشكلة البحث عن طريق االعتماد على عدد من الشباب  -4

م تلبية التنوع والتباين المطلوب للوصول إلى )ذكور واناث( بحيث يت

 درجة ما من التعميم الخاص بنتائج التجربة الميدانية. 

تم االعتماد عملية التطبيق على الباحثة وذلك من خالل مراجعة  -5

سهمت العالقات أالزيارات الميدانية للمبحوثين ذات الصلة، كما 

جماعية مع عدد من الشخصية للباحثة في إمكانية إجراء الحوارات ال

 المبحوثين المطلوبين لهذا الغرض. 

مبحوث ومبحوثة يمثلون الشباب الجامعي  451قامت الباحثة بدراسة  -6

استمارة لم تتوافر  51في مدينتي طرابلس والزاوية، كما تم استبعاد 

 بها معايير الصدق من جهة وعدم اكتمال البيانات من جهة ثانية. 

 حسب النوع والفئة العمرية )السن(ثانياً: توزيعات العينة 
 ( يوضح توزيعات العينة حسب النوع 0جدول )

  %  ك البيان  النوع  م

 54.5 101 ذكور  أ 

 45.5 011 إناث ب

 011 411 اإلجمالي  

يتضح أن نسبة الذكور  4بالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول  

من نفسه إلجمالي من ا %45.5من إجمالي عينة الدراسة مقابل  54.5%

اإلناث، ويؤكد ذلك أن ثمة التغير إيجابي واضح في القيم الخاصة بتعليم فئة 

البنات في ليبيا، إال أن هذا التغير يعد نسبياً إلى حد ما خاصة في اختيار مجال 

دراسة الفتاة الليبية وكذا السماح لها بالعمل من عدمه، أما من حيث توزيعات 

 رية )السن( فيوضحها الجدول التالي. العينة حسب الفئة العم
 ( يوضح توزيعات العينة حسب الفئة العمرية )السن(6جدول )

 % ك الفئة العمرية م % ك الفئة العمرية م

إلى  16من  و 14.1 96 سنة 09إلى01من أ

 سنة19

01 1.5 

00 سنة10إلى11من  ب

1 

إلى  31من  ز 11.1

 سنة39

7 0.7 

 0.1 5إلى 31من  ح 0011.3 سنة13إلى11من  ج
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 سنة35 3

     6.3 15 سنة15إلى 14من د

 011 411 اإلجمالي  3.1 01 سنة17إلى 16من هـ

  -يتضح: 5وبالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول 

عاماً، ويأتي ذلك بنسبة  13و  01ن أغلبية العينة تقع أعمارها ما بين أ -

كيز الدراسة من إجمالي العينة، ويعود ذلك إلى تر %11.3مقدارها 

على الطالب الجامعي المقيد بالمرحلة الجامعية األولى وفقاً لموضوع 

م الطلبة همن إجمالي العينة من %09.7األساس، أما نسبة  ةالدراس

المقيدون بمرحلة الدراسات العليا بداء من تمهيدي الماجستير حتى 

درجة الدكتواره )دون الحصول عليها حتى وقت إجراء الدراسة 

 دانية(. المي

 ثالثاً: توزيعات العينة حسب التخصص العلمي والمستوى الدراسي )الصف(

باالنتقال إلى توزيعات العينة حسب التخصص العلمي فقد رأت  

الدراسة أن تكون حسب النوع )ذكور / إناث( وبناء عليه يوضح الجدول التالي 

 توزيعات الطلبة الذكور حسب التخصص العلمي. 
 توزيعات العينة حسب الكلية، التخصص العلمي )الذكور(( يوضح 6جدول )

الكلية/  م % ك الكلية / المعهد م

 المعهد

 % ك

 9.1 11 التربية ل 3.7 1 الطب أ

التربية  م 011 4 الطب البيطري ب

 البدنية

19 03.3 

رياض  ن 5.1 00 الهندسة ج

 األطفال

01 1.3 

الحاسبات  د

 والمعلومات

 6.9 05 الصيدلة ع 5.1 00

ه

 ـ

     6.1 03 العلوم

     1.3 5 الزراعة و

     01.1 11 األداب ز

     00.1 14 القانون ح

     1.3 01 االقتصاد ط

 011 101 اإلجمالي  6.4 04 التمريض ك

 -( يتضح:6وبالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول )

 أن أغلبية العينة من الطالب المقيدون بالكليات النظرية.  -

 آلداب/القانون/ االقتصاد / التربية البدنية / التربية / رياض األطفال()ا -
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من إجمالي عينة الدراسة مقابل نسبة  %61.1حيث وصلت نسبتهم  -

ن بالكليات يمن الطالب المقيدنفسه من اإلجمالي  %37.1مقدارها

العملية، مع مالحظة التفاوت النسبي داخل كل منهما، ويعود هذا 

ولة الدراسة لتمثيل العينة حسب التخصص العلمي التفاوت إلى محا

من اإلطار النظري، أما فيما يختص بتوزيعات  1وفقاً لما جاء بالجدول

 اإلناث فيوضحها الجدول التالي. 
 ( يوضح توزيعات العينة حسب الكلية، التخصص العلمي )إناث(4جدول )

 % ك الكلية/ المعهد م % ك الكلية / المعهد م

 4.4 1 االقتصاد ط 5.5 01 طب أ

 07.0 30 التمريض ك 1.1 4 الطب البيطري ب

 00.1 11 التربية ل 6.1 00 الهندسة ج

الحاسبات  د

 والمعلومات

 4.9 9 التربية البدنية م 6.1 00

ه

 ـ

 1.7 5 رياض األطفال ن 7.1 03 العلوم

 6.1 00 الصيدلة ع 1.7 5 الزراعة و

     05.4 11 اآلداب ز

     1.1 06 القانون ح

01 اإلجمالي     

1 

 

  -يمكن مالحظة: 7وبالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول 

 أن أغلبية العينة من اإلناث من الطالبات المقيدات بكليات )التمريض و -

من إجمالي  %43.5اآلداب والتربية( على التوالي حيث بلغت النسبة 

ليبية لبعض اإلناث، ويعود ذلك إلى استمرار تفضيل األسرة ال

المجاالت دون أخرى في تعليم اإلناث إال أن هذا لم يحول دون التحاق 

( باعتبار %6( والصيدلة )%6( والهندسة )%5.5بعضهن بالطب )

االجتماعية وفقاً  هذه التخصصات نوعا من الوجاهة والتفاخرية

 ية. لمشاهدات الطل

وضحها أما عن توزيعات العينة حسب النسبة الدراسية )الصف( في -

 :الجدول التالي
 ( يوضح توزيعات العينة حسب المستوى الدراسي )الصف(5جدول )

المستوى  م

 الدراسي

المستوى  م % ك

 الدراسي

 % ك

 1.5 1 تمهيدي ماجستير و 06.5 66 األول أ

 1.1 1 ماجستير ز 33.1 035 الثاني ب
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 0.7 5 دكتوراه ح 11.7 005 الثالث ج

     03.3 53 الرابع د

 011 411 اإلجمالي  1.5 01 الخامس هـ

 يالحظ:  1وبالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول 

أن أغلبية العينة من الطالب المقيدين بالفرقتين الثانية والثالثة حيث  -

من إجمالي العينة، ويعود ذلك إلى محاولة  %61.5تمثل نسبة مقدارها 

الجدد )الفرقة تمثيل العينة من جهة وعدم االعتماد على الطالب 

األولى( من جهة ثانية نظراً لحداثة التحاقه بالجامعة، ووجود نسبة 

 من إجمالي المقيدين بكليات الطب والهندسة والصيدلة.  %1.5مقدارها

منهم من المقيدين للحصول على نفسه من اإلجمالي  %0.7أما نسبة  -

 ية. درجة الدكتوراه دون الحصول عليها وقت إجراء الدراسة الميدان

يوضح الجدول لوباالنتقال إلى الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة  -

 التالي توزيعات العينة حسب الحالة االجتماعية )الزواجية(. 

 رابعاً: توزيعات العينة حسب الحالة االجتماعية ونوع األسرة. 
 ( يوضح توزيعات العينة حسب الحالة االجتماعية )الزواجية(2جدول )             

 مالحظات % ك الحالة االجتماعية م

  59.3 137 أعزب / عزباء أ

  17.1 019 متزوج / ة ب

  01.3 49 مطلق / ة ج

  0.1 5 أرمل / ة د

  011 411 اإلجمالي 

 يمكن مالحظة:  9وبالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول 

 ، ومن إجمالي العينة %59.3نسبة مقدارها بأن أغلبية العينة )أعزب(  -

( إال 4إن كان هذا يرتبط بتوزيعات العينة حسب الفئة العمرية )جدول 

أن السبب االساسي لذلك يعود إلى تأخر سن الزواج )سواء لدى 

الشباب أو الفتيات( بليبيا وفقاً لعوامل اقتصادية وثقافية أوضحتها عدد 

 (. 0من الدراسات)

أو  تاطلقمن إجمالي العينة من الم %01.3وجود نسبة مقدارها  -

ارتفاع معدالت الطالق خالل العقد األخير  في، ويعود ذلك المطلقين

 (. 3( وبعض الدراسات االجتماعية)1وفقاً للتقارير اإلحصائية )

من أجمالي العينة من المتزوجين، وتتركز هذه النسبة  %17.1وجود  -

لمالحظات  في عدد من الطالبات المقيدات بالكليات النظرية )وفقاً 

 ة( وعدد من المقيدين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه. يالطل
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وباالنتقال إلى توزيعات العينة حسب نوع األسرة يوضحها الجدول  -

 التالي. 
 ( يوضح توزيعات العينة حسب نوع األسرة9جدول )

 مالحظات % ك نوع األسرة م

  31.5 054 ممتدة أ

  60.5 146 نووية ب

  011 411 اإلجمالي 

البيانات الواردة أن أغلبية العينة تنطوي على نمط األسرة  ويالحظ من

من  %31.5من إجمالي العينة مقابل  %60.5بنسبة والنووية )جيل واحد( 

تنطوي على نمط األسرة الممتدة )أكثر من جيل( ويعود ذلك إلى نفسه اإلجمالي 

 أمرين، 

 أن معظم عينة الدراسة من الحضر )طرابلس( -األول:

 جاه األسرة الليبية إلى االستقاللية وفقاً لعوامل التعليم واالقتصاد إت-الثاني:

 خامساً: توزيعات العينة حسب المستوى التعليمي لألب واألم 

باالنتقال إلى الخصائص الثقافية للعينة أو باألحرى األصول الثقافية للبحوث 

  فالجدول التالي يوضح توزيعات العينة حسب المستوى التعليمي لألب.
 ( يوضح توزيعات العينة حسب المستوى التعليمي لألب0جدول )

 % ك المستوى التعليمي م % ك المستوى التعليمي م

 09.1 79 شهادة جامعية و 1.1 31 أمي أ

 3.1 01 ماجستير ز 06.3 65 يقرأ ويكتب ب

 1.1 9 دكتوراه ح 3.1 01 إبتدائية ج

     7.1 19 إعدادية د

 011 411 اإلجمالي  41.5 061 هاثانويةأو مايعادل هـ

  -وتشير بيانات الجدول إلى:

أن أغلبية اآلباء من الحاصلين على ثانوية عامة أو ما يعادلها ومن  -

من  %61.3بنسبة مقدارها والحاصلين على شهادة جامعية حيث تمثل 

إجمالي أباء العينة وإن كان هذا األمر يرتبط بتوزيعات العينة حسب 

نظر هذه الدراسة يرتبط  ة( فإن األمر من وجه4)جدول  الفئة العمرية

بالتعليم كقيمة اجتماعية وجدوى اقتصادية في ليبيا، إذا انخفضت هذه 

القيمة بسبب النفط لفترة طويلة ثم عادت إلى االرتفاع بعد فشل تحقيق 

التنمية االقتصادية واالجتماعية باالعتماد على المورد الواحد )النفط( 

من إجمالي أباء العينة من الحاصلين على  %5.1فسر أيضاً وهذا أما ي

 درجتي الماجستير والدكتوراه. 
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أنه على الرغم من التقارير المحلية التي تنفى وجود أمية في المجتمع  -

باء إلى جانب من إجمالي اآل %1.1الليبي فإن هناك نسبة مقدارها 

 يقرأ ويكتب فقط. نفسه من اإلجمالي  %06.3نسبة 

 المستوى التعليمي ألمهات المبحوثين فيوضحها الجدول التالي.  دعدأما  -
 ( يوضح توزيعات العينة حسب المستوى التعليمي لألم3جدول )

المستوى  م

 التعليمي

 % ك المستوى التعليمي م % ك

 00.3 45 شهادة جامعية و 7.5 3.1 أمية أ

 0.1 4 ماجستير ز 09.1 79 يقرأ ويكتب ب

 1.7 3 دكتوراه ح 1.7 35 إبتدائية ج

     05.7 63 إعدادية د

ثانوية أو  هـ

 مايعادلها

 011 411 اإلجمالي  35.3 040

 ( إلى: 9وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

 %50أن أغلبية أمهات العينة ما بين اإلعدادية والثانوية بنسبة مقدارها  -

العديد من األسر  من إجمالي العينة، ويعود ذلك إلى الثبات النسبي لدى

فيما يتعلق بتعليم البنت أو الحق في مواصلة التعليم، فما تزال العديد 

من األسر تفضل زواج الفتاة عن تعليمها، إلى جانب عدم انتشار 

الجامعات حينذاك حيث تمنع األسرة اغتراب الفتاة من أجل التعليم، 

هادة من إجمالي األمهات يحملن ش %00.3ويأتي ذلك مقابل نسبة 

من  %0.7نسبة التنخفض إلى وجامعية ويتركزن في مدينة طرابلس، 

 . هيحملن درجتي الماجستير والدكتوراالالتي إجمالي األمهات 

 سادساً: توزيعات العينة حسب موقع المبحوث ما بين العمل الرسمي و

 الجامعة 

 عمالً  باالنتقال إلى ما إذا كان الطالب محل االهتمام طالباً فقط أم أن له 

 خر فيوضحه الجدول التالي. آ

 
 ( يوضح ما إذا كان المبحوث طالب فقط أم أن له عمالً آخر01جدول )

 مالحظات % ك البيان م

  69.7 179 المبحوث طالب فقط أ

  31.3 010 آخر لديه عمل ب

  011 411 اإلجمالي 

أن  لدراسةا( تبين 01وبالنظر إلى البيانات الواردة في الجدول رقم ) 

أغلبية الطالب محل االهتمام هم طلبة فقط حيث تمثل ذلك نسبة مقدارها 
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يعملون بمهن أخرى يوضحها  %31.3من إجمالي العينة مقابل نسبة  69.7%

 الجدول التالي. 
 ( يوضح طبيعة العمل الذي يمتهنه بعض المبحوثين00جدول )

 مالحظات % ك طبيعة العمل م

مفردة  010ا * االجمالي هن 1.5 3 زراعي أ

بحثية حسب بيانات الجدول 

 السابق.

  04.9 01 فنى ب

*تمت مقاربات نوع المهنية  07.4 10 إداري ج

حسب التقسيم الوارد بالجدول 

 حسب المسمى.

  40.3 51 تجاري د

  13.9 19 عسكري هـ

  011 010 اإلجمالي 

مهنة إلى وتشير البيانات الواردة إلى أن أغلبية الطالب الذين لديهم  

من إجمالي  %40.3يعملون بالتجارة بنسبة مقدارها  اً جانب كونهم طالب

 مفردة بحثية( ويعود ذلك إلى طبيعة األسواق الليبية و 010الطالب العاملين )

االنفتاح الحاصل في االستيراد بما يدفع العديد من الطالب للدخول في سوق 

بالتعليم كقيمة اجتماعية وجدوى العمل مبكراً، إلى جانب انعكاسات ذلك قياسا 

اقتصادية خاصة مع ارتفاع معدالت البطالة لدى الخريجين في الوقت 

مفردة بحثية(  010)نفسه من اإلجمالي  %13.9الحاضر، يلي ذلك وجود 

خاصة إلى تعيين حاملي اللديهم عمل عسكري، ويعود ذلك إلى قابلية الشركة 

الرتبة بعد المؤهل الجامعي، مقابل ذلك الثانوية العامة برتب أقل، وأن تعدل 

في األعمال الزراعية حيث ال تتعدى نفسها تتدني نسبة العاملين من الفئة 

 مفردة بحثية(.  010)نفسه من اإلجمالي  1.5%

 سابعاً: توزيعات العينة حسب متوسط الدخل الشهري للمبحوث وأسرته 
 لياً على اسرته( يوضح ما إذا كان للطالب دخل أم يعتمد ك06جدول )

 مالحظات % ك البيان م

  69.7 179 يعتمد كليا على أسرته أ

  31.3 010 له دخل خاص به ب

  011 411 اإلجمالي 

من إجمالي  %31.3ومن خالل البيانات الواردة يالحظ وجود نسبة 

العينة يعتمد على نفسه في مصاريف دراسته وهي نفس نسبة الطالب الذين 

كما تم توضيحها بالجدول السابق وباالنتقال إلى متوسط ا نفسهلديهم مهنة 

 الدخل الشهري فيوضحها الجدول التالي. 
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 ( يوضح متوسط الدخل الشهري للطالب الذين لديهم دخل خاص بهم 06جدول )

متوسط الدخل  م

 بالدينار الليبي   

متوسط الدخل بالدينار  م %  ك

 الليبي 

 %  ك

 07.4 10 0399إلى  0011ن م هـ صفر صفر  111أقل من أ

 01.3 05 0411أكثر من  و 01.1 11 499إلى  110من  ب

     19.1 35 799إلى  511من ج

 011 179 اإلجمالي  13.0 11 0199إلى  111من  د

 مبحوثاً حسب بيانات الجدول التالي  010* اإلجمالي هنا  -مالحظات:

املين بمهنة إلى جانب وتشير بيانات الجدول إلى أن أغلبية الطالب الع 

بنسبة  اليبي اً دينار 0199إلى  511كونهم طالبا يتراوح دخلهم الشهري ما بين 

طالب وطالبة( مقابل نسبة  010من إجمالي هذه الفئة ) %51.0مقدارها 

دينار  511و  110يتراوح دخلهم ما بين نفسه من اإلجمالي  %01.1مقدارها 

ي هذه الفئة يزيد دخلهم الشهري عن من إجمال %19.7جود نسبة مقدارها وت

دينار وبالسؤال عن مصدر هذا الدخل وجد أن هناك أكثر من مصدر  0011

كمهنة خاصة)إيجارات عقارات وأراضي/مساعدات من الدولة/ودائع بنكية(أما 

 متوسطات دخل أسرة المبحوثين فيوضحها الجدول التالي. 
 دخل الشهري لألسرة( يوضح توزيعات العينة حسب متوسط ال04جدول )

متوسط الدخل بالدينار  م

 الليبي

متوسط الدخل بالدينار  م % ك

 الليبي

 % ك

 01.5 51 0199إلى  0611من  و 0.1 4 311أقل من أ

 00.5 46 1099إلى  0911من  ز 6.3 15 699إلى  311من  ب

   1111أكثر من  ح 07.1 70 999إلى  711من  ج

     11.1 11 0199إلى  0111من  د

 011 411 اإلجمالي  11.7 90 0599إلى  0311من  ه

 ويتضح من خالل البيانات الواردة بالجدول أن: 

نسبة مقدارها  دينار 0599و 0011أغلبية األسر يتراوح دخلها ما بين  -

نفسه من اإلجمالي  %07.7من إجمالي عينة الدراسة، مقابل  44.7%

البيان ارتباط ذلك  دينار، وغنى عن 0911يزيد دخلهم الشهري عن 

 بمهنة األب من ناحية وما إذا كانت األم تعمل عمالً رسمياً من عدمه. 

من إجمالي العينة ينخفض دخلها  %7.3يالحظ وجود نسبة مقدارها  -

دينار، وإن كانت هذه األسر تتركز في الريف إال  711الشهري عن 

نب ما كانت أن مايجب اإلشارة إليه أن التعليم في ليبيا مجان، إلى جا

تعطيه الجامعة والدولة من مساعدات مادية للطالب وما كانت تمنحه 

 الدولة من مساعدات في إطار ما كان يعرف بتوزيع الثروة. 
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 معوقات مشاركة الطالب في خدمة المجتمع: 

إن العصر الراهن تتعدد فيه االهتمامات وتتشابك فيه األمور ويواجه  

اعية وسياسية وعسكرية ومعرفية وتكنولوجية تغيرات وتحديات مستمرة اجتم

 مما يجعل وظائف الجامعة فيه متعددة الجوانب ومتشابكة، إذ تبلورت مهام و

وظائف جديدة للجامعات أبرزها: إعداد الموارد البشرية بما يتناسب مع روح 

 العصر وإجراء البحوث العلمية التي تعكس المتطلبات االجتماعية والثقافية و

في  ساهمة التي فرضها الواقع المحلي واإلقليمي والعالمي الجديد، واإلالتربوي

عملية التنشئة االجتماعية ونقل الثقافة من خالل العمل على صياغة وتشكيل 

وعي الطالب وتناول قضايا ومشكالت المجتمع والعمل على خدمة وتنمية 

ا في خدمته ، فعندما تنعزل الجامعة عن المجتمع وتتخلى عن دوره(1)المجتمع

وتفقد الوعي بما يتطلبه المجتمع ويتوقعه من دورها تصير معارفها متكدسة ال 

ترتبط بحركة الحياة المتطورة، ويفقد العلم قيمته االجتماعية بل والمعرفية 

أيضاً، وبذلك ينفصل التعليم عن احتياجات المجتمع ومجريات األحداث به، 

 . (2)ة المجتمعفالجامعة البد أن تحقق وظيفتها في خدم

وال شك أن الجامعة تصل بالمجتمع إلى الرقي والتقدم عن طريق  

ربطها باحتياجات قطاعات اإلنتاج والخدمات األمر الذي يجعل المجتمع دائم 

اإلزدهار ومواكباً لتطورات العصر، وبالتالي فإن الجامعة بما تقدمه من 

تصادية واالجتماعية في كفاءات مدربة تعتبر عامالً من عوامل التنمية االق

المجتمع. في ضوء هذه الشروط والمتطلبات يأتي هذا المحور لتحليل المعوقات 

التي تحول دون تفعيل مشاركة الطالب في خدمة المجتمع بليبيا والكشف عن 

 تصوراتهم للمستقبل القريب. 

 أوالً: المعوقات األساسية للمشاركة الطالبية في خدمة المجتمع: 

 ول التالي مدى تعارض مواعيد المشاركة مع مواعيد الدراسة ويوضح الجد

 المحاضرات. 

                                                           
تحليل ألهم  –لعربية علوان يحيي: العولمة الثقافية وانعكاساتها على الدراسات العليا بالجامعات ا( 1)

، 043المتطلبات الالزمة للخروج من المأزق الراهن، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، العدد 

 . 47م، ص1117يوليو 
الواقع التصورات المستقبلية، المؤتمر العام  1111عمر األسعد: الجامعات العربية حتى عام  (2)

، صفاء 1111لجامعي والعالي في الوطن العربي عام السادس التحاد الجامعات العربية، التعليم ا

 . 0911فبراير  01-06األمانة العامة التحاد الجامعات العربية 
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 ( يوضح دى تعارض مواعيد المشاركة مع مواعيد الدراسة05جدول )

بين مواعيد المشاركة في خدمة  أن أغلبية العينة ترى أن التعارض

 المجتمع ومواعيد المحاضرات تتم أحياناً. 

 %10.5من إجمالي العينة مقابل  %71.3حيث تمثل نسبة مقدارها  -

  تؤكد على عدم حدوث هذا التعارض. نفسه من اإلجمالي 

أما عن وجود األسرة كعائق أساس يحول دون فاعلية دور الطالب الجامعي في 

 فيوضحه الجدول التالي: خدمة مجتمعه 

( يوضح مدى معارضة األسرة للطالب عن مشاركته في خدمة 05جدول )

 المجتمع 

 ( يالحظ: 05وبالنظر إلى الجدول )

أن أغلبية العينة ترى أن األسرة تقف عائقاً وبدعاوى مختلفة أمام  -

من  %50دافعية الطالب في خدمة المجتمع، حيث تمثل نسبة مقدارها 

 ترىنة، وبسؤال هذه الفئة تبين للدراسة أن األسرة الليبية إجمالي العي

أن المشاركة في أنشطة داخل الجامعة تؤدى بالطالب إلى التأخر 

الدراسي وتدنى التحصيل اإلكاديمي، وأما بالنسبة لإلناث فالدعاوى 

تتركز في أن منع األسرة بسبب الخوف على الطلبة من االحتفاظ وكذا 

 ية للبنت المتحررة. من النظرة االجتماع

من إجمالي العينة ترى أن معارضة األسرة  %16.5وجود نسبة مقدارها 

تتم أحياناً، ويرتبط ذلك وفق حوارات المبحوثين الممثلين لهذه الفئة بمجال 

من إجمالي العينة  %11.5المشاركة ووقتها ومكانها أيضاً، يأتي كل ذلك مقابل 

. أما عن التصورات التي يحملها الطالب تؤكد على عدم معارضة األسرة لذلك

 حول نظرة المجتمع لمشاركته في خدمة مجتمعه فيوضحها الجدول التالي. 

 

 

 

  %  ك البيان  م 

 1.1 33 دائماً  أ

 71.3 110 أحياناً  ب

 10.5 16 ال يحدث  ج
 411 411 اإلجمالي  
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( يوضح مدى االعتقاد بأن وجهة نظر المجتمع لمشاركة الطالب بأنها غير 02جدول )

 فعالة

  % ك البيان م

 50.7 117 نعم : يحدث ذلك أ

 11.7 005 إلى حد ما أشعر بذلك ب

 10.7 71 ال يحدث بالعكس ج

 تقريباً  011 411 اإلجمالي 

( يالحظ أن أغلبية العينة ترى أن نظرة 06وبالنظر إلى الجدول ) 

المجتمع لمشاركته ال تتسم باإليجابية أو الفاعلية في كثير من األحيان، حيث 

ناث، من إجمالي العينة، وتتركز هذه الفئة في اإل %50.7تمثل نسبة مقدارها 

 من إجمالي العينة تقف على العكس من ذلك و %10.7مقابل نسبة مقدارها 

تؤكد على أن نظرة المجتمع لمشاركته تتسم باإليجابية بصورة مطلقة، أما نسبة 

من إجمالي العينة أكدت على أن نظرة المجتمع تتحدد وفق النشاط  11.7%

دى إمكانية اتخاذ األسرة األساسي للمشاركة واألهداف المرجوة منها. أما عن م

موقفاً مضاداً لطالب وتمنعه بطرق ووسائل مختلفة عن المشاركة في خدمة 

 المجتمع فيوضحها الجدول التالي: 
 ( يوضح ما إذا كانت األسرة تمنع الطالب من المشاركة في خدمة المجتمع09جدول )

 % ك البيان م

 50.1 114 نعم أ

 11.7 005 أحياناً  ب

 11.3 10 ال يحدث ج

 011 411 اإلجمالي 

وتشير البيانات الواردة إلى أن أغلبية العينة تؤكد على إمكانية استخدام  

األسرة وسائل مختلفة لمنعه من المشاركة في خدمة المجتمع بدعاوى سبق 

من إجمالي العينة وتتركز في اإلناث،  %50ذكرها، حيث تمثل نسبة مقدارها 

تؤكد على تشجيع األسرة على نفسه من اإلجمالي  %11.3مقابل نسبة مقدارها 

 المشاركة وتخلو هذه النسبة من اإلناث وفق مالحظات الباحثة. 

 ثانياً: معوقات الفتاة الجامعية للمشاركة في خدمة المجتمع

في سؤال عن الوسائل الالزمة للدفع بالفتاة الجامعية الليبية للمشاركة  

ياسي، خاصة في إطار التغيرات العالمية في خدمة المجتمع ذات المضمون الس

 وانعكاساتها على الواقع التربوي الليبي فيوضحها الجدول التالي. 
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( يوضح الوسائل الالزمة لضمان بلورة نظرة إيجابية لمشاركة الفتاة الجامعية 00جدول )

 في السياسة.

 % ك الوسيلة م

 07.5 71 اإلعالم أ

 03.1 51 الجامعة ب

 11.1 001 االسرة ج

 40.5 066 كل ما سبق د

 011 411 اإلجمالي 

من  ( يالحظ أن أغلبية العينة ترى أن كال01وبالنظر إلى الجدول ) 

حداث تغيير جذري في سرة مجتمعة تعد وسائل الزمة إلاإلعالم والجامعة واأل

 نظرة المجتمع إلى إيجابية مشاركة الفتاة الجامعية، وقد تمثل ذلك نسبة مقدارها

من إجمالي العينة. وباالنتقال إلى طبيعة العالقة بين الذكور واإلناث  40.5%

قياسا بالتشجيع على خدمة المجتمع فإن الجدول التالي يوضح ما إذا كان 

 مبحوث/ ة يشجع زميالته/ ها في المشاركة بخدمة المجتمع من عدمه. ال
 ها في المشاركة بخدمة المجتمع من عدمه( يوضح ما إذا كان المبحوث / ة يشجع زميالته / 03جدول )

 % ك البيان م

ََ يحدث ذلك أ  11.5 11 دائماً

 41.3 060 أحياناً  ب

 39.1 057 ال يحدث ج

 011 411 اإلجمالي 

وبالنظر إلى البيانات الواردة بالجدول يتضح أن أغلبية العينة تقوم بتشجيع 

المجتمع، سواء بصورة الفتيات الجامعيات على القيام بدور فعال في خدمة 

 ( ونفسه من اإلجمالي %41.3من إجمالي العينة( أو نسبية ) %11.5دائمة )

تنتقل المناقشة إلى مدى إمكانية تشجيع األخوات على المشاركة فإن الجدول 

البنات في المشاركة إذا  اتالتالي يوضح ما إذا كان المبحوث / ة يشجع األخو

 كن طالبت جامعيات. 
البنات في المشاركة إذا كن  اتيوضح ما إذا كان المبحوث / ة يشجع األخو( 61جدول )

 طالبات جامعيات.

 % ك البيان م

 06.1 67 نعم أ

 17.5 001 حسب طبيعة النشاط والمجال ب

 55.7 113 ال يحدث ج

 011 411 اإلجمالي 

 ويالحظ من خالل البيانات الواردة مدى ممارسة إزدواجية المعايير و 

ت استمرار ذكورية المجتمع الليبي، فمن ناحية أكدت نسبة مقدارها إثبا

بتشجيع أخواتهم على المشاركة في أية  نمن إجمالي العينة ال يقومو 55.7%



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________76_________________________________ 
 

ال من مجاالت خدمة المجتمع، وأن كانت هذه الفئة من أنشطة طالبية أو أي مج

الذكور بصورة مطلقة وفق مالحظات الباحثة فإن األمر يمتد أيضاً إلى بعض 

اإلناث حيث تم الربط بين هذا التشجيع وبين طبيعة النشاط أو المجال الخاص 

 من إجمالي العينة.  %17.3بخدمة المجتمع، حيث تمثل نسبة مقدارها 

 ل حول أسباب عدم تشجيع اإلناث فإن الجدول التالي يوضح ذلك. وفي سؤا
 البنات على المشاركة ات( يوضح أسباب عدم تشجيع األخو60جدول )

  % ك السبب م

 اإلجابة متعددة 76.7 070 المجتمع ال يسمح بذلك أ

مبحوث  113اإلجمالي  011.1 113 البنت ليس لها إال الزواج ب

 ابقحسب بيانات الجدول الس

 فيمشاركتها تؤثر سلبيا  ج

 زواجها فيما بعد

50 11.9  

 ( يالحظ أن: 10وبالنظر إلى الجدول )

أن أغلبية العينة ترى أن البنت ليس إال الزواج حيث تمثل نسبة  -

حسب بيانات  اً مبحوث 113عود إلى اإلجمالي تو %011مقدارها 

أن  ترى %76.7الجدول السابق، إلى جانب وجود نسبة مقدارها 

المجتمع ال يسمح بمشاركة الفتاة والمرأة، باإلضافة إلى اعتقاد نسبة 

 مفردة بحثية(.  113)نفسه من اإلجمالي  %11.9مقدارها 

 ثالثاً: المعوقات االقتصادية لمشاركة الطالب في خدمة المجتمع 
 أم ال ة ( يوضح ما إذا كانت المخصصات المالية لألنشطة االجتماعية كافية بالجامع66جدول )

 % ك البيان م

 9.7 39 نعم كافية أ

 41.1 070 إلى حد ما ب

 47.5 091 غير كافية بالمرة ج

 011 411 اإلجمالي 

 ( يالحظ: 11الجدول ) إلىوبالنظر  

أن أغلبية العينة ترى أن المخصصات المالية غير كافية حيث تمثل  -

 %9.7دارها من إجمالي العينة، مقابل نسبة مق %47.5نسبة مقدارها 

فقط من إجمالي العينة ترى أن هذه المخصصات كافية تماماً، ويرتبط 

بذلك سؤال عما إذا كانت المشاركة بخدمة المجتمع تكلف المبحوث 

 مادياً من عدمه فالجدول التالي يوضح ذلك. 
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 ( يوضح ما إذا كانت المشاركة بخدمة المجتمع تكلف المبحوث مادياً من عدمه66جدول )

 % ك البيان م

 0.5 6 نعم إلى حد كبير أ

 31.3 019 نعم إلى حد ما ب

 66.1 165 ال تكلف شيئا ج

 011 411 اإلجمالي 

وبالنظر إلى البيانات الواردة يالحظ أن حوالي ثلثي العينة تنفي أية أعباء مادية 

 ذات عالقة بالمشاركة في خدمة المجتمع. 

 ة الطالب في خدمة المجتمع رابعاً: المعوقات التنظيمية لمشارك

أما عن مدى تنفيذ القرارات الجامعية الخاصة بالمشاركة فالجدول التالي 

 يوضح ذلك: 

( يوضح ما إذا كانت القرارات الجامعية الخاصة بالمشاركة تنفذ 64جدول )

 من الجهات المتخصصة من عدمه
 % ك البيان م

 11.3 10 جميعها تنفذ أ

 34.1 036 بعضها تنفذ ب

 45.7 013 ال يتم تنفيذ أي شئ ج

 011 411 اإلجمالي 

( يالحظ: أن أغلبية العينة ترى أن القرارات الجامعية 14وبالنظر إلى الجدول )

ال يتم تنفيذها وفق عوامل متنوعة أبرزها عدم القدرة على صناعة القرار 

رها من إجمالي العينة إلى جانب نسبة مقدا %45.7التنفيذي بنسبة مقدارها 

ترى أن معظم هذه القرارات ال تنفذ وفق اعتبارات نفسه من اإلجمالي  34%

ترى  %11.3مادية أو تنظيمية دون الفنية، مقابل ذلك، وجود نسبة مقدارها 

العكس من ذلك وأن كل القرارات يتم تنفيذه بالفعل، أما عن عدم تنفيذ هذه 

هات المتخصصة القرارات فالجدول التالي يوضح أسباب عدم تنفيذ الج

 القرارات الجامعية فيما يتصل بأنشطة خدمة المجتمع. 
( يوضح أسباب عدم تنفيذ الجهات المتخصصة القرارات الجامعية فيما يتصل بأنشطة 65جدول )

 خدمة المجتمع

 % ك السبب م

 13.1 41 وجود قوانين تمنع التنفيذ أ

عدم رغبة القائمين على  ب

 الجامعة في التنفيذ

56 31.1 

 44.1 11 عدم وجود مخصصات مالية ج

 011 013 اإلجمالي 
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( يالحظ أن األسباب التي تحول دون تنفيذ القرارات 15وبالنظر إلى الجدول )

 ذات العالقة بخدمة المجتمع تتركز في: 

من  %44.1االعتبارات المالية خاصة عدم وجود مخصصات مالية ) -

 إجمالي العينة(. 

من  %31.1عدم رغبة القائمين على التنفيذ )االعتبارات التنظيمية  -

 إجمالي العينة(. 

االعتبارات القانونية أو باألدق التنفيذية حيث وجود قوانين تمنع التنفيذ  -

(13% .) 

 خامساً: كيفية الحد من فاعلية المعوقات وتصورات المستقبل 
وجهة نظر ( يوضح شروط تفعيل خدمة المجتمع من خالل المشاركة الطالبية 62جدول )

 المبحوثين

 مالحظات % ك الشرط م

 اإلجابة متعددة 36.3 045 إصدار قوانين جديدة أ

  07.3 69 تبديل القيادات الجامعية الحالية ب

  54.3 107 زيادة الدعم المالي ج

  41.1 061 التثقيف من خالل اإلعالم د

  51.3 110 تحديد االختصاصات ذات العالقة ه

 ( يالحظ: 16دول )وبالنظر إلى الج

أن من شروط تفعيل خدمة المجتمع من خالل ترى أن أغلبية العينة  -

ذلك بنسبة مقدارها والمشاركة الطالبية يتمثل في زيادة الدعم المالي 

 من إجمالي العينة.  54.3%

من إجمالي العينة ترى أن من شروط  %51.3وجود نسبة مقدارها  -

ة الطالبية يتمثل في تحديد تفعيل خدمة المجتمع من خالل المشارك

 االختصاصات ذات العالقة بخدمة المجتمع. 

من إجمالي العينة ترى حتمية التثقيف من  %41وجود نسبة مقدارها  -

 خالل اإلعالم في إصدار قوانين جديدة. 

من إجمالي العينة ترى ضرورة إصدار  %36.3وجود نسبة مقدارها  -

 قوانين جديدة. 

من إجمالي العينة تعول على تبديل  %07.3وجود نسبة مقدارها  -

القيادات الجامعية الحالية لتفعيل المشاركة الطالبية وجهة نظر 

 المبحوثين. 

أما عن التصورات التي يحملها المبحوث للمستقبل القريب فيوضحها 

  -:الجدول التالي
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( يوضح تصورات الطالب للمستقبل في ضوء ما يحدث في مجال 69جدول )

  خدمة المجتمع
  % العدد  التصور للمشهد في المستقبل  م

 09.1 79 الرقي واإلزدهار وحل المشكالت  أ

 19.1 007 بقاء الحال على ما هو عليه  ب

 50.1 114 ظهور المزيد من المشكالت  ج

 011 411 اإلجمالي  

 ( يالحظ: 17وبالنظر إلى الجدول )

ت هو السيناريو أن أغلبية العينة ترى أن ظهور المزيد من المشكال -

)المشهد األقرب( المرجح في المستقبل القريب، حيث تمثل نسبة 

 ظهور المزيد من المشكالت.  %50مقدارها 

ترجح بقاء الحال على ما هو عليه، يقف  %19.1وجود نسبة مقدارها  -

من إجمالي العينة  %09.1وجود نسبة مقدارها بعلى العكس من ذلك 

 لمشكالت. ترجح الرقي واإلزدهار وحل ا

 المحور الخامس 

هم متلعب النتائج التي يتم التوصل إليها في أية محاولة بحثية الدور ال 

واألساس سواء على مستوى الفكر أو على صعيد الواقع الفعلي، فمن ناحية 

تسهم أية جهود بحثية في تطوير العلم، ويتزايد ذلك قياسا باألوضاع السائدة في 

وأهدافها العلمية واإلنسانية، إلى جانب أن هذه النتائج أو التربية وفقاً لمبادئها 

تلك تدفع إلى تحقيق المزيد من التراكم العلمي المأمول، وإن كانت عملية 

التراكم قد شهدتها مجاالت التربية المختلفة إال أن هناك حاجة إلى المزيد منها 

عالوة على أن  بسبب سرعة التحوالت في البني االجتماعية والنماذج الثقافية،

النتائج تعد بصورة أو بأخرى المؤشر الموضوعي للتحقق من بعض األفكار 

السائدة أو باألدق االفتراضات المتداولة بين الباحثين حول الظاهرة محل 

الدراسة. وانطالقاً من هذه األهمية تقدم الدراسة هنا أبرز النتائج التي تم 

تائج واألدبيات التربوية بغية تقديم التوصل إليها، وستيم الربط بين هذه الن

 وصف تشكل الواقع الذي يتفاعل في إطاره الشباب الجامعي الليبي مع ذاته و

مجتمعه المحلي ومجتمعه العام، وأيضاً تبني تصوراته حول مختلف القضايا 

 وفق معطيات هذا الواقع. 

تحليل كيفي  أوالً: نتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظري والدراسة الميدانية:

يلي تلخيص ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة سواء في وفيما.وكمي

 إطارها النظري أو تجربتها الميدانية 
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أن أغلبية العينة تشارك دائماً في األنشطة المجتمعية حيث تمثل نسبة  .0

من إجمالي العينة، ويعود إلى المعسكرات الشبابية التي  %54مقدارها 

معات الليبية، إلى جانب وجود عدد من بيوت الشباب تقوم بها الجا

تحاول تشجيع الطالب على القيام بأنشطة اجتماعية وأن كانت في 

 أغلبها رياضية. 

إن أغلبية العينة ترى أن مشاركتها بصورة دائمة في األنشطة  .1

 %16.3المجتمعية يعود إلى الرغبة الذاتية حيث تمثل نسبة مقدارها 

إال أن التساؤالت المثارة من جانب هذه الدراسة  من إجمالي العينة،

تدور حول طبيعة هذه األنشطة وعن مدى ارتباطها بخدمة المجتمع من 

 عدمه. 

توصلت الدراسة إلى أن الشعور بالواجب من جانب الطالب يعد سبباً  .3

أن مشاركتها يعد أمراً واجباً وضرورياً حيث تمثل ذلك بنسبة وأساسياً 

يعود إلى المساعدات المادية التي تقدم للطالب و %65.1مقدارها 

ساس بقدر شعور الطالب نتيجة هذه المشاركة إال أن هذا ال يعد األ

 بضرورة المشاركة في ضوء متغيرات العصر. 

إن األسرة ال تلعب الدور األساسي في الدفع بالطالب نحو المشاركة في  .4

ر عن هذه األنشطة المجتمعية، كما تؤكد تحفظ العديد من األس

المشاركة بدعاوى مختلفة من نوع أن المشاركة تدفع بالطالب إلى 

التأخر الدراسي، وأن الفتاة ال يجب ان تشارك في مثل هذه األنشطة 

 )حسب مقوالت وتعبيرات بعض الطالبات(. 

أن أغلبية العينة ترى أنها تستفيد من الدعم والخدمات المقدمة حيث  .5

 إجمالي العينة.  من %10.1تمثل نسبة مقدارها 

ن أغلبية العينة ترى أن األنشطة الترفيهية تعد أهم أوجه االستفادة أ .6

ذلك إلى  ويعودمن إجمالي العينة،  %14حيث تمثل نسبة مقدارها 

وجود وقت للفراغ أمام هؤالء الطالب، كما أن هذه األنشطة ال تدخل 

 في إطار خدمة المجتمع. 

القات اجتماعية )خاصة بين الجنسين أن أغلبية العينة ترى أن تكوين ع .7

وفق حوارات المبحوثين مع بعض المبحوثين( تعد سبباً ودافعاً رئيسياً 

للمشاركة في األنشطة المجتمعية خاصة المعسكرات الشبابية حيث 

 من إجمالي العينة.  %61.1تمثل نسبة مقدارها 

رابطة، جه االستفادة التي تعود على الطالب عضو الوهناك العديد من أ .1

من إجمالي هذه الفئة  %11.1حيث تجلى ذلك في وجود نسبة مقدارها 

 طالباً وطالبة(.  70)
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أن أغلبية العينة تؤكد على أن المشاركة في األنشطة المجتمعية تتيح  .9

 في بعض األحيان المعرفة والثقافة. 

أن أغلبية العينة ترى أن عدم فهم المجتمع الليبي لدور المرأة عامة  .01

ة خاصة بدءا من األب واألخ واألقارب يعد هو العائق األساسي والفتا

من إجمالي  %39.4لعدم المشاركة في ذلك حيث تمثل نسبة مقدارها 

من نفس  %37.3مفردة بحثية، إلى جانب وجود نسبة مقدارها  041

اإلجمالي ترى أن المشاركة تؤدي في كثير من األحيان إلى وجود 

البعض، كما تتجلى معارضة األسرة بنسبة خالفات بين الطالب وبعضهم 

 مفردة بحثية(.  041)نفسه من اإلجمالي  %7.1مقدارها 

قامت بالترشيح من قبل وبصورة دائمة  %1.7وجود نسبة مقدارها  .00

 ويرجعرشحت نفسها في بعض األحيان،  %01إلى جانب نسبة مقدارها 

وراء هذا إلى العديد من األسباب أهمها: تشجيع الزمالء كان السبب 

 0.7من أجمالي هذه الفئة ) %90.6الترشيح حيث تمثل نسبة مقدارها 

ارجعت نفسه من اإلجمالي  %13.1مفردة بحثية( ووجود نسبة مقدارها 

 مهمة سبب الترشيح إلى الرغبة في خدمة الزمالء، ويتأكد محاولة أشغال 

 ، ومن إجمالي الفئة التي رشحت نفسها من قبل %71.0بالجامعة بنسبة 

أكدت على أن هذا الترشيح جاء بحثاً  %71يأتي ذلك مقابل نسبة مقدارها 

عن مصلحة خاصة تتمثل في االستفادة من خدمات الرابطة وأبرزها 

خر العام وفق تعبيرات أغلبية هذه الفئة في حواراتها مع آضمان النجاح 

 الباحثة. 

ث تمثل نسبة إن أغلبية العينة أحياناً تحضر الندوات التي تعقدها حي .01

 ويعود إلى نوعية هذه الندوات من حيث مجاالتها و %67.1مقدارها 

القائمين عليها من حيث األداء أما عن رأي الطالب في هذه الندوات 

فتوصلت الدراسة إلى أن أغلبية العينة ترى أن بعض هذه الندوات 

 . %44.5إيجابي وبعضها سلبي حيث تمثل نسبة مقدارها 

نة ترى أن وجود قوانين تمنع تنفيذ بعض المقترحات إن أغلبية العي .03

التي تقدمها بعض الحوارات واللقاءات يعد السبب األساس لعدم جدوى 

مفردة  074من إجمالي  %51.6هذه اللقاءات حيث تمثل نسبة مقدارها 

ترى نفسه من اإلجمالي  %36.1بحثية، إلى جانب وجود نسبة مقدارها 

 . مهم جداً  أن عدم وجود مخصصات مالية

أن أغلبية العينة ترى أن الفتاة الجامعية لم تستفيد من أية قرارات أو  .04

مواثيق خاصة بحقوقها الخاصة بالمشاركة في خدمة المجتمع حيث تمثل 

من إجمالي العينة، ويعود إلى أن تغير القيم  51.55ذلك بنسبة مقدارها 
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ال أنها لم تعكس الخاصة بتعليم الفتاة في ليبيا قد تحركت بشكل نسبي إ

مدى أهمية دور المرأة والفتاة الجامعية خاصة في مجال خدمة المجتمع، 

 فالمجتمع مازال ذكورياً مع عدم االعتراف بالكثير من حقوق المرأة و

 االناث عامة. 

ن أغلبية العينة ترى أن الفتاة والمرأة عامة ليس لها إال البيت فقط أ .05

إجمالي العينة، ويعود إلى العديد من  %55.7حيث تمثل نسبة مقدارها 

 من األسباب منها على سبيل المثال ال الحصر ذكورية المجتمع. 

توصلت الدراسة إلى أن ظاهر مشاركة الطالب في خدمة المجتمع من  .06

 خالل القضايا المحلية الليبية والعربية واألفريقية على النحو التالي: 

لمسيرات السلمية لتحقيق أن أغلبية العينة تشارك بصورة دائمة في ا .أ

 من إجمالي العينة.  %90.3أهداف محلية حيث تمثل نسبة مقدارها 

من إجمالي العينة تشارك دائماً في المسيرات  %54.1نسبة مقدارها  .ب

 السلمية لنصرة قضايا عربية. 

ال تشارك في المسيرات السلمية لتأييد أو  %11.3نسبة مقدارها  .ت

هذه بة ويعود ذلك لعدم قناعتها رفض قضايا في الدول اإلفريقي

 المسيرات. 

من إجمالي العينة تستمع دائماً إلى برامج  %77.5نسبة مقدارها  .ث

من إجمالي  %4.5خاصة باألنشطة المجتمعية مقابل نسبة مقدارها 

 العينة ال تستمع لذلك. 

 ال تحضر ندوات حول قضايا مختلفة.  %51.5نسبة مقدارها  .ج

 ع أحياناً المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا. تتاب %31.5نسبة مقدارها  .ح

 ال تتابع مثل هذه المؤتمرات وأن كانت تتركز هنا في اإلناث.  %15.1ونسبة 

ال تقوم بكتابة ملصقات داخل الجامعة وخارجها  %53.1نسبة مقدارها  .خ

 تقوم بذلك دائماً.  %13.1مقابل نسبة 

دعاوى مختلفة أمام إن أغلبية العينة ترى أن األسرة تقف عائقاً وب .07

من  %50دافعية الطالب في خدمة المجتمع، حيث تمثل نسبة مقدارها 

أن  يإجمالي العينة، وبسؤال هذه الفئة تبين للدراسة أن األسرة الليبية تدع

 خر الدراسي وآالمشاركة في أنشطة داخل الجامعة تؤدي بالطالب إلى الت

ث فالدعاوي تتركز في أن منع تدنى التحصيل األكاديمي، وأما بالنسبة لإلنا

األسرة بسبب الخوف على الطالبة من االختالط وكذا من النظرة 

 االجتماعية للبنت المتحررة. 

منع لأن أغلبية العينة تؤكد على إمكانية استخدام األسرة وسائل مختلفة ل .01

من المشاركة في خدمة المجتمع بدعاوى سبق ذكرها، حيث تمثل نسبة 
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جمالي العينة وتتركز في اإلناث، وأن أغلبية العينة من إ %50مقدارها 

من اإلعالم والجامعة واألسرة مجتمعة تعد وسائل الزمة  ترى أن كال

حداث تغيير جذري في نظرة المجتمع إلى إيجابية مشاركة الفتاة إل

 من إجمالي العينة.  %40.5الجامعية، وقد تمثل نسبة مقدارها 

روط تفعيل خدمة المجتمع من خالل أن أغلبية العينة ترى أن من ش .09

المشاركة الطالبية يتمثل في زيادة الدعم المالي حيث تمثل نسبة مقدارها 

 من إجمالي العينة.  54.3%

من إجمالي العينة ترى أن من شروط  %51.3وجود نسبة مقدارها  .11

تفعيل خدمة المجتمع من خالل المشاركة الطالبية يتمثل في تحديد 

 لعالقة بخدمة المجتمع. االختصاصات ذات ا

التثقيف من خالل اإلعالم في إصدار  %41وجود نسبة مقدارها  -

 قوانين جديدة. 

 في إصدار قوانين جديدة.  %36.3وجود نسبة مقدارها  -

 منتبديل القيادات الجامعية الحالية  %07.3وجود نسبة مقدارها  -

ظر شروط تفعيل خدمة المجتمع من خالل المشاركة الطالبية وجهة ن

 المبحوثين. 

أن األسباب التي تحول دون تنفيذ القرارات ذات العالقة بخدمة  .10

 المجتمع تتركز في: 

من  %44.1االعتبارات المالية خاصة عدم وجود مخصصات مالية ) -

 إجمالي العينة(. 

 %31.1االعتبارات التنظيمية حيث عدم رغبة القائمين على التنفيذ ) -

 من إجمالي العينة(. 

ت القانونية أو باألدق التنفيذية حيث وجود قوانين تمنع التنفيذ االعتبارا -

(13% .) 
 المراجع

دراسة ميدانية على عينة من  –أحمد على عبد العال الدردير، الشباب والمشاركة السياسية  -0

جامعة  –شباب محافظة سوهاج، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب بسوهاج 

 م. 1111أسيوط، 

د أحمد "دور بعض المراكز والواجدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزهر إيهاب السي -1

 ". 01ص  1111كلية التربية جامعة الزهر  –في خدمة المجتمع ماجستير 

بسام محمد أبو حشيش: دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين  -3

إلنسانية( المجلد الرابع عشر، بمحافظات غزة، مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم ا

 . 151العدد األول، ص –م 1101، يناير 179

 رحومة على سليمان: إستراتيجية نقل التقنية في المجتمع الليبي، وآثارها االقتصادية و -4

(، دراسة مقدمة لنيل اإلجازة العالية 1111 - 0996االجتماعية في الفترة من )
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 الجتماعي، جامعة السابع من أبريل، كلية اآلداب و"الماجستير" شعبة التنمية والتخطيط ا

 . 003 – 001، ص1113العلوم يفرن، غير منشورة، 

م )في 1110سعد إبراهيم جمعه، الشباب والمشاركة السياسية، القاهرة، دار المعارف  -5

دراسة  –األصل رسالة دكتوراه بعنوان المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي 

وات، دراسات عن الشباب الليبي وبعض مشكالته االجتماعية، جامعة ميدانية(، على الح

 . 16-13، ص1116الفاتح، طرابلس، الطبعة الثانية 

صالح عبد هللا وعبد هللا عثمان: الدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع في  -6

ة األكاديمية مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان دراسة تحليلية، المجلة العربية األمريكي

 م. 1101، يناير 0للعلوم والتكنولوجيا، المجلد األول، العدد 

 شبل بدران وجمال الدهشان: التجديد في التعليم الجامعي، دار قباء للطباعة والنشر و -7

 م ، مصر. 1110التوزيع، القاهرة 

ية للبحث عمر التومي الشيباني، التربية وقضايا التحديث في المجتمع العربي، الهيئة القوم -1

 . 71-76م، ص1114العلمي، طرابلس، الطبعة الثالثة 

عائشة محمد بن مسعود، المرأة والتنمية في المجتمع العربي الليبي، طرابلس، دار جهاد  -9

 . 47م ، ص1115للطباعة والتوزيع 

على عبد الرازق جلبي، الشباب والمشاركة المجتمعية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  -01

 . 96، ص1113الثالثة  الطبعة

محمد مصطفى: تحديد أوليات خدمة المجتمع من منظور الخدمة االجتماعية دراسة تطبيقية  -00

كلية التربية  –على مجاالت التعليم والصحة والشئون االجتماعية بمدينة العين، مجلة التربية 

 . 7ص 1111الجزء الثاني، يونيه  019جامعة األزهر ع

ي: الشباب وفرص الحراك االجتماعي، دراسة عبر جيلين في: محمود محمد إبراهيم عبد النب -01

 . 011-017الكردي )محرراً( الشباب ومستقبل مصر، مرجع سابق ذكره، ص 

مصطفى التير، مسيرة تحديث المجتمع الليبي، معهد اإلنماء العربي، بيروت، الطبعة الثالثة  -03

 . 13م، ص1116

لمجتمع المحلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة رسالة عالء الرواشدة: دور الجامعة في خدمة ا -04

 م، األردن. 1100ماجستير، جامعة اليرموك 

نادى كمال جرجس: البحوث والدراسات التربوية ودورها في خدمة المجتمع وتنميته، أبحاث  -05

 م، الجامعة اإلسالمية، غزة. 1100ودراسات المؤتمر العلمي، أبريل 

في الجامعات األردنية في خدمة المجتمع، رسالة  وصفي مساعدة: دور كليات التربية -06

 م. 1111دكتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك 

 مصطفى عمر البشير، مقدمة في مبادئ وأسس البحث االجتماعي، المنشأ الشعبية للنشر و -07

 .35التوزيع واإلعالن الجماهيرية،ص

تحليل  –لعليا بالجامعات العربية علوان يحيي: العولمة الثقافية وانعكاساتها على الدراسات ا -01

ألهم المتطلبات الالزمة للخروج من المأزق الراهن، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، 

 . 47م، ص1117، يوليو  043العدد 

الواقع التصورات المستقبلية، المؤتمر العام  1111عمر األسعد: الجامعات العربية حتى عام  -09

، 1111بية، التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي عام السادس التحاد الجامعات العر

 . 0911فبراير  01-06صفاء األمانة العامة التحاد الجامعات العربية 

20- Escrigas s.,, higher education: new roles and emerging challenges for 

human.  
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 مهارات العالقات العامة في فن التعامل
 ليبيا -د كليةاإلعالم جامعة بنغازيعمي - د.ابوبكرالغزالي

 مهارات العالقات العامة في فن التعامل هي مجموعة من المعارف و

الخبرات التي تتراكم لدى ممارسي العالقات العامة، والتي تعينه في النهاية 

على حسن القيام بمهامها في مجال التعامل مع اآلخرين، ومن ثم فهي خليط 

وقدرات متعددة، يكتسبها ممارس العالقات  متكامل من معطيات متنوعة،

ممارسته طيلة سنوات خالل من  وأتأهيله العلمي، خالل العامة، سواء من 

. وفي الواقع يعتقد البعض أن أساليب الترويج والدعاية واإلعالن من (0)عمله

األمور المهمة التي تمكن خدمات ومنتجات الشركات، التي من شأنها أن تزيد 

ال الجمهور إليها، وال شك أن في هذا التميز تتعلق بأمور األسعار من درجة إقب

ودرجة الجودة والحداثة، وغيرها من األمور المشابهة، ولكن ليس هذا كل ما 

في األمر، فقد نجد لدى البعض استعداداً لقبول أسعار تفوق ما قدمته في الواقع 

هو معاملة اآلخرين بما على أن يكون )المقابل( باإلضافة إلى الجودة والتمييز 

. وذلك أن محترفي العالقات العامة يمضون جل أوقاتهم (1)هو الئق اجتماعياً 

وتعزيزها  في األنشطة االتصالية الهادفة إلى تكوين عالقات الشركة بجماهيرها

 ويلتزمون بفنون التعامل واألخالقيات )البروتوكوالت( المتعارف عليها، و

المختلفة، وغيرها من الفنون الهادفة إلى مراعاة  المراسم في تنفيذ األنشطة

وشهامته و  وتعبر عن قيم الممارس الملتزمواحترامهم وتقديرهم اآلخرين 

همه كسب تأييد اآلخرين –مهندس للطاقة -.وممارس العالقات العامة هوأخالقه

لنشاط الشركة عن طريق اإلعالم واإلقناع والحقيقة، والعالقات العامة لديه 

االبتسامة  الهندسة االجتماعية التي تعتمد على اللطف والكياسة والذوق و تعني

، والبد أن يعرف (3)وإيجاد التقارب واالنسجام والتكليف والود والمحبة المتبادلة

نه يتعامل مع بشر تحركهم دوافع شديدة االختالف ، أممارس العالقات العامة 

ه القدرة علي توقع ردود الفعل ن تكون لديأأو عوامل مشتركة مع اآلخرين ، و

لي جانب القدرة علي اإلقناع بنسبة عالية وهذه المهارات يكتسبها الممارس إو

 :(4)من خالل التزامه بمفاتيح التعامل مع اآلخرين وهي

:أن يتحلى ممارس العالقات العامة بالقدرة علي إقناع اإلقناع .0

 اآلخرين.

وليس كما يجب أن حقيقتها  ىاألشياء عل ى:أي أن يرالواقعية .1

 تكون ، سواٍء اتفق مع هذه الحقيقة أم اختلف معها.
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ن يضع نفسه مكان اآلخرين، وان يكون حذراً لكل أالحساسية: ب .3

 ن يسببه من ألم أو سوء فهم في كل األمور قبل عزمها.  أما يمكن 

ومهارات التعامل مع اآلخرين تعد من أهم المهارات المطلوبة في 

لعامة إذ تسهم في تعزيز الجانب اإلنساني وهو دعم العالقات ممارس العالقات ا

اإلنسانية داخل الشركات: إي دعم عالقة العاملين بإدارة الشركة ودعم عالقات 

بعضهم البعض عن طريق خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل ، إلي جانب 

 لتعاون وتفعيل الروح المعنوية للعاملين التي تؤثر فيهم وتجدد رغبتهم في ا

إظهار روح المبادرة واالبتكار، ليس ذلك فحسب بل ينعكس دعم الجانب 

 العالقات الخارجية للشركة ونجاحها. ىاإلنساني في الداخل عل

هو نشاط إنساني وعلم التعامل مع اآلخرين   تعريف فن التعامل مع اآلخرين:

عالقات ممارس ال ىبطريقة ال يتم فيها المساس بذاتهم، وهو فن واجب عل

العامة تعلمه ، ومهارة من المفيد اكتسابها ، وأسلوب حياة يلزم إجادته، خاصة 

التواصل واالنسجام  ىعندما يتعلق األمر بانجاز العمل مع اآلخرين يؤدي إل

بين البشر. يعرف فن التعامل في العالقات العامة بأنه: "فن التعامل مع 

الموسوعة البريطانية  اآلخرين بذوق وسلوك حميد واحترام، وجاء في

أنه:السلوك الذي يساعد على االنسجام بين الناس بعضهم البعض، وبين البيئة 

 .كما يعرف فن التعامل بأنه:" أدب التعامل و(5)التي يعيشون فيها"

السلوك،والمعاشرة أو التصرف بلباقة، وفن الخصال الحميد، أو المجاملة، التي 

 .(6)ة عن صاحبها"تعد فن اإلرضاء كي تعطي فكرة حسن

يحب الناس أن يعاملوا بطريقة أهمية فن التعامل في مجال العالقات العامة: 

حسنة تحظى باالحترام والتقدير الالئقين من طرف اآلخرين، والتزام العالقات 

تساعد بدرجة كبيرة على و)األتيكيت(  هوقواعده وأدبالعامة بأصول السلوك 

احترامهم والسير على مبدأ أو القاعدة  حفاظ الناس بمنازلهم وتقديرهم و

الذهبية:)عامل الناس كما تحب أن تعامل( أي: أن يحاول ممارس العالقات 

العامة أن يقدر المواقف والعمل على معاملة اآلخرين كما يحب أن يعاملونه، إذ 

من أهم األساليب المستخدمة في اإلقناع، ويسمى  اً ن هذا األسلوب يعد واحدإ

اإلقناعية؛ وبذلك تصبح عملية اإلقناع والتأثير في اآلخرين أكثر بالمقدمات 

سهولة، والتزام ممارس العالقة العامة بقواعد األدب والسلوك يسهل عملية 

التي تمتد أثار هذه العملية إلى الشركة التي يعمل واحترامهم كسب ثقة اآلخرين 

عة الشركة ، خاصة بها ممارس العالقات العامة وينعكس بذلك إيجابياً على سم

أن الممارسات المهنية في مجال العالقات العامة ال مجال للتجربة والخطأ في 
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ممارسة أصول فن التعامل؛ ألن الخطأ فيها قد يكلف الشركة كثيراً ويتسبب في 

توتر العالقات؛ نتيجة شعور اآلخرين بعدم االحترام والتقدير؛ لذلك ينبغي 

 رف كل كبيرة وصغيرة عن أصول األدب ولمحترف العالقات العامة أن يع

.ويحقق فن التعامل مع اآلخرين فوائد كثيرة  (7)السلوك والتعامل مع اآلخرين

 -:(1)للشركة التي يعمل بها وتتركز في النقاط اآلتية لممارس العالقات العامة  و

تسهيل العالقات البشرية وإحداث الود بين ممارس العالقات العامة  -0

 تلفة:وجماهيره المخ

ولكي تكسب محبة اآلخرين ومن ثم تستطيع االتصال والتواصل معهم، وتقيم  

معهم مختلف العالقات اإلنسانية، يمكنك أن تظهر االهتمام بهم باالبتسام في 

وجوههم، وأن تكون مستمعاً طيباً ومشجعاً، وأن التقدير المخلص لما يقومون 

 به من مهام، وبذلك تجعلهم يشعرون بأهميتهم. 

 مساعدة اآلخرين على القيام بإنجازات إيجابية والعمل بفاعلية:    -1

كافة البشر يمتلكون مواهب وقدرات ال حدود لها وال يشعرون بها، ويأتي 

المدح والتشجيع والمجاملة على إدراك مواهبهم الخفية ، وبث األمل في 

 نفوسهم، وتحفيزهم نحو النجاح. 

 ل معهم واالتصال بهم: اكتساب ثقة اآلخرين أثناء التواص  -3

وهي عادة ما تنشأ نتيجة التآلف بين طرفي االتصال وهي التي تسهل عملية 

إقناع اآلخرين من خالل احترام أرائهم باستخدام اللين والمرونة، وإعطاء 

الطرف اآلخر فرصة الحديث والتعبير عن وجهة نظره، حتى تصل إلى 

د وجهة نظره التي يتحمس مستوى وضع نفسك مكانه لتقدير أفكاره وتأيي

لها.كما هناك فوائد أخري تتحقق من مهارات العالقات العامة في التعامل وهي 

 :(9)النحو التالي ىعل

تمكن أهمية التعامل مع اآلخرين في  اإلقناع والتأثير: .0

اتجاهات وسلوك مجموعات معينة مستهدفة  ىالتأثير عل

ي من الجمهور؛ألنها توظف مهارات االتصال الشخص

التي تعمل كمثير إعالمي واالستجابة فيه تكون مباشرة 

 وسريعة وبسيطة .
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: تظهر فائدة فن التعامل في العالقات العامة في التحفيز .1

خلق التعاون بين العاملين بالشكل الذي يدفعهم إلي العمل  

لتحقيق أهداف الشركة ، من خالل أساليب المدح 

ير والعرفان والمجامالت بتوجيه خطابات الشكر والتقد

 أوحفالت التكريم لجهود العناصر الكفوءة.

تعزيز العالقات اإلنسانية: أن اهتمام بجماهير العالقات العامة سواٍء في الداخل 

أو الخارج ورعايتهم صحياً واجتماعياً عن طريق إظهار مهارات العالقات 

عمق ويعزز العامة في فن التعامل في المناسبات السعيدة والحزينة من شأنه أن ي

 العالقات والصالت. 

يعمل فن التعامل دوراً مهماً في  التعامل مع األزمات: .3

 تحسين الصورة الذهنية في الظروف االعتيادية و

الطبيعية ودورها يكون اكبر في األزمات  بحكم ترسيخ 

الصورة الطيبة في أذهان الجماهير أو تغيير نمط 

 تفكيرهم .

حد العلوم السلوكية أالقات العامة هو ن علم العأوالجدير بالمالحظة 

التي توظف نظريات علم النفس وعلم االجتماع وعلم النفس االجتماعي؛ لذا 

ن يلم بتلك العلوم خاصة في النواحي أعلي ممارس العالقات العامة المحترف 

المتعلقة بالتاثير واإلقناع والتحفيز والسلوك ومن خاللها يتكشف نقاط الضعف 

ي تجعل قدرته التعامل مع اآلخرين وكسب ثقتهم وتأييدهم وبالتوالقوة في ال

 علي االتصال سهلة وبسيطة.  

ضمن وسلوكه تعد قواعد التعامل : وسلوكهم قواعد التعامل مع اآلخرين

السلوكيات المتعارف عليها اجتماعياً والتي تتوافق مع حاجة الشركات على 

زة تسهم بشكل فعال في إحداث اختالفها في تكوين وبناء منظومة عالقات ممي

هناك التوافق بين جماهير العالقات العامة، وبناء السمعة الطيبة للشركة. و

 يجب علي ممارس العالقات العامة أن يلتزم بها فيمجموعة من المهارات 

 :(01)التالية العامة القواعد تباعاب  تعامله مع اآلخرين؛ وذلك

 من بدال مهبين جه االتفاقأو على والتركيز مشتركة أرضية إيجاد .0

 .أوجه الخالف عن البحث
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 باهتمام تنصت إنك تؤكد للشخص كي الجسم لغة استخدم و جيدا استمع .1

 .يقول ما تعي كل بأنك يشعر حتى كلماته من اً بعض على محدثك وأعد 

 اتخاذ من تتمكن السلوك حتى وراء الكامن للهدف تصل أن حاول .3

 .المناسبة الفعل ردود

 صوتك بنبرة وتحكم يفهمك المستمع، حتى واضحة قةبطري تحدث .4

 .ذاتها الكلمات من أقوى رسالة تعطى ألنها

 وحاول الصعب، مع الشخص الموقف يتعقد حينما اإليحاء قوة استخدم .5

يضعون  فالناس الدوافع، أفضل فيه إيجابيا، مفترضا فيه تؤثر أن

 .فيها نضعهم التي نفسها المكانة في دائما أنفسهم

التي وسلوكها ن هناك مجموعة من قواعد الرسمية أافة إلي باإلض

 يستخدمها ممارس العالقات العامة في التعامل مع اآلخرين علي النحو التالي: 

تعتبر المجامالت من أهم العوامل التي تدعم العالقات  أوالً: فن المجامالت:

لوعي بقيمة العامة، وتدفع اآلخرين للقيام بانجازات جديدة ، وتساعدهم علي ا

،  (00)جانب إكسابهم الثقة ومحبة اآلخرين ىشخصياتهم وأهميتهم ومكاناتهم، إل

وباعتبار الشركات المختلفة عضواً من أعضاء المجتمع الذي تعمل فيه فإنها 

تهتم بمجاملة جميع جماهيرها المتنوعة كنشاط تلتزم به العالقات العامة في 

ات، وتتخذ المجامالت أشكاالً متعددة التعامل مع الجمهور في جميع المناسب

 منها:

هناك عدد كبير من المناسبات التي تحتاج للتهنئة من التهاني والتبريكات:  – 0

األعياد الدينية والوطنية ومناسبات الخطوبة والزواج والميالد والنجاة من 

حادث أو كارثة، وهنا يحرص ممارس العالقات العامة في الشركة على 

عة شؤون كل الجماهير ومعرفة أحوالهم ومناسباتهم لتقديم حصرها ومتاب

التهاني والتبريكات؛ ذلك لضمان التواصل الذي من شأنه يزيد من فعالية عالقة 

عد هذا النوع من المجامالت يالشركة بجماهيرها، وباإلضافة إلى ما سبق 

بين  وتجاوز الخالفات وعقد الصلحوتطويرها لبناء العالقات  فعاالً  اً أسلوب

 المتخاصمين، يتم التهنئة بعدة طرق منها )التهنئة في الصحف والجرائد و

 المجالت؛ التهنئة بالهاتف ورسائل النقال، التهنئة بالزيارة أو بتقديم الهدايا و

 التذكارات وباقة الزهور وغيرها(.
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من الضروري القيام بواجب التعزية بعد تلقي نبأ : (06)التعزية والمواساة – 6

فاة مباشرة، وتعد المناسبات المؤلمة والحزينة فرصة للمجاملة والتعبير عن الو

المساندة والتعاطف والتضامن مع الشخص المهموم، وهذا األمر محبب؛ ألنه 

يشعر اآلخرين بأن هناك من يهتم بمشاعرهم، مهما كانت درجة الحزن، كذلك 

ن كالتعرض واآلخر تشمل التعزية المواقف واألحداث المؤلمة التي يتعرض لها

لخسارة مالية، أو التضرر نتيجة التعرض لكارثة، أوتكبد الخسائر نتيجة 

خسارة أشياء معينة....وغيرها. وتقوم التعزية بعدة طرق منها المشاركة في 

بأكاليل الزهور، باإلضافة  محمل تشييع الجثمان، أو إيفاد وفد يمثل الشركة، أو

ة، لكونها تساعد على تخفيف األلم، أو إرسال إلى الزيارة بهدف تقديم المساعد

بطاقات التعزية، أو التعزية بالهاتف، رغم أنها ليست مقبولة في المجتمع الليبي 

ن الكريم في اليوم الثالث آوعادة ما يتم قراءة آيات من القر ولكنها أقل تقدير.

الحاضرين اإلنصات وعدم تبادل الحديث، وعند  ىللعزاء حيث ينبغي عل

نتهاء من القراءة ال يكفي مجرد الجلوس لدى الشخص المهموم، بل ينبغي اال

تبادل أطراف الحديث معه، مع األخذ بعين االعتبار عدم إثارة أحزانه، بل 

يكتفي ببعض العبارات القصيرة التي تعبر عن األسف على خسارته، أما 

تجنب المالبس بالنسبة للمالبس فيراعي ارتداء المالبس ذات األلوان الداكنة و

 ذات األلوان المفرحة والزاهية مراعاة لمشاعر ذوي المتوفى. 

باعتبار الشركة شخصية اجتماعية اعتبارية وباعتبار أن من االعتذار:  – 6

يديرها هم بشر، ومن صفات البشر أنهم خطاؤن؛ لذا فإن من الممكن أن تتسبب 

 ئرة المنافسة، وفي خسارة مؤسسات أخرى خاصة في ظل العولمة واتساع دا

حدى جماهيرها، أو قد تصدر عنها أيمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر ب

تباع إجراءات أو اتصريحات فيها تشهير أو إساءة لألطراف األخرى أو 

مسارات جديدة غير محسوبة تضر بمصالح الجماهير...أو غير ذلك من 

عليها الضرر، بما  المواقف التي تلزم الشركة بتقديم االعتذار للجهات التي وقع

يفيد هذا االعتذار إلى إعادة المياه إلي مجاريها، وسير األمور إلى سابق 

 عهدها، إذ يتخذ هذا النوع من المجاملة الطرق اآلتية:ـ 

زيارة الطرف أو الجهة المتضررة في مكانها، وتقديم االعتذار بشكل  –أ 

 مباشر. 

 لفة. إرسال االعتذار عبر وسائل اإلعالم المخت –ب 
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مكانة معتبرة لدى  يإرسال برقية اعتذار مع باقة زهور عبر وسيط ذو –ج 

 الطرفين. 

 مقابلة المتضرر، وتقديم االعتذار بشكل مباشر أمام الجميع.  –د 

 وهذه الطرق يتم اختيارها حسب درجة الضرر الذي تعرض له الطرف اآلخر. 

ادوا تحابوا( ويعتبر التهادي قال صلى هللا عليه وسلم: ) تهتبادل الهدايا:  – 4

عن اآللفة والمحبة والمودة، والرغبة في توطيد العالقات مع اآلخرين،  اً تعبير

والهدية سلوك تطوعي إال أنها في بعض الحاالت تكون إجبارية تمثل نهاية 

نها تعد مكافأة نهاية الخدمة. وال تقتصر الهدايا أخدمة موظف ما بالشركة؛ إذ 

 ادية، إنما أيضاً على األشياء المعنوية كالزهور واألوسمة وعلى األشياء الم

الدروع الخاصة بالشركة، وهناك عدة مواقف ومناسبات تقدم فيها الهدايا مثل: 

حفالت التكريم، أو استقبال شخصيات اعتبارية ذات مكانة رفيعة للمؤسسة؛ أو 

 ..وغيرها، ومن أجل االعتذار، أو للتعبير عن االمتنان، أو عند عيادة مريض

 يراعى عند تقديم الهدايا األمور اآلتية:ـ 

لفة والمحبة والمودة، وليس التعامل مع الهدايا على أنها تعبير عن األ  -أ

 رشوة. 

تقديم الهدية بنية خالصة، وقلب صاف وعدم التعامل معه كأنها واجب   -ب

 إجباري. 

 ال بأس من تقديم الهدايا في غير المناسبات.   -ج

 ة المناسبة للشخص المناسب. اختيار الهدي  -د

 إليه.  ىتقديم الهدية التي يحبها المهد  -ه

 تقديم الهدية بغالف مناسب وجميل.   -و

:الشكر فضيلة ينبغي إتيانها في كل الحاالت حتى فيما تقديم الشكر -5

يعتقد أن العمل فيه واجب فال يستحق  عليه الشكر أو حتى وان كان 

 ى عنه قال: قال رسول هللا صلعمالً بسيطاً، فعن أبي هريرة رضي هللا

هللا عليه وسلم:" من ال يشكر الناس اليشكر هللا عز وجل ومن اليشكر 

 :(04)، ويتخذ الشكر الصور اآلتية(03)القليل ال يشكر الكثير"
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مجاراة اآلخرين بالمثل: أي بتقديم لهم الجزاء بمثل مافعلوه  -أ

 والثناء عليهم. مستطع فالدعاء لهي، فإن لم  همع

كر اآلخرين علي حسن النية: وذلك حتى لو لم يؤد إليك فعالً ش -ب

، تشكره عليه، فمشاعره الطيبة اتجاهك تستحق منك الشكر 

 عليها. 

نشر فضائل اآلخرين: فهذا من شكرك لهم، فإذا كان شكر  -ج

الناس هو من شكر هللا فأن من شكر هللا تعداد نعمه عليك 

من أهل المعروف والتحدث بها ، وكذلك يكون شكر اآلخرين 

 بالتحدث عن فضائلهم ومحاسنهم.

يكتسب البشر مكانتهم في المجتمع وفقاً للعديد من ثانياً: حق األسبقية: 

في سبيل  إال بعد بذل جهوداالعتبارات، وال يصلون لهذه المكانة بسهولة، 

الوصول لهذه المكانة، ولذلك يجب احترامهم وتقديرهم وفقاً لهذه المكانة، ويأتي 

نظام على الحكمة والعدل؛ الظام األسبقيات الحترام هذه المكانة، ويدل هذا ن

ألنه يضع األشياء في موضعها، وإعطاء كل ذي حق حقه، كل حسب مرتبته 

 :ـ (05)وسنه وعلمه، وتكتسب األسبقية وفق التراتيب اآلتية

 أسبقية المكانة االجتماعية والمنصب: يجب على ممارس العالقات العامة – 0

 معرفة أسبقية الشخصيات المدعوة إلحدى المناسبات التي تنظمها الشركة، و

 ولين من ألقابهم بعد التقاعد، أي: مديري الشركة ،  وؤيراعى أن ال يجرد المس

ن، أي: أمين اللجنة وأنهم سابق علىالمناصب العسكرية والبد أن يشار إليهم 

 ذلك.  ىالشعبية سابقا .. وما ال

حسب الدرجة العلمية: حيث يتقدم صاحب الدرجة العلمية األعلى األسبقية  – 1

على صاحب الدرجة العلمية األقل، عند التحدث وكتابة األسماء على شكل 

قوائم، كأن يتقدم حامل الدكتوراه علي حامل الماجستير وحامل الماجستير يتقدم 

 سانس، .. وهكذا. يس اواللوعلي حامل البكلوري

الرتب والمناصب والدرجة  ىفارق السن: عندما تتساواألسبقية بحكم  – 3

 العلمية ويكون السن هو الفاصل في تحديد األسبقية. 

األسبقية بحكم االستضافة : عندما يتم تنظيم حدث خاص يضم ضيف  – 4

 شرف يكون ضيف الشرف هو صاحب األسبقية األولى. 
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المتزوجة على  األسبقية النساء: تأخذ الزوجة أسبقية زوجها، وتتقدم – 5

 المطلقة، تأتي اآلنسة بعد السيدة، تتقدم النساء على الرجال في الجلوس و

الدخول والخروج، وفي الركوب في السيارة. وتحترم قواعد األسبقية في جميع 

التعامالت والمواقف، فيتم مراعاة صاحب األسبقية عند التحدث، واالستقبال، 

 كوب السيارات، والسير، والتقديم ووموائد الطعام، والدخول والخروج، ور

 التعارف، وغيرها.

هناك العديد من األحداث والمناسبات ثالثاً: فن التعامل في المناسبات الخاصة: 

المتنوعة التي تنظمها العالقات العامة بهدف إنجاز مهامها، والتي تلعب دوراً 

جماهيرها هماً في تحسين صورة الشركة، كما يمكن استغاللها في االتصال بم

 ؛ لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية أوعلمية، وتعد المعارض و( 06)المختلفة

 المؤتمرات والمهرجانات واالحتفاالت واالجتماعات واللقاءات والندوات و

المحاضرات والمسابقات من أبرز المناسبات التي تنظمها أجهزة العالقات 

لقواعد التي يلتزم بها ممارس العامة لشركاتها، ومن هنا توجد مجموعة من ا

 العالقات العامة عند تنظيم مثل هذه المناسبات، كاإلشراف على الدعوة، و

 ترتيب نظام األسبقية، واالستقبال والضيافة وتجهيز موائد الطعام، و

 . ومن بين هذه المناسبات ما يلي:ـ (07)االستراحات

ها إدارة العالقات العامة من الحفالت التي تقيم حفلةتختلف كل  الحفالت:  – 0

باختالف الغرض من إقامتها، فمنها ما يقام لغرض التكريم، لمكافأة وتكريم 

الشخصيات الفاعلة في المجتمع أو الشخصيات المرموقة على مستوى المهنية 

أو لوجود المتقاعدين، ومنها ما يقام بغرض الترفيه لعمال الشركة وموظفيها 

عادة نشاط العمل، منها أيضاً حفالت االستقبال أو لتقدير جهودهم وتحفيزهم إل

توديع ضيوف ، ومنها لتحقيق أهداف إعالمية لإلعالن عن مشروع معين قد 

حقق نجاحاً مبهراً، حتى تحظى هذه النتائج بالتغطية المميزة في وسائل 

بقى أن يراعى فيها قواعد التعامل عند ياإلعالم... وغيرها من األهداف، ولكن 

 : (01)ا وهي ما يليتنظيمه

 إرسال بطاقة الدعوة مبكراً، إلتاحة المجال للمدعوين لالعتذار.  -0

جازات وأيام اإلالبد من اختيار اليوم المناسب ضمن أيام العمل وتجنب  -1

 ق العمل. االعطلة؛ ألن العطلة تعد فرصة للراحة من مش
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ينبغي دعوة الشخصيات البارزة في المجتمع لحضور مثل هذه  -3

؛ ألنها تكسب الحفل وقاراً وهيبة، على أن تكون لهم األسبقية الحفالت

 على المائدة. 

اختيار المكان المناسب إلقامة الحفل كأن يقع على شاطئ البحر، أو   -4

 بإحدى الحدائق والمنتزهات أو إحدى الفنادق الضخمة. 

يفضل وضع خريطة بالمقاعد وأرقامها، ووضع بطاقة على كل مقعد،   -5

ترتيب الجلوس في مقاعد الموائد بطريقة تناسب مكانة  باإلضافة إلى

 المدعوين. 

عدم مغادرة المدعو الطعام قبل مضي نصف ساعة على األقل من  -6

 حضوره. 

 يجب أن يشكر الضيف الداعي عند المغادرة والعكس.  -7

من غير الالئق مغادرة حفل العشاء أو الغداء بعد تناول الطعام  -1

 مباشرة. 

عظم المناسبات الخاصة التي ينظمها جهاز العالقات العامة، في مالموائد:  – 6

للمؤتمرات والحفالت والندوات ، تتضمن موائد طعام، ويلتزم ممارس 

العالقات العامة بتنظيمها واإلشراف عليها بالشكل الالئق، وإبداء كرم الضيافة 

بالطريقة التي تشرف الشركة، وعند تنظيم موائد الطعام تراعى فيها 

 :(09)تبارات اآلتيةاالع

تجهيز األطعمة المناسبة اجتماعياً ودينياً وصحياً ، فال يجوز دعوة  -0

المسلمين على أطعمة محرمة، أو خالل أيام رمضان في غير مواعيد 

 اإلفطار أو السحور، أو أيام صيام المسيح، وأيضاً مراعاة المرضى. 

لكمية من طرف يفضل تقديم الطعام في البوفيه المفتوح، وعدم تحديد ا  -1

 مقدم الطعام. 

تقديم كميات مناسبة من األطعمة؛ من أجل عدم انشغال الضيوف   -3

بالطلب المتكرر للنواقص، وكذلك مع توفير عدد كاف من الخدم حول 

الموائد، وتجهيز كافة معدات الموائد من المفارش والمناديل واألطباق، 
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جاجات والمالعق والسكاكين والشوك والمالحات، وأكواب وز

 المياه..وغيرها. 

كما أن هناك بعض اعتبارات اللياقة والذوق الواجب االلتزام بها من طرف 

 الضيوف، على النحو التالي:ـ 

في حالة تعرض الضيف على المائدة لتحية من طرف رجل أو إمرأة ،  -0

 ليس عليه الوقوف ويكفي برد التحية جالساً، حتى ال يثير االرتباك. 

 يح  والحقائب والنظارات على المائدة. عدم وضع المفات  -1

ضبط الهيئة على مائدة الطعام وعدم اللعب بالشعر أو األظافر أو بالفم  -3

 أو باألنف؛ وعند الجلوس يتم وضع المناديل على الفخذين. 

في حالة البوفيه المفتوح يلتزم الضيف بالدور ، وال يقدم طبقه للطاهي  -4

 قبل أن ينتهي ممن يسبقه. 

فم أثناء تناول الطعام، وعدم إصدار صوت مضغ الطعام، إغالق ال -5

 وعدم النفخ في الحساء أو ارتشافه بصوت عال. 

عدم التحدث عند وجود أطعمة في الفم ؛ أيضاً عدم التحدث في الهاتف  -6

 النقال أثناء تناول الطعام . 

عدم متابعة اآلخرين في طريقة تناولهم الطعام، أو المساس بأطعمتهم  -7

 ئدة.على الما

عدم تناول أطعمة وقعت على المائدة، أو باألدوات سقطت على  -1

 األرض. 

عدم البدء بتناول الطعام قبل اآلخرين، وترك األيدي بعيدة عن المائدة  -9

 ، وعدم وضعها عليها، وعدم االتكاء على المائدة. 

عدم رفع الشوكة أو السكين باليد أثناء الكالم، أو عدم التلويح  -01

 بها. 

ة والسكين على الطبق وترك الفوطة على اليسار ترك الشوك -00

 عند االنتهاء أو مغادرة المائدة. 
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ال يتم مساعدة الخادم في رفع أدوات المائدة بعد االنتهاء من  -01

الطعام، واستخدام العبارات المهذبة عند طلب أي شيء من الخادم، 

 وشكره بعد تقديم الخدمات. 

كثيرة  ايمكن أن تخدم الدعوة أغراضً الدعوة وتلبيتها واالعتذار منها:  – 6

للعالقات العامة وعندما ينظم ممارسو العالقات العامة مهمة باعتبارها أداة 

أو مناسبة خاصة يتم توجيه دعوة للمدعوين، يحرص الممارسون على  اً حدث

تقديم الدعوة بشكل يليق بالشركة، ويراعى مكانة الشخصية المدعوة، ويبدي 

دير الكافي، بشكل يشجع المدعو على تلبية الدعوة، وهناك لها االحترام والتق

 :ـ  (11)عدة قواعد للياقة والذوق في توجيه الدعوة وهي

 إرسال الدعوة للمدعوين قبل المناسبة بوقت كاف.  -أ

بدء الدعوة بعبارات تبدي الشرف أو السعادة ، بحضور أو   -ب

 مشاركة المدعو. 

 والتقدير وحفظ المكانة ، و استخدام الكلمات الدالة على االحترام  -ج

 بصفة الجمع، مثل: حضرتكم ، سيادتكم. 

تضمين المخاطبة لصفة المدعو مثل : السيد العميد، أو السيد العقيد   -د

 أو المهندس أو الدكتور. 

تضمين الدعوة عبارة تساعد على تقديم االعتذار بالطريقة المالئمة   -ه

 في حالة حضور أوفي حالة اعتذار المدعو، مثل: التأكيد على ال

 االعتذار يمكنكم االتصال على رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني. 

ترسل الدعوة في ظرف مغلق، ويكتب عليه لقب أو اسم ، وصفة  -و

 المدعو، ويفضل أن يكون مطبوعاً. 

 حالة االعتذار هناك أيضاً بعض القواعد من الواجب االلتزام بها وهي:ـ 

 اً أو عذر اً أو سفر اً ذار، إن كان مرضمن األفضل تحديد سبب االعت -أ

 . اً قاهر

الدعوة أو  بهاالتي قدمت نفسها الطريقة بيفضل أن يتم االعتذار  -ب

 لحضور. من ابطريقة أفضل، والتأكيد على أسفه لعدم تمكنه 
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في  بالشخص المذكورعي مباشرة، أو االتصال ايوجه االعتذار للد  -ج

 بطاقة الدعوة. 

زام بالمواعيد إحدى أهم السلوكيات االجتماعية التي يعد االلتالمواعيد:  – 4

تدل على تحضر صاحبها، واحترامه للوعود التي يقطعها على نفسه ، وهناك 

العديد من قواعد السلوك التي ينبغي احترامها في هذا الجانب وهي على النحو 

 اآلتي:ـ 

د االلتزام بالموعد المحدد في بطاقة الدعوة، ويلتزم المدعو بتأكي  -أ

 حضوره في الموعد في حالة وجود طلب التأكيد في بطاقة الدعوة. 

يفضل الحضور قبل الموعد بقليل، خاصة عند حضور حفالت   -ب

 الموائد، واالستقبال. 

عند مقابلة الشخصيات الكبيرة أو البارزة، على المدعو أن ينتظرها   -ج

 قبل الموعد. 

عامة بعض المناسبات من أجل تنظم العالقات ال رابعاً: فن التقديم والتعارف: 

التعارف وتقديم الضيوف، بهدف تقوية العالقات والتواصل، هذا التقديم أو 

التعارف ينبغي االلتزام به في التعامل مع اآلخرين، وذلك للحصول على القبول 

االجتماعي لدى اآلخرين، وهذا النوع من فنون التعامل له عدة قواعد تتمثل في 

 اآلتي:ـ 

بعضهم البعض، ويعرف باالسم والعمل لاعي تقديم الضيوف يتولى الد -0

والمركز، وفي حالة وجود ضيف شرف يتم تقديمه أوالً كونه صاحب 

 األسبقية. 

يقدم الشخص في المركز أو المكانة األقل للشخص صاحب المكانة   -1

 والمركز األكبر. 

 يقدم الرجل للسيدة واآلنسة للسيدة .   -3

 كبر ، ما لم يشغل األصغر مركزاً أعلى. يقدم األصغر سناً إلى األ -4

ينهض الرجل إن كان جالساً للشخصيات الكبيرة أما النساء فال، بينما  -5

 تنهض السيدة لسيدة إال في حالة جلوسها على المائدة. 
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في حالة الرغبة في التعرف على شخص ما لم يطلب منه التعرف   -6

نفسه للمرأة في حالة عليه، عليه أن يقدم نفسه أوالً وكذلك يقدم الرجل 

 رغبته في التعرف عليها أو العكس في حالة رغبتها في التعرف عليه. 

إظهار السعادة والشرف في التعرف على اآلخرين مثل: سعدت  -7

 بمعرفتك، وتشرفت... وهكذا. 

 تتضمن فن التعارف والتقديم األمور اآلتية:ـ 

والتواصل مع اآلخرين، : تعد التحية هي الباب الذي يفتح لالتصال التحية – 0

والتحية هي السالم الذي يلقيه الشخص على اآلخرين، حيث تدخل الطمأنينة 

: ))وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ىإلى النفوس وتعزز العالقات قال تعال

 : (11). وهناك بعض القواعد الواجبة عند إلقاء التحية وهي(10)أو ردوها((

لماشي على القاعد، والقليل على الكثير يسلم الراكب على الماشي، وا -أ

 والصغير على الكبير. 

 رد التحية بطريقة مهذبة قبل البدء في الحديث وكذلك عند اختتامه.  -ب

عند تقديم التعارف ألول مرة يفضل المصافحة عند إلقاء التحية  -ج

 باليد. 

 اإليماء بالراس دون االنحناء، واالبتسام عند إلقاء التحية.   -د

إلقاء التحية من بعيد ، فاألفضل االقتراب ممن يرغب  ال يفضل -ه

 بتحيته, وإذا تعذر االقتراب منه يمكن إلقاء التحية بالتلويح باليد. 

من غير الالئق إلقاء التحية على من هم في حالة انشغال بأعمال  -و

خاصة لها قدسيتها، مثل تحية المعلم أثناء الدرس أوالمحاضرة ، 

 و المتحدث في المؤتمر أو ندوة. والخطيب أثناء خطبته، أ

تسهم مصافحة اآلخرين في تكوينهم أول انطباع إيجابي يمهد  : المصافحة – 1

في مد جسور الثقة بين ممارس العالقات العامة والشركة التي يعمل فيها وبين 

جماهيرهما، فالمصافحة تعد مكمالً للتحية، والبعض يعتبر التحية غير كاملة 

فالمصافحة باأليدي تشعر اآلخرين بالترحاب وحسن بدون المصافحة، 

الضيافة، إال أن هناك البعض ينظر إليها على أنها إجراء رسمي ويقتصرونها 

وتتم  (13)على االجتماعات والمعاهدات، كما الحال في المملكة المتحدة
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المصافحة وفقاً لعدد من القواعد واألصول المتعارف عليها على النحو 

 : (14)اآلتي

بد أن تكتمل المصافحة باالتصال البصري، أي بالنظر لمن تتم ال -أ

 مصافحته. 

ينبغي أن تكون المصافحة بكامل اليد، وليس بأطراف األصابع ، وأن  -ب

تكون راحة اليد مبسوطة غير مقبوضة؛ ألن قبضها يؤدي إلى تنافر 

 اآلخرين. 

 لكبيرة أن يبدأ القادم بمصافحة المقيم، وبعدها السيدات ثم الشخصيات ا -ج

 ضرورة خلع القفاز عند المصافحة.  -د

 الحفاظ على مسافة مناسبة، وهي مسافة مد اليد.  -ه

يمكن وضع اليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى للشخص المصافح ،  -و

 إلظهار السرور والمحبة واآللفة. 

 ال يفضل أن تقترن المصافحة بالتقبيل ، حتى وإن أصبحت شائعة ، و -ي

 لعناق وتقبيل األصدقاء عند حضور اآلخرين. ال يجوز االنحناء أو ا

يفضل عدم المصافحة في حالة تفشي األمراض ، لتجنب انتقال  -ز

 العدوى. 

التي يعمل فيها  مهمة تعتبر الزيارات من المجاالت الخامساً : آداب الزيارات : 

جهاز العالقات العامة لكونه يتولى المفاوضات وتوقيع االتفاقيات مع الشركات 

؛ لذا تتطلب قواعد التعامل تنظيم زيارات لمواقع الشركة وخاصة ىخراأل

خرين وتدفعهم إلى أماكن العمل التي تتسم باإلتقان واإلجادة التي تجذب انتباه اآل

من الشركات ترحب  اً احترام الشركة واإلقبال على التعامل معها، ونجد كثير

لبعض الشركات  بعمل زيارات للمدارس أو طلبه الجامعات، أو عمل رحالت

للزيارة والتردد  حافالً  اً أو أعضاء الجمعيات أو النوادي، وترتب لهم برنامج

ويجب أن تهيئ الزيارة للزوار  . (15)على مواقع العمل ومشاهدتها على الطبيعة

فهماً واضحاً لما يشاهدونه وأن تخلق لديهم انطباعاً جيداً عنها، وهو أمر يمكن 

بتنظيمها وفي هذا المجال يجب مراعاة االلتزام تحقيقه عن طريق العناية 

 :(16) بالقواعد اآلتية
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: توقيت الزيارة باليوم والساعة يجب أن يكون مناسباً لكل من التوقيت -0

الشركة والزوار، بحيث ال تتم في أوقات العطالت الرسمية أو الصيانة 

 أو ساعات غداء أو راحة العاملين. 

: بحيث ال يتزامن موعد ات الزوارحركة المرور وأماكن وقوف سيار -1

وصول الزوار أو مغادرتهم مع ذروة حركة المرور، كما يجب تهيئة 

 موقف لسيارات الزوار. 

يجب أن يرحب بالزوار أحد الموظفين المدربين تدريباً  االستقبال: -3

 جيداً الستقبال الزوار. 

يجب التأكد من أن خط سير الزوار آمن، كما  إجراءات السالمة:  -4

جب تقديم الخوذ الالزمة ليرتديها الزوار في األماكن التي من ي

 المحتمل أن يتعرضوا فيها لتساقط األحجار أوما شابها. 

واألشخاص وتهيئتها يجب إعداد المعدات  المساعدة الطبية األولية: -5

المؤهلين لتقديم المساعدة الطبية األولية في حالة الحوادث وغيرها من 

لتعب الذي يشعر به أحد الزوار أو إصابته الحاالت الطارئة، كا

 بصعوبة التنفس وما شابه ذلك. 

وهؤالء يجب أن يكونوا من المطلعين على تفاصيل العمل  المرشدون: -6

 ولديهم القدرة على توصيل ما لديهم من معلومات بأسلوب مقنع و

 واضح. 

تقوم بعض الشركات بتقديم الهدايا  توزيع الهدايا والمطبوعات: -7

 ارية للزوار كما تقدم لهم مطبوعات الشركة من كتب أو مجالت. التذك

:تقوم بعض الشركات بإعداد محل لبيع منتجات الشركة  محالت البيع -1

 للزوار بأسعار خاصة. 

يستغرق ممارسوا العالقات العامة جل أوقاتهم  سادساً: فن االستماع والتحدث:

ا يفرض عليهم ضرورة في العمليات االتصالية عند أداء أنشطتهم، هذا مم

 امتالك مهارات االتصال بقدرة عالية؛كي يستطيعوا التواصل مع اآلخرين، و

من أهم هذه المهارات هي مهارات االستماع والتحدث إلي اآلخرين بلباقة 

 لعالقات العامة بقواعدها واصولها. لممارس المرتبطة بدرجة التزام 
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ع بوعي يستطيع أن يكون ن الممارس الذي يستمإمهارة االستماع:  – 0

صورة حقيقية على الموقف، ويستطيع أن يستنتج ويحدد الجوانب المختلفة 

للمواضيع ويجد الحلول المناسبة لها وبالتالي يتمكن من فهم اآلخرين، إذ أن 

المستمع الجيد هو المتحدث الجيد، ألنه سيكون قد تحصل على المعلومات التي 

، ولفن االستماع قواعد وآداب للتعامل مع  (17)تمكنه من المشاركة في الحديث

 :ـ (11)اآلخرين تبرز في النقاط اآلتية

االستماع بمعنى االتصال الجيد للمتحدث والتدقيق في مشاعر المتحدث  -أ

 المصاحبة لكلماته. وأحاسيسه 

استخدام عبارات االستئذان عند تقديم المداخل والتعقيبات على كالم  -ب

شارة اإلبعد إذنك، لو سمحت، واستخدام  المتحدث، مثل: من فضلك،

 الدالة على الحاجة لتقديم مداخلة. 

من المقبول توجيه األسئلة المتحدث؛ حتى تساعده على الحديث   -ج

للمتحدث، كما إن وانتباته باستمتاع كما أنها تعكس اهتمام المستمع 

 اإلكثار من طرحها غير مستحب. 

يجب تنبيهه تجنباً إلحراجه  إذا أخطأ المتحدث في نطق كلمة ما، فال -د

 . نفسه حتى لو أعاد تكرار الخطأ

في حالة عدم الرضا عن الحديث ، مهما كانت األسباب ، فيفترض  -ه

على المستمع أن يعمل على تحويل الموضوع بلباقة لموضوع آخر ، 

 بموضوع المتحدث  واهتماماته.  اً ويفضل أن يكون الموضوع مرتبط

  إذا طلب منه ذلك. ال يقدم المستمع نصيحة إال -و

للكسب لطالما استخدم بطريقة  اً يعد التحدث أسلوبمهارات التحدث:  – 6

صحيحة تراعي اعتبارات اآلخرين، فمهارة التحدث مطلوبة أيضاً لرفع القدرة 

، وهنا يتوجب واحترامهم  خرينآلعلى اإلقناع والتأثير والحصول على انتباه ا

رف كيف ينطق الحروف والكلمات، وكيف على ممارس العالقات العامة أن يع

يلون أصوات االرتفاع واالنخفاض معاً، وكيفية تحديد السرعة .... وما إلى 

 : (31). وفيما يلي أهم قواعد التعامل أثناء الحديث(19)ذلك
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بدء الحديث بالترحيب بالمستمعين، وتحيتهم ، ثم افتتاح الكالم بالحديث  -0

م ،أو عن المكان الذي يوجد فيه، عن الذكريات، أو عن أشخاص يعرفه

 أو عن الطقس ... وغير ذلك. 

التحدث بصوت معتدل ، فليس من الالئق رفع الصوت، حتى ال  -1

 يشوش عمن هم في الجوار. 

االعتدال في سرعة الحديث ، ال سرعة تزعج المستمع، وال ببطء  -3

 يملله. 

 عدم اإلشارة نحو األشخاص بالسبابة أثناء المخاطبة.  -4

تصنع، وعدم اإلكثار في التحدث عن الذات، وتجنب استخدام عدم ال -5

الضمير )أنا( في الحديث قدر اإلمكان؛ ألنها توحي باألنانية والغرور، 

 وكذلك عدم احتكار الحديث وظهور النجومية. 

 تغاضي المتحدث عن أي استفزاز يتعرض له أثناء الحديث.   -6

المستمعين ،  فيلباً االبتعاد عن العبارات الجارحة ، والتي تؤثر س -7

 ه. ئوضرورة التفكير في الكالم قبل إلقا

عدم العبث باألشياء أثناء الحديث؛ ألنها تصرف انتباه اآلخرين له،  -1

 ويفقد شيئاً من االحترام. 

 عدم استخدام المصطلحات األجنبية ، عند حضور آخرين ال يتحدثونها.  -9

التعبير إعطاء فرصة لآلخرين لتقديم مداخالتهم وأسئلتهم و -01

 عن آرائهم . 

االعتراف باألخطاء في حالة ردودها في الحديث وتقديم  -00

 االعتذار. 

ختم الحديث بشكر اآلخرين على االستماع واالهتمام، وتقديم   -01

 د أخطاء غير مقصودة من جانب المتحدث. والعفو في حالة ور

 وأخيراً يمكن القول بأن التعامل بين الناس، يجب أن يكون مبنياً على

األخالق والمودة، فعندما يكون التعامل مبنياً على أسلوب حسن، وطريقة لبقة 
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في الكالم، يسود عندها االحترام المتبادل بين الناس، وبالطبع للناس أمزجة 

مختلفة، فمنهم الهادئ، والعصبي، والودود، والعنيد، وغير ذلك، وعندما يقـدر 

يؤدي ذلك إلى تجنب  كل شخص، ويستوعب الشخص اآلخر قدر المستطاع،

حدوث المشاحنات، والمشكالت بين الناس، وبالطبع عند التقيد باألخالق يشكل 

ذلك الصورة الواضحة عند األسلوب السليم في التعامل مع اآلخرين.ويمكن أن 

نطلق على أسلوب التعامل مع اآلخرين، مسمى )فن(، فهو طريقة تأقلم 

تعامل معهم، سواًء في الحي، أو الشخص مع األشخاص الذين يتعامل، أو سي

العمل، أو السوق، أو أي مكان يوجد فيه، وتقدير ظروف الناس، والتعامل 

ساعد على جعل الشخص فناناً في التعامل مع ت، ةمعهم وفق حدود معين

 اآلخرين ، وتقبلهم واستيعابهم فأن التَّعامل مع اآلخرين فنٌّ من فنون الحياة، و

تعلُّمه وإتقانه ولو بدرجاٍت متفاوتٍة وعلى مراحل؛  التي يتوجب على الجميع

فالتَّعامل مع اآلخرين يتطّلب ذكاًء اجتماعيًّا يتحقق فيه حكمة معاوية بن أبي 

سفيان أحد حكماء العرب حينما وصف ما بينه وبين النَّاس بأنّه شعرةٌ إْن هم 

وا أرخى هو من جانبه، وإْن هم أرخوا شدَّ هو من جانبه؛ فال  تنقطع هذه شدُّ

بر والتَّغافل  الشَّعرة أبًدا. التَّعامل مع اآلخرين البُد فيه من الِحكمة واألناة والصَّ

سول صلى هللا عليه  واللِّين الشيء الكثير؛ فقد وصف القرآن الكريم أسلوب الرَّ

وا  وسلم في تعامله مع أصحابه بقوله تعالى:"ولو ُكنت فظًّا غليظ القلب النفضُّ

سول الكريم سبٌب رئيسي الجتماع النّاس من حولك"؛  فمعاملة النَّاس بطريقة الرَّ

 .حولك ومحبتهم لك، وانصياعهم لرغباتك وطلباتك

 :الهوامش

، )القاهرة: الشركة العربية وظيفة العالقات العامة : األسس والمهاراتحمدي شعبان،  .0

 .067(، ص1111المتحدة ، 

 3، ترجمة خالد لعامري، ط صال مع اآلخرين؟كيف تحسن مهارات االتأندرو براد بري ،  .1

 .7( ، ص 1111)القاهرة: دار المعارف، 

) القاهرة : الشركة 0، ط االتصاالت والعالقات العامةصالح أبوأصبع، تيسير أبوعوجة،  .3

 .113(، ص1101العربية المتحدة، 

ة ،) القاهرة : دار النهضة العربي فن وعلم العالقات العامةطاهر مرسي عطية ،  .4

 .46-44(،ص ص 0997،

 ( ،1111) الجيزة: دار الفاروق،  0، طاألتيكيتإيمان ثاقب،  .5

 10(، ص 1111، )غزة: د.ن.، دبلوماسية العالقات العامةعلي برغوث،  .6
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 .117- 114(، ص ص 1110نون ، 

)عمان:دار جرير للنشر، 0، طالعالقات العامة في التطبيقعبد الرزاق محمد الدليمي،  .9

 .019 -011(،ص ص1115

01. Dealing With People You Can’t Rick Brinkman & Rick Kirschner, 

,McGraw Hill,1994,P: 199.Stand 

 .113سكينة إبراهيم بن عامر، مرجع سابق،ص  .00

)عمان: دار 4،طالعالقات العامة: مفاهيم وممارساتمحفوظ احمد جودة،  .01

 .417(،ص1111زهران،

 4/339، باب ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك  كتاب: البر والصلةرواه الترمذي  .03

وسائل االتصال وفن التعامل مع الشخصيات الصعبة: دراسة  عبير عبد الرحمن يس، .04

 . 611 -599(، ص ص 1119الحديث،  ،) القاهرة: دار الكتابسيكولوجية

 .415 -413محفوظ احمد جودة، مرجع سابق، ص ص .05

 .091(، ص0997،) تونس، دار اسهامات ، مدخل إلى العالقات العامة خميس الشايب،  .06

(، ص ص 1111)القاهرة: عالم الكتب ،  5علي عجوة، األسس العلمية للعالقات العامة ، ط .07

093-094. 

( ، 1116)القاهرة : دار النهضة العربية ،  1ن العالقات العامة ، طصفوت محمد العالم ، فنو .01

 .11-76ص ص  

 .41- 45علي برغوث، مرجع سابق، ص ص  .09
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 دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة بالتعليم العام في ليبيا
 الدراسة واالمتحاناتا. محمد خليفة الطويل    رئيس قسم 

 كلية اآلداب والتربية / سوق األحد/ جامعة الزيتونة

 ملخص البحث: 

, وتطويرها يسهم اإلشراف التربوي بدور كبير في تحسين العملية التعليمية      

تتوقف ممارسات المعلمين داخل الصفوف, ومن خالله يمكن إعادة النظر  هافعلي

ء اإلدارة المدرسية, وضمان االرتقاء بمستوى في المناهج الدراسية وتحسين أدا

الطالب. لذا يعد اإلشراف التربوي عملية شمولية تغطي جميع جوانب العملية 

التعليمية, ولما كان هناك حاجة إلى االرتقاء بالعملية التعليمية وذلك من خالل 

ي تحقيق ف مهمةتطبيق مفهوم إدارة الجودة بالتعليم العام في ليبيا, فمن الخطوات ال

 في تحقيق الجودة.  اً رئيسبإعتباره محور ذلك تفعيل دور اإلشراف التربوي 

خطط التنمية إلى ضرورة االهتمام بنوعية الخريجين سواء  تلقد أشار           

على مستوى التعليم العام أو الجامعي وهذا يعني أن هناك توجها كبيرا إلدخال 

حتى يكون قادرا على تلبية احتياجات تغييرات جذرية على النظام التعليمي 

المجتمع المتجددة, وهو ما يراه البعض فرصة مواتية للبدء في األخذ بمفهوم 

الجودة الشاملة في نظام التعليم بليبيا .  ومن هنا هدف البحث الحالي إلى التعرف 

على األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة بالتعليم العام في ليبيا. ثم 

تعرف على دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة وكذلك الوقوف على ال

معوقات دور اإلشراف التربوي التي تحول دون تحقيق الجودة ثم وضع تصور 

 مقترح لتفعيل دور اإلشراف التربوي في إدارة الجودة . 

إن محاولة السعي للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق تعليم أفضل   مقدمة البحث:

بح رهناً بتطبيق إدارة الجودة في مجال التعليم العام وذلك لمواجهة المتغيرات أص

التي تجتاح المجتمع, وأيضا لتحقيق طموحات المجتمع في ضوء ما يشهده من 

تغييرات وكذلك لتحسين أوضاع العملية التعليمية واألنظمة القائمة التي يشوبها 

 غب في تطوير التعليم والنهوض به والعديد من أوجه القصور. وبما أننا اليوم نر

بوصفها ذلك من خالل تطبيق إدارة الجودة فإن هذا يتطلب اإللمام بمحاور الجودة 

 خطوة رئيسة في تحقيقها بمراحل التعليم العام. ولعل من بين هذه المحاور و

أهمها اإلشراف التربوي وذلك لكون اإلشراف يرتبط بعمليات اإلدارة التي تتحقق 

عملية عقالنية بإعتبارها ل مجموعة وظائف فتبدأ بوظيفة التخطيط من خال

منظمة توضع بغرض ترجمة األهداف إلى سلسلة من الخطوات المتتابعة في 

رؤية مستقبلية واضحة باإلضافة إلى عملية التنظيم وتوزيع الوظائف بين مختلف 
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م تحقيقها وفق أفراد النظام, وكذلك الرقابة للتأكد من أن األهداف المرسومة يت

لتحقيق األهداف المرسومة. كما أن  ةهممالغاية المنشودة وجميع هذه الوظائف 

اإلشراف التربوي يهدف إلى تحقيق أهداف المدرسة ومساعدة العاملين في الحقل 

 التعليمي لكي يصبحوا ذوي مهارة وكفاية عالية بقدر اإلمكان في تأدية عملهم, و

األخطاء والعمل على معالجتها, ويعمل على يساعد على تشخيص المشكالت و

, فالمعلم الذي يقوم بمهنة وتحسينها تطوير مستويات األداء داخل المدرسة

التدريس يحتاج إلى من يوجهه ويرشده ويشرف عليه, حتى يتقن أساليب التعامل 

 مع طالبه, ويزداد خبرة بمهنة التدريس ويستطيع أن يواجه اختالف المواقف و

لمستمر ألنه مهما كانت أسس إعداد المعلمين متينة, ومهما توافرت لديهم التغيير ا

من رغبات ذاتية في تطوير أنفسهم يبقى للمشرف التربوي الذي يرافق المعلم 

أثناء الخدمة أثره الكبير في تحسين التعليم وأساليبه الذي يؤدي بدوره إلى تطوير 

 (.13: 0990العملية التعليمية )النوري:

أي أن جودة العملية التعليمية وكفاءتها رهن بجودة وكفاءة اإلشراف            

التربوي وفاعلية أجهزته ومن هنا يمكن القول إن اإلشراف التربوي وعملياته 

 محور رئيس في تحقيق إدارة الجودة في التعليم العام. 

ومن هنا جاء البحث الحالي محاولة إلبراز دور اإلشراف التربوي في     

 حقيق الجودة بالتعليم العام في ليبيا.ت

:تحددت مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئيس التالي:             مشكلة البحث

 كيف يمكن لإلشراف التربوي أن يُسهم في تحقيق الجودة بالتعليم العام في ليبيا.؟

 ما األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة بالتعليم العام بليبيا؟  .0

 ما دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة ؟  .1

ما معوقات دور اإلشراف التربوي التي تحول دون تحقيق الجودة في  .3

 التعليم العام؟ 

ما التصور المقترح لتفعيل دور اإلشراف التربوي في إدارة الجودة  .4

 بالتعليم العام في ليبيا؟ 

 :  أهمية البحث

في تحقيق الجودة يعد نقطة االنطالق إن دراسة دور اإلشراف التربوي  -0    

 لتطبيق الجودة في التعليم العام ومن ثم تحسين العملية التعليمية. 
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يمكن للدراسة الحالية أن تفيد العاملين في مجال اإلشراف التربوي  - 1    

 لتطوير أدائهم وتعريفهم بالمهام الموكلة إليهم والتي تتناسب مع معايير الجودة. 

دور المشرفين التربويين كقادة لهم أعمال تؤثر في جودة التعليم  إبراز –3   

 العام. 

تحديد معوقات دور اإلشراف التربوي التي تحول دون تحقيق الجودة  - 4   

لمعالجة والتعامل مع تلك لفي التعليم العام األمر الذي يمثل نقطة البداية 

 المعوقات بطريقة واضحة ومحددة. 

قترح لتفعيل دور اإلشراف التربوي في إدارة الجودة تقديم تصور م -5   

بالتعليم العام في ليبيا يمكن االستفادة منه في توطين األخذ بمفهوم الجودة 

الشاملة في منظومة العملية التعليمية وعناصرها المختلفة التي من أهمها 

 اإلشراف التربوي.

 إلى التعرف على:  ييهدف البحث الحال أهداف البحث: 

 سباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة بالتعليم العام في ليبيا. األ .0

دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة الشاملة بالتعليم العام في  .1

 ليبيا.

 معوقات دور اإلشراف التربوي التي تحول دون تحقيق الجودة.  .3

 وضع تصور مقترح لتفعيل دور اإلشراف التربوي في إدارة الجودة.  .4

يستخدم البحث الحالي المنهج الوصفي الذي يعتمد على رصد لبحث: منهج ا

الظاهرة موضع الدراسة وتحليلها وتفسيرها داخل إطارها المجتمعي ومحاولة 

تقديم الحلول والبدائل بشأنها ثم اختيار أفضل الحلول أو البدائل في شكل تصور 

 مقترح. 

 مصطلحات البحث: 

راء حول تحديد مفهوم التعليم العام, فهناك من آ : هناك عدةالتعليم العام        

بحيث يشمل التعليم العام كل مراحل التعليم قبل الجامعي, اً واسع اً يعطيها مفهوم

االبتدائية واإلعدادية والثانوية وما في مستواها, وينتهي بالحصول على شهادة 

عليم العام تخول االلتحاق بالجامعة أو العمل, بينما هناك من يقصر مفهوم الت

على التعليم الذي يسبق التعليم الجامعي, ويبدأ من المرحلة االبتدائية وينتهي 
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(. وهو ما يتفق مع 067,ص1110بالمرحلة الثانوية بمختلف فروعها)سليمان,

 الي. حبحثنا ال

: عرفت بأنها " أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات إدارة الجودة

 لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب و المنطقة التعليمية ليوفر

م 0991(. وعرفها روودز 77-76: 1111المستفيدين من التعلم")النجار,

بأنها" عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم, وتستمد طاقة حركتها من 

المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار 

مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن  قدراتهم الفكرية في

(. ويعرفها الباحث على أنها:أسلوب 05: 0994المستمر للمنظمة")درباس:

هدفه الوصول إلى درجة عالية من  ئعمل يستند إلى مجموعة من المباد

 اإلنتاجية والكفاءة والفعالية. 

 ووتطويرها ملية التعليمية :العملية التي يتم فيها تقويم العاإلشراف التربوي

 متابعة تنفيذ عمل ما يتعلق بها لتحقيق األهداف التربوية. 

: لإلجابة عن تساؤالت البحث الحالي اتبع الباحث خطة السير في البحث

 الخطوات التالية :

دراسة األسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة الجودة في التعليم العام  .0

 بليبيا. 

 لتربوي في تحقيق الجودة. دراسة دور اإلشراف ا .1

 تحديد معوقات اإلشراف التربوي والتي تحول دون تحيق الجودة.  .3

 تقديم تصور مقترح لتفعيل دور اإلشراف التربوي في إدارة الجودة.  .4

يلي عرض لتلك الخطوات التي تجيب عن األسئلة التي طرحها البحث  وفيما

 الحالي. 

.    الجودة في التعليم العام بليبيااألسباب التي تدعو إلى تطبيق إدارة  -0

تتعرض األنظمة التعليمية في مختلف دول العالم للتغير وذلك استجابة لموجة 

عد تعالوة على كون االستجابة للتغير  ،التغير التي تجتاح العالم بكل نظمه

اهتماما بالمستقبل, ولعل محاولة تطبيق إدارة الجودة بمراحل التعليم العام لهى 

ة للعديد من التغييرات والتحديات التي تشكل مبررات لتطبيق إدارة استجاب

 الجودة بالتعليم العام في ليبيا. ويمكن إيجاز هذه المبررات على النحو التالي: 
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: إذا كنا نعيش اليوم في عصر مليء التقدم العلمي والتكنولوجي -أ        

لتكنولوجي وثورة االتصاالت بالتغيرات الثقافية المتالحقة والمتسارعة,والتقدم ا

واالنفجار المعرفي فإن الغد سيشهد تحوالت علمية وتكنولوجية هائلة مما 

المجتمع واألفراد من خالل المؤسسات التربوية, ومن المفترض أن  فيسيؤثر 

ستحدث ويتأثر التعليم العام بمراحله المختلفة بتلك التغيرات التي حدثت 

مدخالت التعليم, وبالتالي أصبح من المفترض أن  :مستقبال, كما ستتأثر بالطبع

تقوم مؤسسات التعليم العام بإعداد أفراد يستطيعون بل يجيدون التعامل مع 

 التكنولوجيا الحديثة.

إن التدفق الهائل في كم وكيف المعرفة وسرعة تولدها  االنفجار المعرفي: –ب 

لتعليمية أن تصبح وتوظيفها في مختلف مجاالت الحياة يفرض على العملية ا

مستمرة, وأن تصبح حياة الفرد سلسلة من التعليم والتدريب وذلك لكون النظام 

التعليمي مهما كانت مدته لن يستطيع تزويد الفرد بالقدر الكافي من المقومات 

الالزمة للمستقبل, فالطفل اليوم يدخل في مجال التعليم يواجه قدراً من المعرفة 

ضعف مقدار المعرفة التي كان يواجهها الطالب في مثل  العلمية يعادل تقريباً 

ن المتخرج من الجامعة سيعيش بعد إسنه قبل عشر سنوات,ومن ناحية أخرى ف

لغيره من الناس أثناء حياتهم  اً تخرجه سنوات عديدة بأفكار ومفاهيم لم تكن نتاج

 الدراسية وكأنه يعيش في عالم مجهول كما أن التغير المعرفي قد زاد من

المؤسسات التربوية تجد صعوبة رى صعوبة التنبؤ بالتغير واالستعداد له فن

 بالغة في تجديد ما سوف يحتاج إليه الفرد على المستوى البعيد)الخشاب

(. لعل هذا يفرض على النظام التعليمي االهتمام بالعنصر البشري 54: 1111,

جاالت حتى يتسنى الذي يتمتع بمستوى عال من المهارة والفعالية في شتى الم

 له التفاهم مع لغة العصر ومتابعة كل ما هو جديد من أفكار ومهارات و

خبرات, فاألفكار الجديدة والمهارات هي التي تقدر النسبة التي يتقدم بها 

المجتمع, ولعل ذلك هو المهمة الرئيسة للنظام التربوي في المجتمع إذ ال تتوافر 

ن خالل مؤسسات تعليمية يتم التخطيط مثل تلك الخبرات والتخصصات إال م

لها بشكل يتوافق مع الموارد كافة واإلمكانات المتاحة في المجتمع )زاهر, 

0991 :11 .) 

رغم  - برز هذه الجوانب:أتعدد جوانب القصور في التعليم العام : ولعل  –ج 

نه كان من الضروري إعادة النظر في أهداف التعليم فإالتغيرات سالفة الذكر 

لعام لكونها القيم التي تضبط وتوجه حركة النظام التعليمي على نحو يتفق مع ا

فلسفة المجتمع ويأخذ في االعتبار المتغيرات المجتمعية, ولكون الواقع الحالي 

 ني أهدافاً تعكس توقعات عالية من الجودة. بيفرض على النظام التعليمي ت
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يقع على عاتق المعلم  وإذا كان العبء األكبر من تحقيق أهداف التعليم -

 فإنه من الضروري االهتمام برفع كفاءة المعلم.

عالوة على غياب التكنولوجيا الحديثة في بعض المدارس, كما  أن  وهذا      

المباني المدرسية مازالت غير مالئمة, فضالً عن عدم تفعيل األنشطة 

 وذلك لعدم وجود مكان مخصص لها ولضعف ،الالمنهجية على نحو جيد

الميزانية, وعدم وجود خطط واضحة لممارسة األنشطة, وكذلك عدم وعي 

المعلمين بأهمية األنشطة, باإلضافة إلى غياب قيم العمل الجامعي وغياب 

عدم والتخطيط للمستقبل, وانخفاض الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العام, 

 كل هذه األمور ولعلمطابقة المخرجات لما هو مخطط, وتواضع أداء المعلم. 

دافعاً لتطبيق إدارة الجودة بالتعليم العام في ليبيا لمعالجة أوجه القصور  تعد

 السابق ذكرها ولتحسين جودة العمل وجودة اإلنتاج بالتعليم العام.

: اتخذ اإلشراف التربوي في دور اإلشراف التربوي في تحقيق الجودة – 6

دافه وأساليبه فبعد أن كان يهتم أه ليبيا أشكاالً متنوعة من حيث مفهومه و

بمراقبة المعلمين وتقويم أدائهم, وتصيد أخطائهم, ظهرت اتجاهات إشرافية 

متعددة كاإلشراف العلمي الذي يستخدم االختبارات والمقاييس الموضوعية في 

ونموذج اإلشراف الديمقراطي وخارجه دراسة المواقف التعليمية داخل الفصل 

مشاعر المعلم وإعطاء مساحة أكبر للمفاهيم اإلنسانية  الذي يركز على احترام

ول عن ؤوالمشاركة الديمقراطية من جانب المعلم المتعاون وتحول دور المس

اإلشراف من مفتش إلى موجه ثم مشرف يهتم بتدريب المعلم على مهارات 

 المعاصرة التي تساعد على النمو المهني, و التدريس واالتجاهات الحديثة و

الفنية للمديرين واإلداريين, األمر الذي جعل  وفير الخدمات التربوية وكذلك ت

اإلشراف التربوي عملية تشمل جميع جوانب العملية التربوية.)البوهمي, 

0991 :15 .) 

لما كان اإلشراف التربوي بمعناه الشامل يتضمن جميع جوانب العملية        

التعليمي بشكل متكامل لربط  التربوية فإن عمل المشرف يتضمن تقويم الموقف

ما يتم في المدرسة من أعمال ونشاطات وأهداف ومدى ما تحقق منها بسياسة 

الدولة التعليمية ومتطلباتها وأهدافها المنشودة التي تصبو إليها. ويعد اإلشراف 

التربوي أحد أهم مدخالت النظام التعليمي باعتباره قيادة تربوية تهدف إلى 

عليم والتعلم, ويمكن أن ينظر إليه من زاوية تحليل النظم على تحسين عمليتي الت

 أنه سلسلة من التفاعالت واألحداث بين المعلم والمشرف التربوي والمنهج و

المدير, وهو عملية لها مدخالتها التربوية, ومخرجاتها ويفترض أن تكون 

 المخرجات على نحو أفضل من ذي قبل. ويمكن القول إن اإلشراف التربوي
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هو صمام أمان العملية التربوية, وهو المسؤول عن تحقيق العديد من محاور 

الجودة في النظام التعليمي مثل جودة المعلم وممارساته داخل الفصل وأساليب 

لطالبه وتغلبه على مشكالتهم النفسية والسلوكية, وكذلك  هتدريسه وتوجيه

إعادة النظر في المناهج  جودة المناهج وأساليب التقويم والتدريس, والعمل على

 من حيث تحقيقها لألهداف, ومن حيث مدى مناسبة الكتاب المدرسي للمادة و

مناهجها, وأيضاً جودة الطالب وذلك من خالل خلق الجو المناسب الذي تتوحد 

فيه الصلة بين الطالب ومعلمه, والتعرف على حاجات الطالب وميولهم والعمل 

–(األنشطة الالمنهجيةوتوجيه االهتمام بممارسة  يقصد) –على تلبيتها وتنميتها

إكسابهم سلوكيات  االهتمام بالمتأخرين دراسياً وتوجيه اهتمام المعلمين بهم وو

بمواقف الحياة, والعناية باختيار طرق  ةمرغوبة تهيئ للطالب مواقف شبيه

تدريب المدرس على استخدام الوسيلة  التدريس المناسبة لكل موقف تعليمي, و

(. ولكن على الرغم من أهمية 93: 0991, بل عرضها على الطالب )البوهميق

اإلشراف التربوي ودوره الفعال في تحقيق الجودة إال أننا نجد أنه مازال يعاني 

اً رئيس اً محوربوصفه بعض جوانب القصورالتي تحول دون القيام بدوره 

 لتحقيق الجودة.

من الدراسات العلمية والدراسة  : تشير العديدمعوقات اإلشراف التربوي – 6

االستطالعية التي قام بها الباحث مع خمسة من المشرفين والمشرفات 

التربويين إلى وجود العديد من المشكالت التي تتسبب في إعاقة اإلشراف 

معوقات ما البرز هذه أالتربوي عن تحقيق أهداف العملية التعليمية ولعل من 

  -يلي:

اإلشراف التربوي: يعد غياب األهداف معوقات مرتبطة بأهداف  .0

برز المشكالت التي أالواضحة والمحددة لإلشراف التربوي من 

سهم ذلك في جعل العملية اإلشرافية أيواجهها اإلشراف التربوي وقد 

تنفذ بطريقة آلية يغلب عليها الطابع الشكلي في األداء, وقد أدى ذلك 

قاته وجعل أثرهم ال إلى تشعب مهام المشرف التربوي واستنزاف طا

يلحظ على الميدان التربوي, كما أنه جعل من الصعب التمييز بين 

 المشرف المنتج وغير المنتج. 

معوقات مرتبطة بأساليب اإلشراف: حيث تعد أساليب اإلشراف في  .1

ضوء تطبيقاتها الحالية تعتمد على البحث عن العيوب من وجهة نظر 

 تشجع المدرسين, وال تراعي المعلمين. كما أن أساليب اإلشراف ال

 إمكاناتهم وال تقوم على الثقة المتبادلة بين المدرسين من جهة و

 المشرفين التربويين من جهة أخرى .
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تفاوت المعلمين في تأهيلهم العلمي وفي التجارب مع المشرف  .3

التربوي: من الطبيعي تفاوت المعلمين في تأهيلهم وقدراتهم المهنية, 

تجاربهم مع المشرف التربوي, وهذا يرهق  وكذلك من حيث مدى

المشرف التربوي ألنه يحتاج إلى تقديم خدمات تربوية وأنشطة نمو 

مهني متنوعة بحيث تلبي حاجات النمو المهني لجميع شرائح 

المعلمين, باإلضافة إلى تنويع األساليب اإلشرافية للتعامل مع 

 م من توجيهات ومدى تجاوبهم لما يقدم إليهوتناسب ما يالمعلمين ب

 إرشادات . 

تدني تأهيل بعض المشرفين التربويين وذلك نتيجة لندرة المشرفين   .4

في بعض التخصصات وإحجام المتميزين من المعلمين عن االلتحاق 

باإلشراف التربوي لعدم وجود حوافز. وتسرب كثير من المشرفين 

أخرى  المتميزين من اإلشراف التربوي إلى أعمال إدارية أو تربوية

أسندت إليهم بسبب تميزهم في اإلشراف التربوي وقلة الفرص 

التدريبية إلعداد المشرفين أو الرفع من تأهيلهم وكذلك تدني مستوى 

 بعض المشرفين التربويين الجدد. 

تمكن يال يوجد تبادل خبرات بين مكاتب اإلشراف التربوي كما ال  .5

 ب. المشرف من تطوير قدراته لعدم وجود مراكز تدري

يمكن القول إن الوقوف على المشكالت والمعوقات التي تواجه  سبق مما     

حداث تغيير وتحول من الوضع القائم إاإلشراف التربوي يعد مؤشراً لضرورة 

إلى الوضع المستهدف, وذلك من أجل مواجهة تلك المشكالت,وأيضاً لكون 

 لمجتمع المحلى واإلشراف جزءاً من عملية التطوير الواسع الذي يحدث في ا

الدولي وبالتبعية ينبغي لإلشراف التربوي أن يتطور, ولعل هذا التغيير المنشود 

 النتائج. و يفضي إلى تغيير في البيئة المحيطة وذلك من خالل تغير الغايات و

التغيير عملية طبيعية تقوم على عمليات إدارية معتمدة, ينتج عنها إدخال تطوير 

أكثر, ويمكن رؤيته كسلسلة من المراحل التي من  بدرجة ما على عنصر أو

 1116 خاللها يتم االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد)عبد الكريم,

(, ولعل هذا التعريف يشير إلى أن التغيير عملية فاعلية قصديه واقعية 45:

 تعاونية إصالحية هدفها التحسين والنمو واالرتقاء . 

 : نهاللتغيير أنواع متعددة م

 التغيير التلقائي مثل تطور الحياة السياسية واالقتصادية من حال آلخر. .0

التغيير التقدمي االرتقائي الذي يهدف إلى تحقيق أغراض قائمة على  .1

 البحث والدرس في ميدان العلوم والمعارف مثالً. 
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 التغيير االنقالبي الثوري الذي يطيح باألنظمة القائمة في مجتمع ما و .3

د جديدة مستحدثة قد تؤدي إلى تحسن في األحوال يرسى قواع

 االجتماعية التي كانت موجودة وقد يحدث العكس. 

 التغيير محدود النطاق ال يشمل إال الحاالت أو العوارض االجتماعية و .4

ال يشمل جوهر الظواهر أو طبائع األشياء فمثالً التنافس كعالقة 

: 1111الخشاب,  اجتماعية قد يصبح صراعاً أو قد يصير تعاونا)

356- 351 .) 

 ر مخطط وتقدمي ويالتغيير المطلوب لإلشراف التربوي هو تغي ولعل         

يتبع شامل لمنظومة اإلشراف التربوي ككل وبإمكان اإلشراف التربوي أن 

 وهى:  مناهج للتغيير عدة

 والذي يشمل األدوات والمعدات والطرق والتغيير التكنولوجي: 

 األساليب. 

 والذي ينصب على العالقات الوظيفية والبناء الهيكلي يير التنظيميالتغ:

 للمنظمة وإدارتها وأقسامها ووحداتها. 

 قيمهم  :هو متعلق بأفكار الناس واتجاهاتهم وعاداتهم والتغيير اإلنساني

 ودوافعهم وطموحاتهم . 

 تغيير الواجبات الوظيفية, إما من الناحية الكمية أو التغيير في العمل :

 الناحية النوعية أو كليهما. 

وإلحداث هذا التغيير فإن األمر يتطلب تخطيطاً جيداً, فالتخطيط  عملية      

أساسية لتطوير الحياة بشكل عام وتطوير العمل التعليمي والتربوي بشكل 

خاص, وهو الذي يهتم بتصميم استراتيجيات تجعل المؤسسة قادرة على 

ستجابة التامة للفرص التي تتاح لها في بيئتها االستخدام األمثل لمواردها واال

الخارجية. والتخطيط السليم يبدأ بالغاية والنتائج المرغوبة وصياغة هذه 

المخرجات المقصودة على شكل أهداف ومقاصد للمخرجات تكون مدونة 

ن هذه الرساالت ذات الصبغة الدقيقة تشكل األساس المتين لجميع إخطياً, حيث 

 يم وبالتالي تحسين جودة العملية التعليمية ووط والتطبيق والتقعمليات التخطي

: 1116يم يدل على تحقيق الهدف وبالتالي البد من جود هدف )لوكاس,والتق

هنا جاءت فكرة تقديم تصور مقترح لتفعيل دور اإلشراف التربوي  ومن(. 74

هذا  الباحث عند صياغة ىفي تحقيق الجودة بمراحل التعليم العام, وقد راع

ن يأتي في شكل إجرائي يوضح ما أالتصور أن يكون عملياً وقابالً للتطبيق و

ؤولين عن تطوير التعليم العام في سيجب عمله, وأن يشكل خطة توضع أمام الم
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وفيما ليبيا لالسترشاد بها عند التخطيط لتطبيق إدارة الجودة في التعليم العام. 

 :يلي عرض لخطوات بناء التصور المقترح

ند هذا التصور إلى عدة مبررات ت: يسالهدف من تقديم التصور المقترح-0

ما أوضحه اإلطار النظري من أن اإلشراف التربوي يعاني العديد من  -منها: 

المعوقات التي تحول دون تحقيق الجودة وأن اإلشراف التربوي في ليبيا في 

الً هناك حاجة إلى مزيد من اإليضاح وإعادة النظر في بعض األمور فمث

ضرورة إليضاح ما ينبغي أن يتم أثناء الزيارات المدرسية, وكذلك هناك حاجة 

إلى إبراز أهمية التقويم في التوجيه التربوي وبيان مجاالته وأساليبه مع 

 التعرض ألهم بنود التقويم في بطاقة تقويم األداء الوظيفي. 

 الحاجة إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية.  -

 إلى تغيير النمط اإلداري الحالي وتحويله إلى نمط تشاركي والحاجة  -

 تعاوني. 

 خلق اتصال فعال بين أطراف العملية اإلشرافية.  -

:هي مبادئ ديمنج وهى تستحق التي يقوم عليها التصور المقترح يءالمباد -1

من قبل عدد كبير من المؤسسات لكونها ظروفا وشروطا  ىوتحاك ىأن تحتذ

ة معرفية تأكدت باالختبار العملي التجريبي في العديد من وممارسات مؤسسي

: 1111الدراسات بوصفها جيدة أو واعدة, وهذه المبادئ تتمثل في)النجار,

71 .) 

 تبني فلسفة جديدة للتطوير. خلق حاجة مستمرة للتعليم.

 عدم بناء القرارات على أساس التكاليف فقط. منع الحاجة إلى التفتيش.

 تطبيق فلسفة التحسينات المستمرة. تدريب المستمر.االهتمام بال

 القضاء على الخوف لدى القيادات. توفير قيادة ديمقراطية واعية.

 منع الشعارات والتركيز على اإلنجاز والحقائق. تطبيق برنامج التحسينات المستمرة.

 الل دورة ديمنجالتعرف على جوانب العمل من خ تشجيع التغيير عن الشعور باالعتزاز والثقة.

: هو مدخل العمل الجماعي أو العمل المدخل الذي يتبناه التصور المقترح – 6

كفريق والذي يعنى مجموعة من األفراد المدربين لديهم الرغبة والدافعية للعمل 

 ويكونون متحدين حول هدف واحد ولديهم صالحيات تفويض لتنفيذ قراراتهم و

  -ترجع أهمية هذا المدخل إلى: 

ديننا الحنيف الذي يدعو إلى الترابط والوحدة قال تعالى "واعتصموا  -

 بحبل هللا جميعا وال تفرقوا" وقال الرسول الكريم صلى هللا عليه و
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سلم " يد هللا مع الجماعة" وقال أيضا" المؤمن للمؤمن كالبنيان 

إلى أهمية العمل  اتإشار هالمرصوص يشد بعضه بعضاً" وهذ

 الجماعي. 

 خل يخلق مجتمعا يعتمد على التجارب الفكرية والمشتركة, وهذا المد -

أكثر فاعلية فمن المعروف أن الكل أكبر من  ههذه المشاركة تجعل

كبر أمجموع األجزاء بمعنى أن األثر الذي يتركه العمل الجماعي 

من األثر الذي يتركه عمل كل فرد من أفراد الفريق بمفرده, فال 

وتعزيزها مفرده تحسين الجودة الكلية يمكن لوحدة واحدة أو قسم ب

ألداء عدد كبير من الطالب, تختلف حاجاتهم وسماتهم وخصائصهم 

 اختالفاً شديداً فهناك حاجة للجهود الدؤوبة.

 العمل الجماعي يخلق ثقافة احترام االختالف.  -

العمل الجماعي يخلق روابط اجتماعية إيجابية وذلك من خالل  -

 ق . فراد الفريأاالتصال بين 

 العمل الجماعي يسهم في تحسين عملية االتصال.  -

ملهم حيحقق النمو المهني للعاملين كافة باإلدارة التربوية وذلك نتيجة لت -

 مسؤوليات متعددة وكثيرة. 

 : الخصائص التي يتميز بها التصور المقترح - 4

 الشمولية يشمل كل عناصر العملية اإلشرافية. -

 تيجي وسيلة الستشراف المستقبل. اعتماده على التخطيط اإلسترا -

 يسعى إلى االستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية.  -

 يواكب ظروف العصر من تكنولوجيا وانفجار معرفي.  -

 يواكب الفكر اإلداري المعاصر.  -

 : وفيما يلي عرض آلليات التنفيذ

استخدام : للحصول على الفائدة المرجوة ينبغي  الموارد الالزمة -0           

 -موارد المكان وهذه الموارد تشمل: 

:وتتضمن التمويل والمبنى ويعد التمويل من العناصر موارد مادية -أ 

 عند القيام بعملية التخطيط, لذا ينبغي تحديد الموارد و مهمةال

هم من ماإلمكانات المتاحة ومصادر اإلنفاق وذلك من اجل تحقيق مبدأ 

 مبادئ التخطيط وهو الواقعية.

: وبإمكان هذه الموارد أن تشكل صيغا جديدة موارد تكنولوجية -ب

المدرسة والمعلم ويمكن وللمشاركة والتفاعل واالتصال بين المشرف 
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كذلك أن تكون مهمة إلثراء العملية التعليمية فالبريد اإللكتروني يمكن 

أن يكون وسيلة للنقاش واالتصال والموارد التكنولوجية يجب أن 

  -تضم:

 ة معلومات تربوية تضم المعلومات كافة التي يحتاجها قاعد

 المشرف عند قيامه بعملية اإلشراف. 

  قاعدة معلومات تخصصية لتمكن كل مشرف من االطالع

 على الجديد في تخصصه. 

  قاعدة معلومات عامة تزود المشرف بالجديد في مجاالت

الحياة كافة, وذلك ليكون على تواصل مع المتغيرات 

 العالمية. المحلية و

موارد بشرية:وهنا يجب اإلشارة إلى ضرورة انتقاء األفراد الذين  –ج      

يملكون االستعداد لتبني مبادئ الجودة واستخدامها بشكل دائم عند إصدار 

القرارات المهمة إضافة إلى االسترشاد بهديها في األنشطة اليومية, كذلك ينبغي 

ن الترابط والتماسك بين أفراد العمل, ثقافة تبني ثقافة جديدة يمكنها إيجاد قدر م

تقدر المواهب وتشجع اإلنجاز وتدعو إلى إتقان العمل وحسن األداء إلخراجه 

 في أفضل صورة, وتحترم الفروق الفردية وذلك بغرض إحراز النجاح. 

 ويشمل :  الهيكل   التنظيمي اإلداري -1

ع المهام مدير اإلشراف وهو الشخص القائم باإلشراف على جمي -

 اإلدارية والفنية والتي تحددها الئحة اإلشراف.

 وحدات اإلشراف وتضم :   -

  ,وحدة إدارية:تقوم بجمع التقارير الواردة من المشرفين

تعيين مشرفين  ومتابعة التزام المدارس بالتوجيهات, و

 جدد.

  وحدة إشرافية تقوم باإلشراف على المعلمين والتالميذ

 والمناهج الدراسية

 إرشادية هدفها تقديم النصائح لمختلف  وحدة

 التخصصات بالمدرسة.

  وحدة فنية تقوم بوضع معايير الجودة المطلوبة لتحسين

 األداء في المدارس.
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  وحدة تعاونية تسعى إلى إقامة عالقات ودية تعاونية مع

المجتمع المحلي, وإقامة عالقات إيجابية مع وسائل 

 اإلعالم.

 وين العمل اإلشرافي وحدة تطويرية تهدف إلى تحس 

من خالل إعادة النظر في الفلسفة واألهداف تطويره 

 من آن آلخر والتخطيط للبرامج التدريبية الالزمة لذلك.

  وحدة المتابعة وتقوم بمتابعة األعمال وتوجيه فريق

المشرفين ألعمالهم والتعرف على المشكالت التي 

 تواجههم وتقديم الحلول لهم. 

 بتقويم عمل المشرفين التربويين  وحدة التقويم تقوم

 داخل المدارس. 

  وحدة التدريب تقوم بمهمة تدريب المعلمين واإلداريين

 بالمدارس والمشرفين أيضا. 

    )البوهى, :تم تحديد هذه المراحل على النحو التاليمراحل العمل اإلشرافي – 6

0991 :45 .) 

 ة المراد اإلشراف مرحلة االستعداد لإلشراف: وفيها يتم تحديد المدرس

عليها ثم تحديد البيانات المراد اإلشراف عليها وتكوين فريق اإلشراف 

 وإبالغ المدرسة بخطة اإلشراف

  مرحلة اإلشراف:يوزع أفراد فريق اإلشراف كل على حسب تخصصه

ومتابعة المناهج من خالل الزيارات الصفية, متابعة حالة المباني 

 لها, االطالع على خطط المدرسة و المدرسية ومدى االستخدام األمثل

 مدى تنفيذها. 

 مرحلة ما بعد اإلشراف: فيها يتم االجتماع بالمدربين والمعلمين و 

 اإلداريين كل على حدا لمناقشة اإليجابيات والسلبيات. 

  كتابة التقرير النهائي لتقديمه لمدير اإلشراف ويراعى عند كتابة

 -التقرير ما يلي: 

أطراف العملية التعليمية مالحظاته  أن يدون أي شخص من -أ

 خاصة عند كتابة فريق العمل للتقارير الشخصية. 

 أن تكون التقارير موضوعية وحيادية تتضمن اإليجابيات و -ب

 السلبيات. 

 تجنب عقد المقارنات أثناء كتابة التقارير. -ت

 . اً وموجز أً أن يكون التقرير واضح -ث
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  بعقد اجتماع مع رئيس مرحلة ما بعد اإلشراف: يقوم مدير اإلشراف

فريق اإلشراف لمناقشة التقرير وتقوم مكاتب اإلشراف بوضع خطة 

 لمعالجة بعض السلبيات خالل فترة زمنية محددة.

 : لضمان تحقيق األهداف ينبغي القيام بعملية التنظيم و التنظيم والتنسيق -4

 س, وبين مكاتب اإلشراف والمداروالتنسيق بين مكاتب اإلشراف والوزارة, 

 بين مكاتب اإلشراف وبعضها. 

 : المتابعة ليست مجرد اإلشراف على تنفيذ الخطة والمتابعة والتقويم -4

لكنها عملية تحليلية لجميع مراحل تنفيذ العمل اإلشرافي هدفها اكتشاف 

مواطن الضعف والقوة ومعالجة نواحي الضعف, أما عملية التقويم 

ل الوضع الراهن في سبيل فهي تشكل األساس الذي ننطلق منه لتعدي

الوصول إلى المأمول, فالوقوف على المعلومات الخاصة باألداء إن 

أحسن استخدامها فإن ذلك يسهم في توفير المجال المطلوب للتفكير في 

 يم الفعال.........وجودة أداء كل فرد.فال سبيل للجودة إال بالتق

 المراجـع:

تعليم األساسي في اإلشراف الفني, دراسة مقارنة بمحافظة البوهى, فاروق, آراء موجهي ومعلمي ال -0

 ( . 0991اإلسكندرية) ج.م.ع( ودولة البحرين, مجلة كلية التربية اإلسكندرية, العدد األول. )

الخشاب, مصطفى, علم االجتماع ومدارسة, الكتاب الثاني,المدخل لعلم االجتماع, مكتبة األنجلو المصرية ,  -1

 (. 1111القاهرة,)

مفهومها وتطبيقاتها التربوية وإمكانية اإلفادة منها في القطاع  -درباس, أحمد سعيد, إدارة الجودة الكلية -3

التعليمي السعودي, رسالة الخليج العربي, مكتبة التربية العربي لدول الخليج, العدد الخمسون, السنة الرابعة 

 هـ( . 0404عشرة,)

 (.0991امج والمشروعات التعليمية, دار سعاد الصباح, الكويت, )زاهر, ضياء, التخطيط الشبكي للبر -4

سليمان, عرفات عبد العزيز, االتجاهات التربوية المعاصرة, رؤية في شؤون التربية وأوضاع التعليم,  -5

 (. 1110مكتبة األنجلو المصرية, القاهرة )

من خالل مدخل إدارة الجودة الشاملة, عبد الكريم,يحي برويقات, التغيير في منظمات األعمال المعاصرة  -6

 (. 1116الجزائر,) -جامعة بكر بلقايد تلمسان بالجزائر

لوكاس, آن ف,قيادة التغيير في الجامعات اإلدارة واألدوار المهمة لرؤساء األقسام في الكليات, ترجمة وليد  -7

 (. 1116السعودية,) -شحادة, مكتبة العبيكان, الرياض

 (. 1111دارة الجامعات بالجودة الشاملة, ايتراك للنشر والتوزيع, القاهر,)النجار, فريد, إ -1

 (. 0990النوري, عبد الغني, اتجاهات حديثة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية,دار الثقافة, القاهرة,) -9
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 قراءة في إنسان الوطن للشاعر عبدالرؤوف بابكر السيد 

 : هدى رجب محمد العبيّديد

 اللغة العربية في قسم اللغة العربية بمدرسة اللغات باألكاديمية الليبية_طرابلس أستاذ

 قضية الشاعر: إن شاعراً بال قضية، شاعٌر بال مذاق خاص، وبال تجربة ،و

الهم العام، أو الشاغل القومي، وإنما هي تتنوع  القضية هنا ال تعني بالضرورة

لم البسيط ويسقي شجرة الواقع وتتشكل وتتفرع، فمهمة الشاعر أن يجسد الح

 لكي تنمو، وتكبر، لتصبح غابة من األشجار. هنا فقط يُعرف الشاعر بهّمه و

جناحيه  تجربته وقضيته، ومذاقه الخاص ألن الشعر يمثل حلم صاحبه األثير، و

إلى السماء، وبقدر ما يشف اإلحساس، وتصفو الروح، وتتنور النفس، ينخلع 

وينطلق طائراً، أو شهاباً، أو قوساً من الريح على الشاعر من طين بشريته، 

إن اإلشكالية تكمن في قراءة نصوص  آفاق رحبة ليست بها قيود الجاذبية .

التراث بشكل عام وخاصة التراث الديني، وفهمها فهماً صحيحاً، وكشف ما 

تنثني عليه من فاعلية بشكل علمي موضوعي. وما إن ينهض مشروع أو طرح 

و بآخر في فهمها، ومد جسور تصل بين العصور، لتزيل الهوة يسهم بشكل أ

الشاسعة بين المسلمين المتفرقين باسم الشيع والمذاهب المختلفة حتى يُجهض، 

وتُطلَق على ممثليه ألقاٌب كالتنويريين والملحدين، والعلمانيين، وهي ألقاٌب يراد 

تلك  من أوصاف بها الوصم بالكفر، والمروق من الدين، وكل ما يستتبع ذلك

التساؤالت الملحة، مع عالمات ترقيم توحي بأن هناك الكثير في جعبة مبدع 

النص التي تلين بحروف لين وعطف ، حتى إن عجزت ارتمت في أحضان 

 عالمات الحذف، التي تقوم بدور المنقذ؛ حيث تتولى إخبار المتلقي بالكثير و

 الكثير الذي عجزت اللغة عن توصيله .

من هنا كان لجوء الشاعر المعاصر إلى النصوص ستحضار التراث:القضية وا

التراثية بمجملها، والمزج بين الماضي والحاضر، ما هو إال بحث عن اإليحاء 

والشمول واالنتماء غير المفرط، وخلق وابتداع منهج حيوي يعطى النص 

حالم الشعري الدفء والدينامية ، والحلم بمستقبل أفضل والسعي لتحقيق تلك األ

، خاصة وأن فترة النصف األخير من القرن الماضي تعج بالمرارة، والعجز 

 الذي كبل العقول قبل الجوارح ،وفرض القيود والكوابح ، فخلق المجازر و

 المذابح ، فالبد من استنهاض الهمم وهو دور ليس باليسير يقول الشاعر :

 ر، والمشاعر، ووالهمس، التخاط " وتطيب لي لغة حروف هجانها اإليماء، 

 الدوائر ،
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 والمهاجر في القرون بال شراع ..

 ويطيب لي أن أستفيد من البعيد ،

 الرمز يخفق مثل تشكيل الرموز ..

 بلوح بد الخلق واألوجاع والقيد الحديد مع الصراع ..

 تتثاءب الكلمات حين تكون قافية بال معنى ومفردة بال إيقاع "

م، ورفض البنية السياسية، يوقظ في إن استحضار التراث في هذا المقا

نفس القارئ "المثقف بالتراث" استجابة تربط االستجابات الهاجعة في الذاكرة، 

بالموقف المستجد الذي يقدمه الشاعر، غير أن استخدام التراث يأتي على صور 

متعددة، "منها االستشهاد والتمثيل، وهما أضعف أنواع استخدام التراث، يليهما 

الذي يورد فيه الشاعر بيتاً أو كلمات بنصها ولكن ضمن سياق التضمين 

 .(0)قصيدته، وهو مما يسمح له بإزاحة االقتباس عن معناه األصلي "

 وكان أبي عدائيّا

 يحّب الذات والشهرة ،

 يلبّي داعي النخوة ،

 يعّب الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ويشرب ماءه صفواَ 

 ويترك ما به كدراً آلخر ..

ى ذلك فالبنية الخالقة التي دعت إليها جميع األديان، ودعا إليها المفكرون وعل  

والمبدعون تحمل سمات وخصائص معينة، غير السائد المرفوض من قبل هذه 

البنية، هذه البنية التي تنادي باالرتقاء بالوعي، وترك الطيش ،والنزق، وسرعة 

ق بين أبيض وأسود وال عربي االنفعال، والمناداة بالتآخي والمساواة حيث ال فر

 وأعجمي إال بالتقوى والعمل الصالح، ونبذ التعصب وعدم استباحة اآلخر و

تحريم قتل النفس التي حّرم هللا إال بالحق، وتدعو إلى عدم السخرية من األخر 

 بل معاونته، وال تعتمد اإليمان إال إذا أحب اإلنسان ألخيه ما يحب لنفسه، و

رية تقوم على أسس إنسانية ال تسعى المتالك القوة بأبنائها الدعوة إلى حياة عص
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استناداً على تراث ارتضوه حاكماً لمسارهم، وأفكارهم، متمثلين بأقواٍل 

     *سلبية؛كقول عمرو بن كلثوم

 (  1)ونشرب إن وردنا الماء صفواً   ويشرب غيرنا كدرنا وطينا               

 ا يحملون البنية الخالقة فال :بالمقابل نجد الكثيرين ممن حولن

 .(3)ال يردون الماء إال عشـية   إذا صدر الوّراد عن كل منهل             

إن الصراع القائم بين البنى الثالث، سواء داخل عقل اإلنسان نفسه أو بين      

البنى السائدة في المجتمعات، يحتم علينا إمعان النظر بجدية في الوسائل التي 

المحاوالت المستمرة الستقطاب أكبر عدد من األفراد إليها، فاآلن كل تتبعها و

بنية تحاول أن تجذر قواعدها وأسسها لتستمر في برامج عطائها وتكرار 

نفسها، عن طريق المدخالت، من تراث متمثل في النتاج القولي برمته، ألنه 

 هواء والمشكَّل الرئيس للنفوس والعقليات والمحرك الحقيقي للرغبات واأل

الثورات على مر التاريخ مع أنه تراكب خطابات البنى الثالث. مما دفع الكثير 

،)األولية التناسلية، ومبادئها  من المبدعين إلى رفض أخالقيات البنى القاصرة

والمادية البرجوازية( ورفض نهجيهما الذين يجّرانهم إلى دائرة البشرية في 

 بأخالقه ومبادئه وقيمه التي من أجلها خلق . حين أنهم ارتقوا إلى دائرة اإلنسان

فكل البنيات تحب الخير ولكنها أعجز من أن تقف معه إال البنية الخالقة التي ال 

 يستطيع حملها إال وجدان اإلنسان الكوني فـ :

 .(4)الخير محبوٌب ولكنه     يعجز عنه الحّيّْ أو يكسل              

 ويقول المعري :   

 . (5)سخاء ألقربيه      فليس بعارف طرق السخاء ومن جعل ال  

ولقد كان للشعر والشعراء دور كبير في ترسيخ مبادئ وقيم البنية الخالقة،   

فالشعر هو أحد أهم مدخرات المشاعر التي تتميز بالصدق والفاعلية، إنه 

عصارة القلب تصب في بنية الفاعلية اللغوية تتشربها الحواس، وتعيها بنى 

المختلفة كالً وفق قراءته، إال أن شعراء الرفض والتمرد استطاعوا  الوعي

 تعرية البنى القاصرة ومحاربتها، وذلك لما واجهوه من ظلم، واستعباد وقهر، و

                                                           
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن ربيعة بن زهير .. شاعر جاهلي ، ولد في شمالي الجزيرة  *

مه وهو فتى . وقتل الملك العربية في بالد ربيعة وتجول فيها ، وكان من أعز الناس نفساً ساد قو

 ق .هـ   41اً بن هند ، وتوفى وعمر



 )البحوث العلمية(م من مجلة 6102 األولىالسنة  العدد الثاني

____________________________123_________________________________ 
 

 نفي حاملين معاناتهم ليجسدوها في لوحات إبداعية ترمز للثورة، والتمرد، و

لعمل على تغيير النضال والدعوة للحب والعشق والخير والعطاء الشامل وا

 الفرد بالعودة إلى الذات ،بتغيير ما بها، وفي ذلك يقول المعري :

 . (2)فما أذنب الدهُر الذي أنت ال ئٌم     ولكن بني حواء جاروا وأذنبوا     

على الرغم من أن الشاعر عبدالرؤوف بابكر السيد أستاذ اللغة وأبعاد الفجيعة:

إال أنه يصّر على اإلشعار بعجز اللغة  للغة العربية، ممتلك لناصية الحرف،

عن التعبير ووصف الحال بالركون والعجز والموات، فالمفردات ماتت على 

  الشفاه ، ولم تعد قادرة على التأثير واإلقناع.

 "أنا المفجوع في لغتي .. التي تاهت مخارجها ، مفاصلها بغير هدىً 

 أنا الموجوع في وطني ..

 وقد أضحى ملعبا للجمر ،

 تطربه القوافي في الرثاء ..

 وفي الماضي الذي ولّى بال استحياء "    

وربما أصبحت محصورة في استخدامات الحياة اليومية المعيشة ،أما    

المشاعر والمحبة والقصيدة واإلنسان المتبتل والقيم العليا، فقد تجلت في مفردة 

عنوان مجموعته  الحرف التي  يكثر شاعرنا عبدالرؤوف من استخدامها وكانت

األولى )الحروف( ، تلك الحروف التي كتبت بحبر غير كل األحبار، صقلت 

بالمشاعر ، وثقفت بالوزن واإليقاع واألنين والحنين، وعند حصرها في قصيدة 

( مرة متمثلة في كلمات )لغة وصوت 19)إنسان الوطن(، وجدنا أنها تكررت )

ناً، وانطلقت رصاصاً ، تتمزق وهجاء وحرف( ارتسمت جدراناً، واشتعلت دخا

تتصلب، تموت وتحيا .. تسمو .. تغوص بأسفلها تتشكل روحاً وجسداً ، تعبث 

.. تلهو ..تؤمن تكفر .. تبدع .. تخلق هى ذات الروح من أمر الرب . الحرف 

في نصوص عبدالرؤوف يحمل معاناته ومعاناة جيل بأكمله، ماضياَ وحاضراً 

قبل والما  بعد :فيعمل عمل المسحراتي في الظهيرة ومستقبالً ، رؤية في الما 

...يتقدم بكل أدب ورقي واحترام مستأذناً من حوله مّمن كثرت أعدادهم بال 

  بوصلة وال دليل، فيقول :

 أوّد هنا _ مستأذنا قاماتكم _
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 أن أسبق الخطب العصيّة

 وأعرض للقضية

 رافعا صوتي : أنا ابن العصر

 أحمُل شمعتي وسط الظالم

 أخلُّص الناجين من تحت الّركامو

 وأضّمد الجرح الذي ال زال ينزف

 من عهوٍد خطها الفعُل ونام

 بإيقاع وأصوات نديّة ،

  صاغها التهميش في األحالم"  

 ولقد ُعِرف عبدالرؤوف باتزانه وهدوئه فال نكاد نسمع صوته وهو يتحدث، و  

التي تأبى إال أن لكن عند صعوده منصة الشعر ليلقي بدرره على المسامع 

تنصت، تنقشع الشخصية التي تختبئ وراء ذلك الجسد النحيل، بصوت رخيم 

أبرق وأرعد ، يضحى " شيخاً أخذته نشوة الجذب في الحضرة ، فارساً يمتطي 

صهوة فرسه الجموح ، كاشفاً للجموع عورة األمة ونهاية نفقها الطويل، ناصحاً 

كما الخنساء، مغترباً كما السيّاب تائهاً بال  واعظاً كقس بن ساعدة ، باكياً مولوالً 

. فالكثير (7)مرفأ كبقية السرب: محمود درويش ،وأمل دنقل ، وعلي الفزاني"

 مّمن يعرفون عبدالرؤوف يتساءلون عن سر هذا االنقالب، وهذه العاصفة و

الصراخ والعويل والتراوح بين أسلوبي الترهيب والترغيب، كيف يخمد كل 

 ة واحدة، حيث العودة واالنفراد مع الذات والركون إلى اليأس وذلك في لحظ

خيبة األمل واالنكسار الذي يصعب معه حتى مجرد الكالم . ومن خالل 

نصوصه نالحظ دكتاتوريته على الحرف، والمفردة والوزن !! لم يستطع 

 ممارستها على البشر وإنما مارسها على مخلوقاٍت هي من صنعه، )الحروف و

ات(، فخلق منها إمبراطوريته، التي يرأسها، وأبى هذا اإلمبراطور أن المفرد

يمارس ظلمه وجبروته على خلق هللا، وآثر ممارستها على الحرف والمفردة، 

والداللة، والقافية والوزن واإليقاع .هل هذا الجبروت نوع من الترف، حرم 

دة(؟ إنها القيافة، نفسه منه وبّدده على مخلوقات قام هو بصنعها، أال وهي)األبج

والهندام، التي يراها عبدالرؤوف، هذا هو الترف الحقيقي، والغنى الذي ال 
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يبلى، والعمر الذي ليست له نهاية والتاريخ المّذهب، واألبناء األبرار. هذا هو 

اإلبداع الحقيقي، والهدف هو استصالح الواقع، فالواقع ال يكون جميالً إال من 

..يقول كانت جميلة ألنها انعكاس لما بداخل الفرد.عمل واستصلح دواخله ف

 الشاعر :

 قلنا نصالح .. "

 فاستمالتنا مغارات الشجن

 قلنا صالت القُّرب تهدينا ،

 صالت الغرب تحمينا ..

 فداهمنا الوهن

 قلنا لنا هللا ،

 قال هللا ما بالنفس حبٌّ قد ُسِجن ،

 فّكوا إسار الحّب في جنباتكم..

وقد يالحظ القارئ المتلقي معاناة الشاعر معاناة الوطن:بين الشاعر و     

عبدالرؤوف المرتبطة بمعاناة وطنه، مّما جعل هذه المعاناة، تحتل جزءاً كبيراً 

وواضحاً في شعره، لقد رأى سعد التميمي)بجامعة إب " في قراءة عنوانها " 

اختيار  عبدالرؤوف بابكر السيد سيرة الوطن والذات( أّن عبدالرؤوف قد أحسن

ن معاصريه من شعراء مأدواته، ونجح في تشكيل هذه المعاناة بصورة ميزته 

جيله، الذين عانوا معاناته، تلك األدوات التي استخدمها بطريقة مغايرة للمألوف 

والمتعارف عليه، إذ طالما تسحب مثل هذه الموضوعات ذات الطابع 

 ة والمباشرة،يقول:األيدلوجي والخطابي الشاعر نحو الخطابية والغنائي

 أن أسبق الخطب العصيّة

 وأعرض للقضية

 رافعاَ صوتي: أنا ابن العصر

 لكن عبدالرؤوف استطاع أن يحقق هدفين في الوقت نفسه:  
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األول : وهو الغاية من خالل عدد غير قليل من التقنيات التي من شأنها أن   

 تستفز المتلقي، وتؤثر فيه.

غ عن طبيعة المعاناة وأبعادها وحدودها والتنبيه من : فيتمثل باإلبالالثانيأما   

، من خالل القدرة األولخالل قصيدته "إنسان الوطن" التي يتجسد فيها الهدف 

العالية في التعامل مع اللغة على مستوى األلفاظ، والتراكيب، وتفجير طاقاتها 

قي بين الشعرية العالية، من خالل عدد كبير من التقنيات، التي تفاجئ المتل

، الذي يتجّسد في الثانيالحين واآلخر، بمفارقات داللية غير مألوفة، والهدف 

الموضوع الذي تعالجه القصيدة، يتمثل بسيرة الوطن، الذي يتّحد بذات الشاعر، 

فتارة يبكي الشاعر نفسه، وأخرى وطنه الذي ضاع بين االرتماء في أحضان 

حضان الغرب .. وهنا نالحظ نجاح التراث بغثه وسمينه أو بين االرتماء في أ

عبدالرؤوف وقدرته في إيصال معاناة الوطن وجراحاته وانتهاكه من قبل 

الكثيرين إلى المتلقي، مما جعل القصيدة تعبر عن هموم المتلقي أيضاً الذي 

ونتيجة لذلك كله، يمكننا أن نذهب إلى أن الشاعر يحاول   . (1)يشارك في همومه

عتصر كل إمكاناته_ وأن يستثمر عطاءها، فيجعلها في هذه المرحلة أن ي

تتجاوز حدود مناطقها التعبيرية، من أجل أن تحيط بكل أعماق التجربة 

الشعورية وأبعادها الخفية، وها هو عبدالرؤوف يسلط الضوء ويوجه األنظار 

إلى المفردة، ذلك النبع الثر، الذي يعبّر عن أي مجتمع رسم ألفراده حدوداً 

لة إشعاعات تنطلق من ارتضاها  ، فْيعكسها الحرف، وتعكسها المفردة مشكِّ

  أكمامها فتلّون الجو، وتمأل األوراق بأريجها الذي تضوع منها فيقول :

 " تتثاءب الكلمات حين تكون قافية بال معنى ،

 ومفردة بال إيقاع ،

 تتسرب الكلمات بالوصف والتقرير للماضي 

 وللطفل الذي يأتي بغير هدى ..

 يموت جذر الفعل حين تلوكه األفواهو

 ال طعما وال اسما والحرفا

 يجر الصوت نحو القاع

                 تَسَد منافذ السماع".
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تشكل مفردات تلك األسطر الشعرية، بتجاوزها وارتباطها، نقطة مضيئة    

تكشف عن تلك الخواطر المبهمة التي يحاول الشاعر أن يكثفها ويزيحها، بحثاً 

 لالمحدودية، التي تعطي النص الغموض والعمق للخواطر واألحاسيس، وعن ا

هذا بدوره يؤّدي إلى صعوبة تتبُّع الشاعر في انفعاالته، وتعقبه فيما تنتجه 

االنفعاالت من صوٍر متالحقة، ورؤى متناقضة غامضة، من خالل تركيباته 

 اللغوية غير المألوفة .

شاعرنا في استخدام األفعال المضارعة؛ ولقد أسرف  البُعد الزمني ودالالته:

ليوحي بسرمدية األحداث والقوانين التي تنظم مسيرتها، ويؤكد شرعية ما 

يجري وطبيّعيته، مثل )تتسرب، يأتي، يموت ، تلوكه، يُجّر، تُسد ، يغوص، 

تستوحي ، تسافر، تقول، تعلن، يقارع، يدون، يبحر، يحب، يلبي، يعبئ، 

، تغيب، يخوض، يحميها، تحضن، يغرد، يذوب، يشرب، يترك ، يدون، يضئ

يطوف، يطوي، أسرُج، أهرُب، أذق، تطربه، أسبق ، أعرض، أحمل، أخلص، 

أضّمد، أعّري ،أشق، يقتسمون، يقتحمون ،ينتهكون ،....إلخ( وعند حصر كل 

األفعال المضارعة في القصيدة كاملة، التي ينتمي إليها ذلك الجزء، نجدها 

، في قصيدة واحدة ..ناهيك عن المجموعة بأكملها، والتي ( فعال مضارعاً 17)

تحمل معنى الزمن الحاضر. وينظر عبدالرؤوف إلى فكرة الزمن نظرة تكاد 

تكون عامة في مجمل دواوينه، فال يكسبهُ بُعداً واقعياً، بل قد يجعل المضارع 

 طم، ويسد مسدَّ الماضي، والمستقبل، ويمتد بينهما، ألن الحدود الزمانية تتح

يسيل ما بها في كل االتجاهات، فيختلط الماضي بالحاضر والمستقبل، أو يتبادل 

كل منهما مكان غيره، ألّن صيغة المضارعة ال ترتبط بزمن معين . بينما نجد 

من زاوية أخرى تصويراً استعارياً رمزياً مع إهماٍل في لوحة الشبه الحقيقي 

 االستعارية من كثافتها المادية و بين طرفي االستعارة، وبذلك تجرد الصورة

 :تتحول إلى قيم معنوية بعيدة عن األرض ولكنها تسكن نفس الشاعر

 هو طفل جنّتي التي أعددتها ألمينها والمؤتمن "

 وكان أبي يقول الشعر في األسواق

 وفي الوالي لالسترزاق ،

 وفي فخر وأنهار من الخمر المعتّق ..

 وكان أبي عصامياً 
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 دياً وكان أبي جها

 كان يقارع األبطال واإلفرنج واألتراك والمستعمر الباغي ،

 وكان يدّون التاريخ إنساناّ ..

 ويبحر في محيطات من الرمل ..

 لّم الشمل ، محجوب األفق ..

 وكان أبي عدائيّا

 يحّب الذات والشهرة ،

 يلبّي داعي النخوة ،

 يعّب الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ويشرب ماءه صفواً 

 ك ما به كدراً آلخر ..ويتر

 وكان أبي يدّون علمه سفراَ 

 يضيء الكون شمسا ال تغيب

 وكان أبي فدانيّا

 يخوض معارك التحرير في األوطان ،

 ويحميها رماال أو جباال أو مياها تحضن الشطآن ..

 وكان أبي مع األيّام صوفيّا

 يغّرد باسم خالفة ،

 يذوب القلب بأسم هللا

 ويامنّان .. وياهللا .. يا هللا ..
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 بمفردة يطوف العالم الدنيا ، ويطوي عالم النسيان ."

إن للثقافة السائدة دوراً كبيراً في تحديد القيم والمعايير الخلفيات الثقافية:     

التي يجب أن يتّسم بها الفرد داخل المجتمع، فالقيمة في أبسط تعريفاتها "هي 

نموذجية، وهي إالجماعة، طريقة في الظهور أو التصرف يراها الشخص، أو

من ثم تجلب التقدير للشخص الذي يراعيها أو للتصرف الذي يصب في 

بما يخدم مصالح البنية السائدة القاعدية التناسلية، الفئوية المتعصبة، (9)اتجاهها"

ويساعدها في إعادة إنتاج نفسها ويحميها من الدمار، وبذلك تتحقق وظيفة القيم 

أفراد الجماعة المؤمنة بها، مشكلة إرثاً ثقافياً تراكمياً في تأمين التماسك بين 

الكبير وااللتزام تراكبياً، يصعب التعامل معه في ظل التعصب واالدعاء 

بامتالك الحقيقة التي لن يصل إليها أحد. ولكن هذا كله لن يقف أمام ما تنوي 

 اتساهمإهذه الدراسة طرحه، من أجل الكشف عن محاوالت الشاعر تقديم 

فاعلة في بناء مجتمع كل شيء فيه مدعاة للثقة . فالثقافة السائدة خليط مركب 

من تراث شكلته أزمنة وحقب ومجتمعات متعددة،وهو بالتالي يجعل المواطن 

العربي في حيرة..والبد إلنسان هذا العصر من تحديد موقفه وانحيازه لبنية 

ر عليه كثيراً،واختلطت هذا االرتباك لدى المواطن العربي أث الوعي الخالق.

عليه األمور،وأضحت جميع البنى تستقطبه وتناديه.. فما يبقى عليه إال أن 

ينحاز بعد تحديد الرؤى إلى رؤيته المعاصرة، وبنيته الخالقة إلنقاذ ما يمكن 

إنقاذه من هذا االستالب التام للماضي،أو االنقياد التام للغرب .فالمعاصرة ال 

نقياد للغرب.. وإنما تعني الرؤية الحضارية للعربي في هذا تعني االنحياز أو اال

العصر من واقعه ومجتمعه وثقافته وقيمه وأخالقياته..فالرسول الكريم بُعث 

ليتّمم مكارم األخالق ،والقيم الدينية تدعو إلى الخروج من دائرة البشرية إلى 

ؤالت عن إنسان دائرة اإلنسانية بقيمها ومثلها الرفيعة..وهاهو النص يطرح تسا

 العصر كيف يكون :يقول الشاعر :

 من أنت يا هذا ؟؟ 

 أنا ذلك المحمول في كّف القدر

 الشمس تحرقه لظىٌ 

 ال يحتمي أو يتّقي سيف الصقيع

 فيلوذ بالحرف الذي ....
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 ويلوذ بالكلمات ينثرها ،

 ويعوذ باإلنسان من فعل البشر

 ويسائل الكيف الذي ....

 وعن المتى ...

 .."واألين 

إن سلوك اإلنسان من المهد إلى اللحد يتشكل باستمرار وفق معطيات ثقافة    

الجماعة، وبالتفاعل مع مؤسسات التربية والتنشئة، من عائلة ومدرسة ... الخ. 

 كما تؤثر في تكوينه أنماط الثقافة الواسعة التي تشمل األعراف والعادات و

طقوس، وما إلى ذلك؛ مما يسهم في التقاليد ووسائل االتصال،واالحتفاالت، وال

عملية تطبيع تتوالها تلك المؤسسات األولية. فالطفولة هي فترة التطبع، وما 

يُربّى عليه الطفل هو األساس، سواء في الفعل أو في ردات الفعل في طابع 

شخصيته المستقبلية . وقلّما نجد ذلك في المجتمعات العربية، التي يتكون أغلبها 

عب، الساعية وراء القوت اليومي على حساب األطفال، وهم في من عامة الش

أخطر المراحل سناً وتلقياً، مما ينعكس سلباً على حياة المجتمع بأكمله، وتكاد 

تنعدم التربية السليمة وإدخال مدخالت إيجابية، ترقى بمستوى ثقافة المجتمع، 

تغيير حاله من اللهم إالّ من كان له إرادة وعزيمة تسهم بشكل أو بآخر في 

األسوأ إلى األحسن، وهذا شيء نسبي على ما أعتقد. ذلك باإلضافة إلى الغزو 

الثقافي، وطغيان البنية البرجوازية في النصف األخير من القرن الماضي، مما 

لعب دوراً كبيراً في غياب اآلباء عن أبنائهم، من أجل تأمين العيش فقط، وهم 

يد من عجز النشء عن التكيف في عالم كل شيء ال يعلمون بأن تلك التربية، تز

فيه مدعاة لعدم الثقة، نشء قلق متحٍد، غير مباٍل بالعالم الخارجي، يفتقر إلى 

القدرة على المبادرة وتحّمل أعباء الحياة، مليء بالحقد الدفين والعداء الكامن، 

ة يضعف هكذا تكوين "ما فوق األنا، ويدخل كل شيء في هذا المجتمع في مهم

.    ناهيك (01)تفتيت السلوك فتتواتر فيه السلبية واالنفجارات العدوانية العنيفة "

عن القمع والحرمان وفرض المحّرمات بخشونة، وغيرها من العمليات 

المصاحبة للتنشئة التي لها ردود فعل عنيفة؛ " ذلك أن شّل أي ميل من الميول 

إلى رد فعل طبيعي عادي  عند كائن حي يولّد توتراً ويؤدي، قبل كل شيء،

يتلخص في تصرف عدائي، وإذا شلت العدوانية نفسها فإن التوتر يشتد ويؤّدي 

إلى القلق. إّن أنواع الحرمان الجسدي مع القمع، تؤّدي إلى مظاهر الكبت 

 الخطيرة...والطفل الذي ينال الكبت أثناء تنشئته األولى وتعليمه المحرمات، و
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 حروم، خائف، كثير الشك، يكون في حالة نفسية والذي يحّس بالتالي أنه م

 فكرية تختلف عن حالة الطفل الذي يبدأ في التعرف على العالم فيجده طيباً و

 . علماً بأن كل أنواع الكبت العاطفي المبني على الزجر والنهي و(00)جميالً " 

 التخويف التي تفرض على األطفال تترك آثاراً بعيدة، تتجلى بشكل ضمني في

العديد من االتجاهات ، كـ " البحث عن الثروة والجري وراء السلطة تعويضاً 

عن ذلك الكبت، إنها، أحياناً، رمٌز للفرد المكبوت الذي يفتش في المنافسة 

. ويشّدد إريك (01)العدائية، عن االشباعات الجنسية التي لم تتحقق "

في مركب من عوامل على أن نمط الحياة الجماعية ينجم عن مزيج ثقا(03)فروم

تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وهذه الثقافة  تظهر عن 

طريق األفكار والمواقف التي ترسم شخصية الطفل عبر العائلة وعبر المدرسة 

 أيضا، وعبر الجماعات العديدة التي سيعاشرها الطفل إلى أن يصبح مراهقاً . و

تمعه، حينها يقرر البقاء في تلك البنية، أو بعد أن يطلع اإلنسان على ثقافة مج

يقرر االنفالت الذي لن يكون هيناً، متعرضاً لكافة أساليب الجذب واإلسقاط، 

فإذا كان حامالً لمشروعه مدافعاً عنه، بكل ما أوتي من إرادة وعزيمة فينفلت، 

 َن ووإذا لم يكن كذلك استطاعت البنية اجتذابه إلى فضائها ومن ثم َضُعَف وَجبُ 

عاش مغترباً بال هوية وبال بنية تحتضنه وتحميه، عقاباً وانتقاماً ليكون عبرة 

لغيره؛ حتى ال يفكر أحٌد في االنفالت والهروب، وبذلك تكون البنية الثقافية 

  السائدة، قد قامت بدورها في التسلط، وربما تكون أقسى أنواع السلطة .

 يغوص الليل في الفكرة

 لبهيّة تستوحي لنا العبرة ،وأجنحة الصباحات ا

 تسافر في مالمح وجهنا العربيّ 

 أبياتا تقول كفى إلى الماضي

 وتعلن نقص ما كان

 ]إّن الفتى من يقول ها أنذا

 ليس الفتى من يقول [ أبي كان...

ومن أهم من طرح قضية سلطة الثقافة السائدة أحمد عبدالحي في دراسـة له   

صل من فصول الدراسة عنوانه سلطة الثقافة بعنوان "الشاعر والسلطة"، في ف

 السائدة، وأشاد بشدة إلى ما تمثله الثقافة السائدة من خطورة على المجتمع، و
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انقسامه إلى فصائل تقاد قهراً إلى تبنّي أفكار متطرفة حيناً ومذهبية أحياناً 

أخرى، وبين هذا وذلك تضيع بوصلة الفرد الذي يعيش في كنف مجتمع تحكمه 

مغلقة متعصبة للتراث والتمسك به، فلم يعد يدري أين يتجه وفي أي طريق  بنية

   يسير كـــــ:    

 وكان أبي يقول الشعر في األسواق

 وفي الوالي لالسترزاق ،

 وفي فخر وأنهار من الخمر المعتّق ..

 وكان أبي عصامينا

 وكان أبي جهادياً 

 لباغي ،كان يقارع األبطال واإلفرنج واألتراك والمستعمر ا

 وكان يدّون التاريخ إنساناّ ..

 ويبحر في محيطات من الرمل ..

 لّم الشمل ، محجوب األفق ..

 وكان أبي عدائيّا

 يحّب الذات والشهرة ،

 يلبّي داعي النخوة ،

 يعّب الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ويشرب ماءه صفوا

 ويترك ما به كدٌر آلخر ..

 وكان أبي يدّون علمه سفرا

 كون شمسا ال تغيبيضيء ال

 وكان أبي فدانيّا
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 يخوض معارك التحرير في األوطان ،

 ويحميها رماال أو جباال أو مياها تحضن الشطآن ..

والحظ بأن الفعل الناقص )كان( يتكرر إحدى عشرة مرة اللغة الساخرة :    

إال أنه لم يبالغ في استخدام السخرية واالستخفاف بالمتلقي،  بسخرية ومرارة،

ه يأبه بالناس، ويكترث بدوام صحبتهم، ويحرص على إصالح ما يمكن ألن

استدراكه بأساليب التربية النفسية المتطّورة مستخدماً أساليب مختلفة تنّم عن 

هدوئه وحسن تصرفه، ودرايته الواسعة التي عمل على تطوريها عن طريق 

تحوي آالف  االطالع والقراءات المكثفة في كل المجاالت، خاصة وأن له مكتبة

 الكتب، وما أنتجه من مؤلفات في األدب والفلسفة، والسياسة، ودواوين شعر و

مشاركات دولية في مختلف الندوات العلمية والمحافل الدولية، ولكننا نجد في 

شعره السخرية من المواقف المتهاونة موجهة إلى أصحاب النفوذ والسلطة 

ين، ومسمع من األذن كقوله في الذين ال يكترثون بما يحدث بمرأًى من الع

 قصيدته الهاجس والحرف: " تتشقق هذي األرض السفلى ،

 لّما يصبح هذا الرب بال  ذاكرة ..

 واألرباب تحج  لرب أبيض ،..

 في ثوب أبيض ..

 في بيت أبيض  ..

 بلسان أبيض.. 

أجمل من ورد بالدي األبيض..والنيل األبيض ،  وأبيّض ، والبيّوضة 

والبيضا ، والدار البيضا ،والبيض كثير في وطني ،ال يفقس غير  ، والبياضة ،

دجاجات بعباءاٍت وعقاالٍت وعماماٍت بيضاء..لم يفقس يوماً ديكاً ذا عرف 

كل ذلك تعبير عن رفض وغضب وثورة ولكن ضمن إرادة هادئة  . (04)"

.  رصينة إلدراكه الكامل أّن الطريقة الخاطئة لتعاطي الدواء ال تجلب الشفاء

االلتحاق بالركب يستلزم حرق المراحل، بل أيضاً ألنه يتطلب مواكبة حركة 

 الركب المتسارعة، حتى قبل االلتحاق به .يقول الشاعر :

 هانت علينا النفس ، "

 أضحى الضّد شرعتنا..
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 آن األوان لوجدان يحّب الغرس

 دفء الشمس

 طهر النفس

 عشق الفعل

 حرف الطفل

 إنسان الوطن"

الشاعر الحامل للمشروع الثقافي الخالق على ذكائه في كيفية  إن نجاح    

الهروب من سلطة المتلقي المتعصب بالثقافة السائدة، التي ال مناص من 

تسربها إلى وعي مبدع النص لتخضعه لمقتضى حالها في التلقي، من حيث 

القوانين، والحرام الممنوع، والحالل المسموح والمتاح . لذلك فإن التساؤل 

لذي شغل أدونيس بداياته في الكتابة، ثم فرض نفسه عليه بإلحاح هو "كيف ا

أحرر الشعري من الشرعي، والجمالي من األخالقي_ المؤسسي؟" ثم اقترن 

هذا السؤال بتساؤل أبعد هو:" لماذا تصر ثقافتنا على أن تُسّوغ )الما بعد( بـ 

 .تمثيل و(05)ثاني" )الما قبل( وعلى أن تفسر األول وتقومه، انطالقا من ال

انعكاس لما تمثله السلطة الثقافية السائدة من سطوة وسيطرة، وتظل المشكلة في 

السواد األعظم، وفي أّن المورث التراثي استعبادي، يدعو للطاعة والخنوع، 

طاعة الشيخ، والمفتي، واآلباء، وأولي األمر منا، خدمة لتلك السلطات التي 

ة اإلنسان وتعيش عليهما، فكالهما مجنيُّ عليه. ولعل تستفيد من جثة الثقافة وجث

 إدراك عبدالرؤوف لهذا التجني دعاه إلى أن يقول : 

 " وكان أبي مع األيّام صوفيّا

 يغّرد باسم خالفة ،

 يذوب القلب باسم هللا

 وياهللا .. يا هللا .. ويامنّان .."

ن حيث كيفية التعامل ن إدراك األبعاد الداللية لشعر عبدالرؤوف م الخاتمة:    

مع التراث ،ال يمكن أن تكتمل إال بإدراك كونه خطاباً مفتوحاً ال يدين التراث 

بقدر ما يحافظ على حضوره في النصوص اإلبداعية كمفهوم إيديولوجي 
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معرفي ضروري في الثقافة العربية الراهنة، من أجل تأكيد الوجود وإثبات 

 ها من حاضرها على صعيد الوعي والذات، ولكن بشرط أال يكون أقرب إلي

يستهجن ضياع الهوية العربية تحت حفظ نفسه الالوعي معاً، وفي الوقت 

التحديات الخارجية واالرتماء الكامل في أحضان اآلخر، يرسم له حاضره؛ فلن 

يعد للجيل القادم ما يفخر به من إرث يمثل، العروبة واألصالة، والتاريخ 

في إنجاح  سهامإللنه قد آن أوان أى القول بالمشرف. ولعلي في حاجة إل

مشروع هؤالء الشعراء، الذين وإن صمدت فئة منهم في مواجهة السيل العارم 

من طوفان الثقافة الغربية، وما ترّوجه لنا إذاعاتهم المختلفة من 

(وغيرها، وبين االرتماء CIA(أو أجهزة استخباراتهم أمثال )BBCأمثال)

التراث وإن كان مشرفاً ومشرقاً، لن يستطيعوا أن  الكامل في أحضان ثقافة

 يحملوا الراية ويناضلوا في آٍن واحد مقبلين مكّرين ممزقين وقليالً ما يفرون .

  المالحق:

 قصيدة )إنسان الوطن ( ل عبدالرؤوف بابكر السيد

 وتطيب لي لغة حروف هجانها اإليماء ،

 والهمس ، التخاطر ، والمشاعر ، والدوائر ،

 مهاجر في القرون بال شراع ..وال

 ويطيب لي أن أستفيد من البعيد ،

 الرمز يخفق مثل تشكيل الرموز ..

 بلوح بدء الخلق واألجاوع ..والقيد الحديد مع الصراع ..

 تتثاءب الكلمات حين تكون قافية بال معنى ،

 ومفردة بال إيقاع ،

 تتسرب الكلمات بالوصف والتقرير للماضي 

 ي بغير هدى ..وللطفل الذي يأت

 ويموت جذر الفعل حين تلوكه األفواه

 ال طعما وال اسما والحرفا
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 يجر الصوت نحو القاع

 تَسَد منافذ السماع

 يغوص الليل في الفكرة

 وأجنحة الصباحات البهيّة تستوحي لنا العبرة ،

 تسافر في مالمح وجهنا العربيّ 

 أبياتا تقول كفى إلى الماضي

 وتعلن نقص ما كان

 لفتى من يقول ها أنذا]إّن ا

 ليس الفتى من يقول [ أبي كان

 وكان أبي يقول الشعر في األسواق

 وفي الوالي لالسترزاق ،

 وفي فخر وأنهار من الخمر المعتّق ..

 ً  وكان أبي عصاميّا

 وكان أبي جهادياً 

 كان يقارع األبطال واإلفرنج واألتراك والمستعمر الباغي ،

 .وكان يدّون التاريخ إنساناّ .

 ويبحر في محيطات من الرمل ..

 لّم الشمل ، محجوب األفق ..

 وكان أبي عدائيّا

 يحّب الذات والشهرة ،
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 يلبّي داعي النخوة ،

 يعّب الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ويشرب ماءه صفواَ 

 ويترك ما به كدٌر آلخر ..

 وكان أبي يدّون علمه سفرا

 يضيء الكون شمسا ال تغيب

 وكان أبي فدانيّا

 خوض معارك التحرير في األوطان ،ي

 ويحميها رماال أو جباال أو مياها تحضن الشطآن ..

 وكان أبي مع األيّام صوفيّا

 يغّرد باسم خالقه ،

 يذوب القلب بأسم هللا

 وياهللا .. يا هللا .. ويامنّان ..

 بمفردة يطوف العالم الدنيا ، ويطوي عالم النسيان .

 وجنت أنا ، وها أنذا

 وة الماضيأسرُج صه

 مسابقا للريح أهرُب للورا

 ومرتميا بأحضان المنيّة .. لم أذق طعم الحياة ..

 أنا المفجوع في لغتي .. التي تاهت مخارجها ، مفاصلها بغير هدىً 

 أنا الموجوع في وطني ..
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 وقد أضحى ملعبا للجمر ،

 تطربه القوافي في الرثاء ..

 وفي الماضي الذي ولّى بال استحياء ،

 هنا _ مستأذنا قاماتكم _أوّد 

 أن أسبق الخطب العصيّة

 وأعرض للقضية

 رافعا صوتي : أنا ابن العصر

 أحمُل شمعتي وسط الظالم

 وأخلُّص الناجين من تحت الّركام

 وأضّمد الجرح الذي ال زال ينزف

 من عهود خطّها الفعُل ونام

 بإيقاع وأصوات نديّة ،

 صاغها التهميش في األحالم

 ة األولىأنا ابن الهجر

 أعّري الصدر والرئتين

 حين أشقّه الوادي أنقّب عن بني اإلنسان ،

 يقتسمونه زادي ..

 أنا ابن السيرة األولى

 مغول العصر يقتحمون بغدادي

 ويستلبون أوالدي
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 وينتهكون أعراضي

 وها أنذا ألملم أحرفي الثكلى ألحفادي

 في دفتر األحزان ينغرُس الوطن ،

 اإلنسان ، وأرسم لوحتي ، فإذا بها

 وأعيد تشكيل الحروف تعانق األيّام ..

 من أنت يا هذا ؟؟

 أنا ذلك المحمول في كّف القدر

 الشمس تحرقه لظىٌ 

 ال يحتمي أو يتّقي سيف الصقيع

 فيلوذ بالحرف الذي ...

 ويلوذ بالكلمات ينثرها ،

 ويعوذ باإلنسان من فعل البشر

 ويسائل الكيف الذي ...

 وعن المتى ...

 ..واألين 

 يدّق الطبل ،

 يهّز األرض باألقدام

 حتى يستجيب لها المطر ..

 ما جئت كي أفني

 أو أنحنى وسط الصقيع
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 أو أقتفي وقع األثر ، 

 في دورة األيّام أو في ساحة الحّكام ..

 فتقلّبت جنباتها الدينا لظىّ 

 مّما أعاني أو نعاني من محن ،

 نهشت مخالبها من الوجدان لحظات الفرح

 ير أو كبير فّي إالّ وانجرح ،ما من صغ

 ما من شموخ أو طموح فيّي إالّ وانطرح ،

 قلنا نناصل بالحروف

 فحاصروا فينا البوادي والمدن

 قلنا نصالح ..

 فاستمالتنا مغارات الشجن

 قلنا صالت القُّرب تهدينا ،

 صالت الغرب تحمينا ..

 فداهمنا الوهن

 قلنا لنا هللا ،

 ُسِجن ، قال هللا ما بالنفس حبٌّ قد

 فّكوا إسار الحّب في جنباتكم

 هو طفل جنّتي التي أعددتها ألمينها والمؤتمن .

 شهقت وقالت كيف ذا ؟

 قلبت لنا ظهر المجن ،
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 وتناثرت حقداً يغّص الحلق ،

 يمّد الفتق ،

 يجافي الفرق ،

 يسّد األفق

 يعصيب للعيون ..

 ويقهر للزمن

 هذا أنا أحيا على ُجَرِع الدواء

 ن دعاء ،ومسكنات م

 كّف البالء..

 هذا أنا أمشي على استحياء

 هذا أنا أمشي على األشالء

 وهذا البؤس يطوي السعد يخدش للصفاء

 هذا الرياء عقيدةً أضحى

 وأصبح قوتنا اليومي طعم العجز مدفوع الثمن

 طالت أيادينا حروف حديثنا

 والشرخ زاد مع األرق

 كّل الخطاوي الهائمات على الطرق ،

 نحو النفق .. قد هاجرت

 أفق تكّسر حّد ما نبصر ،

 هّم تكلّس حّد ما نشعر
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 عيٌن تكّحلها الدياجي ، ويرهبها القدر

 قلب تدثّر بالموات فلم يمت

 لكنّه ألف الوسن ..

 الكهُف يحرُمه .. 

 والوهم يطعمهُ 

 والجوع يحكمهُ 

 والخوف يسكنهُ 

 هجرته ما خطتّه من قيم

 أرسى دعائمها الزمن ..

 النفس ، هانت علينا

 أضحى الضّد شرعتنا..

 آن األوان لوجدان يحّب الغرس

 دفء الشمس

 طهر النفس

 عشق الفعل

 حرف الطفل

 إنسان الوطن ...(

 :الهوامش 

محي الدين صبحي ، الشعر وطقوس الحضارة دراسات في الشعر العربي الحديث ،  .0
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 .76ف ،ص 0991،  0دمشق ، سوريا ط

 . 13ف ، ص 1111سعيد اللحام ، نوادر الشعراء ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،  .3
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 الدراسات العليا وأهداف البحث بليبيا

 د.المبروك مفتاح ابوشينة

 م اإلنسانية والتطبيقيةرئيس جامعة إفريقيا للعلو

 -أوالً: أهمية العلم والمعرفة بالنسبة للتنمية:

التاريخ العربي اإلسالمي يقدم لنا أمثلة كثيرة على ذلك،وقبل األلفف سفنة 

من نزول الرسالة السفماوية بفدين اإلسفالم قفال فيلسفوف وشفاعر صفيني) كفوان 

حصففد بعففد عففام تسففو( عففن العلففم وأهميففة المقولففة المشففهورة، "إذا رغبففت أن ت

فازرع قمحاً وإذا رغبفت أن تحصفد بعفد عشفر، ففازرع شفجرة، وإذا رغبفت أن 

تحصففد سففنوات، فعلّففم الشففعب" ألن زرع القمففح يعطففي مففرة واحففدة، والشففجرة 

تعطففى كففل عام،أمففا تعلففيم الشففعب فالحصففاد يكففون دائمففاً وهكففذا جففاءت مقولتففه 

واحفدة وإذا علمتفه المشهورة إذا أعطيت رجفالً سفمكة واحفدة فإنفك تطعمفه مفرة 

 الصيد فإنك تطعمه طفوال حياتفه، مفن هنفا تظهفر أهميفة التعلفيم بكفل مجاالتفه و

 ضفففرورة نقفففل العلفففوم والمعرففففة مفففن جيفففل آلخفففر بقصفففد التفففرابط الفكفففري و

فل لعمليففة التعليم؛هفو إيجففاد ففرص للعمففل و  الحضفاري لألجيفال، والشففيء المكمَّ

إذا لفم يُسفتخدم،ويبقى المفتعلم والعفالم  اإلنتاج، فالتعليم ال يعطفي مفردوداً إيجابيفاً 

عاطلين عفن اإلنتفاج، لفذا يعتبفر العلفم فرصفة مناسفبة لمفا يتعلمفه اإلنسفان، فهفو 

هففدف مسففتقبلي لإلنتاج،واألهميففة كبيففرة بعففد أن تحففّول العلففم إلففى عنصففر مففن 

 عناصفر قففوى اإلنتفاج ورفففع كفاءتففه ألن زيفادة المعرفففة عفن طريففق الدراسففة و

اث العلمية أصبحت من مقومات التطور االقتصادي واالجتمفاعي التعليم واألبح

مفال أو األيفدي ال (بينمفا مسفاهمة رأس%91-11سهم العلفم بنسفبة)أوالثقافي فقد 

( فقط وما يضيفه التعليم إلى الفدخل %11-01العاملة في زيادة اإلنتاجية بنسبة)

ا تحدثفه مفن ومن مزايا الدراسة والتعليم ،لفيس فقفط مف %11القومي ال يقل عن 

هذه الزيادة، وإنما األهم هو ما تحدثه من تشكيل جديد نوعي لإلنسان وليبيا أحد 

األقطار العربية النامية التي وضفعت الدراسفات العليفا وإجفراء البحفوث العلميفة 

 في جميع المجاالت ضرورة حتمية.

 يمكن توضيحه على النحو اآلتي:  -ثانياً: أهداف البحث العلمي بليبيا: 

يخففدم المصففلحة العامففة فقففط أو فففي خدمففة الباحففث العلمففي إرضففاء ل هفف

، وهففل يكففون ؟لطموحففه الشخصففي أو طمففوح األسففتاذ المشففرف علففى البحففث

أم القيففام ؟التركيففز علففى األهففداف التنمويففة وتففرك األبحففاث العلميففة األساسففية 
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بالنوعين في وقت واحد، أم التركيز علفى األبحفاث التفي تخفدم االقتصفاد الليبفي 

فقط أو التي تهدف إلى التفرابط والتكامفل االقتصفادي واالجتمفاعي والحضفاري 

وعلففى سففبيل  مففع األقطففار العربيففة واألفريقيففة واإلسففالمية مففع الففدول المتقدمففة.

كبيراً يجعفل ليبيفا تحتفل  اً المثال ففي ليبيا تفيد الدراسات أن التعليم قد نال اهتمام

لم من حيث وضعية التنمية البشرية ( دولة في العا074( من أصل )64المرتبة)

( من المجتمع الليبي هم الطالب يجلسفون %37وتشير بعض الدراسات إلى أن)

علففى مقاعففد الدراسففة فففي جميففع المراحففل التعليميففة إضففافة إلففى إعففداد اإلطففار 

التدريسفففي العامفففل ففففي جميفففع المراحفففل التعليميفففة إضفففافة إلفففى إعفففداد اإلطفففار 

( مففن الليبيففين %40تعلففيم إذ مففن المالحظففة أن)التدريسففي العامففل فففي قطففاع ال

ن في العملية التعليمية بصفورة أو أخرى.وتصفل نسفبة القفراءة والكتابفة ومنهمك

(حسب تقرير األمم المتحدة حول التنمية البشفرية ففي %79بين البالغين حوالي)

 العالم ومن المؤشرات الدالة حول االهتمام بالتعليم العالي أن هناك مئات الطلبفة

الليبيين )ففي مرحلفة التعلفيم ففوق الجفامعي( يكلفف كفل واحفد مفنهم حفوالي ربفع 

مليفففون دوالر سفففنوياً تفففدفع مفففن الخزينفففة العامفففة. هفففذا باإلضفففافة إلفففى انتشفففار 

الجامعات في كل مناطق ليبيا، وقد حفدثت نقلفة نوعيفة ففي التعلفيم الجفامعي منفذ 

هام ففي العمليفة التعليميفة أن فُتح الباب أمام القطاع الخاص؛ للمشفاركة ففي اإلسف

عشفرات الجامعفات األهليفة.وقبل الفدخول  -وظهرت إلفى العيفان –وقد انتشرت 

 في شرح األهداف التي يقوم عليها البحث العلمي يجدر بنا ذكر األمور التالية:

 *نواقص التعليم الجامعي في األطر العربية: 

 ري وذعالج جف الحقيقة كل ما يجري في الوطن العربي اليوم بحاجة إلى

نوعاً مفن الطلبفة لفم يترسفخ لفديهم أيفة قواعفد أساسفية لبنفاء هناك يوجد سريع، و

العلم والمعرفة وبفروز األمفور الشخصفية، والتظفاهر بالنتفائج البفاهرة ،وانعفدام 

الرقابففة اإلداريففة، وانشففغال المعلمففين والمدرسففين بالففدروس الخصوصففية لكنهففا 

ات تخلو من اإلتقفان ففي أبسفط األمفور مثفل أمور أدت إلى إزدحام الطلبة بنوعي

عدم معرفة حساب جدول الضرب، وعفدم معرففة اللغفة العربيفة، وعفدم التمييفز 

 بالتاريخ العربي بين خليفة راشد وخليفة أموي، ثم تتكرر الحالة بين المدارس و

الجامعات والجامعات العربية يتم التركيز على أسلوب التلقين في حين مجفاالت 

لعلمي مهملة، وينظر إليه على أنه نفقات زائفدة عفن الحاجفة، والمفدرس البحث ا

الجامعي يقوم بإلقاء عدد من المحاضرات والدروس النظرية فقفط وتبقفى طفرق 

 تغير وياألستاذ هي األساس الذي ال  التدريس التقليدية، وتبقى مالزم المدرس و

ناقشفة، أي تظهفر يحفظه الطالب عن ظهر قلب، وينجح دون حاجة للتفكيفر والم

حالة نصف متعلمين من حملة الشفهادات يريفدون منفذ البدايفة الوظفائف وتعفديل 
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المرتب والحصول على مراكز ومزايا، هذا المستوى العلمي أو ما يسمى بالحد 

ن واألدنففى فففي المعرفففة ،يجففب الوصففول إليهففا قبففل مرحلففة االنتقففال مففنهم متعلمفف

ليوم هو عصر عمفل ويجفب تغييفر العصر ا نصف مثقفين ينقصهم روح العمل.

االثنين ففي معيفار واحفد  يجعلالنظرة حول ترجيح التعليم النظري على العملي 

 من التعليم األكاديمي. اً وهذا يتم إذا جعل التعليم العملي جزء

 ثالثاً: احتياجات الوطن العربي للباحثين: 

في الوقت الحاضر هناك مليفون عربفي مفن خريجفي الجامعفات يعيشفون 

فلفو  ي الوطن العربي، وإذا تم مقارنته بمقياس األمفم الراقيفة،فهو عفدد ضفئيل،ف

مليون( من خريجي الجامعات لفو  11كانت األمة العربية متقدمة الحتاجت إلى)

( لفديهم مفؤهالت 61111تفحصنا العدد لوجدنا أقل من العشر من هذا العدد أي)

ذا العدد يعيش خارج والتطوير وأكثر من نصف هالعمل في مؤسسات األبحاث 

الففوطن العربففي، وأمففا تقففدير احتياجففات الففوطن العربففي مففن البففاحثين العلميففين 

عففدد نفففوس األمففة العربيففة فففي تلففك الفتففرة حففوالي بهففو: يقففدر فخففالل التسففعينات 

( مليون نسفمة والمففروض أن تكفون نسفبة األبحفاث والتطفوير لمثفل هفذا 051)

يعنفي أن ثلثفين مفنهم يعمفل ففي هفذا  (%0.5المجتمع الذي يحاول حل مشفاكله )

ا نفاالتجاه من البحث والتطوير، وكل باحفث يحتفاج إلفى خمسفة مسفاعدين مفن ه

ى علف أنفه يتوجفبهفذا ومعنفى ( ألف شخص، 611نستطيع أن نقدر العدد بواقع)

 العربية أن تقوم بمجهود كبير في مجال التعليم من أجل حل المشاكل الداخليفة و

 51لكفل باحفث أو خبيفر مفن راتفب وحقفوق أخفرى حفوالي)تقدر الكلفة السنوية 

ألف دوالر( في تلك الفترة وهي كلفة سنوية بسيطة مقارنة بالمهندس الكيماوي، 

أو النففووي، أمففا بالنسففبة المئويففة لالسففتثمار فففي األبحففاث والتنميففة، فففي الففدول 

 (%01( من الناتج القمي اإلجمالي وسوف تفزداد إلفى)% 4-3)بـ المتقدمة تقدر

(مففن هففذا النففاتج بعففد زيففادة %1أمففا فففي الففوطن العربففي فففإن النسففبة تصففل إلففى)

أسعار النفط فهو تحسن ملحوظ كما كانت عليه االسفتثمارات سفابقاً حيفث كانفت 

(، إذن لكي تحقق األهداف العلمية البد من إنفاق ما ال يقفل عفن %1.0أقل من )

واليفات المتحفدة سفنوياً خمسة آالف مليون دوالر وهو مبلفغ أقفل مفن مفا تنفقفه ال

 على األبحاث العلمية وتطويرها.

الهدف العام هو تحقيق نهضة علمية وتقنية شاملة  رابعاً: أهداف البحث العلمي:

ففي حفل مشفاكل الفوطن  ماسفهومتكاملة من الثقافة والقيم العربية واإلسفالمية لإل

البحففث  العربففي االقتصففادية، واالجتماعيففة، وغيرهففا ؛فهففو إطففار عففام ألهففداف
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فففي  فهففي العلمففي العربففي لكففن األهففداف العليففا العامففة والخاصففة للبحففث العلمففي

 مجموعها ثالثة هي: 

هداف تنموية اقتصادية واجتماعية تخدم االقتصاد العربي الهدف األول: أ

الليبي. بما أن هذا االقتصاد هو جزء من االقتصاد العربي البد أن تدخل أهداف 

 العربي ضمن األهداف العليا من البحث العلمي بليبيا.  الترابط القومي والتكامل

هو علمي يسعى الكتشاف الحقيقة وتطوير ما وصل إليه والهدف الثاني: 

 اآلخرون.

 المصلحة الشخصية للقائمين بالبحث العلمفي و فيخدم أما الهدف الثالث: 

 المشرفين عليه.

طففة التحففول التنمويففة: تسففعى إلففى ربففط البحففث العلمففي بخ الهدددف األول/

لتنمية ألنه مسفؤول عفن  تقفديم إجابفة لاالقتصاديي،واالجتماعي للبلد أي يخطط 

ها مع دراسفة مختلفف لللتساؤالت التي تقررها حركة التنمية والمشاكل المرافقة 

 الظواهر للواقع ،وتحويله إلى حقائق علمية.

إذن مففن وظففائف البحففث التعففرف علففى المشففاكل الواقعيففة علففى المسففتوى 

لمي فهو أفضل وسيلة لمعرفة احتياجات البلفد ففي مختلفف األنشفطة الخاصفة الع

للتنميفففة، والفففربط أو العالقفففة بفففين مشفففاريع البحفففث العلمفففي، وخطفففة التنميفففة 

مثل اإلنتفاج، الفدخل، بالقومية.يستطيع البحث العلمي أن يعطي أجوبة للتغيرات 

تسفاعد التفي وغيرهفا  األسعار، اإلنفاق، االستهالك، عدد السكان، القوى العاملة

إعفداد البحففوث العلميفة ففي ليبيفا يجففب أن  ففإنعلفى وضفع الخطفط مسففبقاً، لهفذا 

طلق من واقع خطة التحول االقتصادي واالجتماعي واالسفتراتيجي األساسفية نت

 -: في آلتي يمكن تلخيصهاوللتنمية التي تستهدفها خطة التحول 

وإعطاء حرية أكبفر تخليص االقتصاد الوطني من سيطرة قطاع النفط،  -

 للدولة في تحقيق التنمية.

تنويع اإلنتاج يخلق قوى إنتاجية ففي القطاعفات غيفر النفطيفة أي تنويفع  -

 الصادرات وإحالل سلع منتجة محلياً تنافس السلع المستوردة.

االهتمام بقاعدة التصنيع لفدفع عمليفة التنميفة وهفو أكثفر اسفتجابة للتقفدم  -

 العلمي.
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نها منتجة أكثر من السفلع الضفرورية االسفتهالكية االهتمام بالزراعة أل -

 النهائية، والوسيطة.

 التركيز على زيادة كفاية العنصر البشري.  -

 مففن هففذا يتضففح أن طبيعففة البحففوث هففي شففاملة وكاملففة، وفيهففا تففداخل، و

ترابط في مجاالتها ألكثر مفن قطفاع ومنهفا يفتم توزيفع مواضفيع البحفث العلمفي 

بحث المختلففة لتحقيفق أكبفر قفدر مفن المرونفة، وعفدم على الجامعات ومراكز ال

تكرار األبحاث العلمية، لهذا يجب إنشاء جهاز مركزي لألبحاث العلمية، ينسفق 

بين المؤسسات ،ومشاريع التنمية لمعالجة المشاكل مع الجامعات. إذن مواضيع 

البحففث العلمففي كثيففرة ال حصففر لهففا ولكففن التركيففز علففى األولويففات بالنسففبة 

لبات االقتصاد العربي الليبي الخاصفة بدراسفات المفوارد المائيفة، واإلنتفاج لمتط

الزراعففي وبحففوث تنميففة القففوى البشففرية اإلداريففة، بسففبب الففنقص الكبيففر الففذي 

 ترتكز االتجاهات الثالثة على: ويواجه ليبيا في هذه المجاالت وغيرها، 

يعها، مفع يمية تحليلية تتناول مختلفف جوانفب التنميفة ومشفاروبحوث تق -

 د على المسح الميداني لكل جانب.يالتأك

إعففداد بحففوث تخصصففية تجريبيففة تهففدف إلففى حففل المشففاكل المتعلقففة  -

 بالتنمية.

تقفففديم استشفففارة علميفففة للمشفففاريع اإلنمائيفففة، بمشفففاركة البفففاحثين ففففي  -

 الجامعات.

تحفففدد مفففن العفففاملين ففففي فأمفففا مسفففألة اختيفففار موضفففوع البحفففث العلمفففي 

الليبية والمبعفوثين إلفى الخفارج بعفد االتففاق مفع األسفتاذ  الجامعات والمؤسسات

يمكففن االسففتفادة منهففا فففي خدمففة المصففلحة العامففة مثففل اسففتخراج والمشففرف، 

كميات أكبر من مادة زيت جوز الهند ال حاجة لها بالنسبة لليبيا ألنهفا مفادة غيفر 

مفازال  متوفرة أصالً. ربط البحث العلمفي باألهفداف الحضفارية لألمفة العربيفة،

ن عفن تعبئفة الطاقفات الفتقارهفا إلفى المؤسسفات العلميفة وحاجفة يالعرب عفاجز

األقطار العربية اليوم إلى إكتساب القدرة والكفاءة إلنشاء مؤسسفات الفكر،وتعفد 

لفيس مفن مصفلحة األمفة العربيفة أن يتقفدم  اً علمي اً الدراسات العليا في ليبيا مكسب

 د الطبيعية والمالية ويتخلف النصفف اآلخفر ونصفها الذي أنعم هللا عليه بالموار

  -:اآلتي األهداف يجب أن تتبع
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منهج علمي للحصول على أكبر فائدة مفن النشفاط القفومي االقتصفادي،  -

 وتقليل التبذير في الطاقات والثروات.

إيجففاد إدارة علميففة تعمففل علففى إكتسففاب العلففم والتكنولوجيففا بمففا يففتالئم  -

ر ففففففي طبيعفففففة اآلالت، والمعفففففدات واحتياجفففففات االقتصفففففاد والتفكيففففف

 المستوردة، وإمكانية إحالل اإلنتاج المماثل محلياً.

عليففه يجففب  التنسففيق العلمففي فففي الففوطن العربففي والتعففاون بففين األقطففار 

العربية وتقوية الروابط بين المؤسسات العلمية والعلماء والباحثين وتبادل نتفائج 

ل العمفففل المشفففترك وقنواتفففه الدراسفففات والخبفففرة العلميفففة بواسفففطة خلفففق وسفففائ

اكتشففاف  تسففعى إلففىاألهففداف العلميففة للبحففث العلمففي،  فففإنالمختلفففة. ممففا تقففدم 

الحقيقة باستخدام طفرق علميفة علمفاً بفأن الحقيقفة هفي غيفر نهائيفة إذا مفا حفاول 

لهفذا تفتلخص األهفداف العلميفة  هاالعلماء التحقق منها وتطويرها وإمكانية تطبيق

 : في للبحث العلمي

 كتشاف الحقيقة واختبار صحتها.ا -

 تطوير ما توصل إليه اآلخرون. -

 كتشاف حقائق بطرق جديدة.ا -

 االستفادة من تطبيق النتائج التي توصل إليها العلماء. -

ثقاففة علميفة واسفعة تمكنفه  اأخيراً من واجفب األسفتاذ العربفي أن يكفون ذ

غاللها وتطويعها من  فهم مكانته على األرض وفهم قوانين الطبيعة وإمكانية است

حته بالرغم من أهمية األبحاث العلمية لكن موردها ال يأتي بنتفائج سفريعة صلمل

واألفضل التركيز على األبحاث العلمية التي تخدم التنمية واالستفادة من أبحفاث 

اآلخففرين مثففل تجففارب اسففتعمال حبففوب منففع العقففم علففى األبقففار والنعففاج. أمففا 

ففي زيفادة االختصاصفيين ففي جميفع  ترتكفزفيجفب ن األهداف الخاصفة للبحفث 

المجاالت وميفادين المعرففة النظريفة والعمليفة التطبيقيفة حيفث تبفدأ مفن الباحفث 

العلمي المساعد إلى كبفار العلمفاء والخبفراء وهفذه تحتفاج إلفى تضفحية مفن قبفل 

بالرغم من كل  اتجاه المصلحة العامة. أمر واجبشباب علميين جامعيين، وهذا 

زيادة عدد الباحثين في األقطار العربية اليوم ال يتم بواسطة الدعاية  نفإما تقدم 

والكالم عن جانب، وترك األهداف الخاصة لدى الشخص القائم بالبحث العلمفي 

أو المشرفين العلميين في مجال الدراسات العليا بجانب آخر ألنه إنسان قبل كفل 

يفة بحثفة للوصفول إلفى شيء له طموحه وأهدافه في الحياة قد تكفون أهفداف علم

درجة كبار الباحثين والخبراء من أساتذة الجامعفات وأهفداف ماديفة أخفرى لهفذا 
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عففدم االهتمففام بهففذه األهففداف الشخصففية للباحففث والمشففرف تففدعو إلففى إهمففال 

الدوافع العلمية لهذه الفئفة فهفو مفنغمس بمشفاكل الحيفاة اليوميفة، وتبديفد سفاعات 

إذا ففف ؟ز الباحففث العلمففي للبففذل والمثففابرةطويلففة للسففعي عليهففا لهففذا كيففف يحففف

توافرت له حوافز وظروف مادية ومعنوية مشجعة كانت النتائج ستنمو وتظهفر 

 ويتم تحقيق األهداف.

أن التعلفيم فففوق  -علفى نففدرتها -تظهففر الدراسفاتجدودة التعلديم فددوق الجدامعي: 

حقيقففة  الجفامعي )مرحلففة الدراسفات العليففا: الماجسفتير: الففدكتوراه( يعفيش أزمففة

تتمثل ففي االهتمفام بفالكم والتوسفع األفقفي للجامعفات علفى حسفاب االهتمفام بمفا 

يسميه تقرير التنمية اإلنسانية العربية بغياب )نسفق الحفوافز االجتمفاعي( وذلفك 

عائد إلى تكلس أداء جامعاتنا العربية على نمط من التقليدية التي واكبفت نشفأتها 

عات بجودة التعليم فوق الجامعي وتسهم بجدارة فمن غير المعقول أالّ تهتم الجام

 في إنتاج المعارف والعلوم وتطويرها ونقل واكساب خبرتها واإلعداد العلمي و

المهني الرفيع، وبالتساوي الديموقراطي ،وتكافؤ الفرص بين كل أبناء المجتمفع 

 في ارتيادها والدخول إليها وذلك ما يكففل تنميفة مفداركهم ويقضفي إلفى مفا ينففع

لين عففن  التعلففيم فففوق والنففاس ويلبففي حاجففات المجتمففع والبففد أن يففدرك المسففؤ

الجامعي أنه فرصة حقيقيفة  للتثقيفف والتثفاقف والمثاقففة وتعمفيم وترسفيخ ثقاففة 

القيم األخالقية واإلنسفانية كمفا أن التعلفيم ففوق الجفامعي هفو دعفوة رسفالية إلفى 

البشفففر وااللتفففزام بالحقيقفففة الحففق والعفففدل والحريفففة والمسفففاواة والكرامففة لبنفففي 

باعتبارها شأناً دينامياً وتراكمياً مفتوحاً. إن جودة التعليم فوق الجامعي ال تكمفن 

في كونه آخر المطاف لنيل ختام الشهادات العلمية الكبيرة بل إنه وسيلة لتعميفق 

 ة لإلبفففداع والتفففألق وإطفففالق المهفففارات ولفففاألفكفففار والمعفففارف، وتحفيفففز األخي

فكرية، والعلمية، والفنية لذا ليس طفرح بعفض األفكفار االسفتراتيجية المواهب ال

لترقية نوعية التعليم العالي في إطفار تصفور شفامل إلقامفة مجتمفع المعرففة ففي 

 الدول العربية ،ومن تلك األفكار: 

ضرورة تحرر مؤسسات التعليم العالي كافة من تسلط كل من الحكومة  -1

ولياتها عفن ؤتتخلى الدولة عن مسفوحافز الربح غير المنضبط دون أن 

 .وجودته نشر التعلم العالي

أن تشففرف علففى المؤسسففات الجامعيففة مجففالس إدارة مسففتقلة رباعيففة  -2

 األكاديميون(. -المجتمع المدني -قطاع األعمال -)الدولة

ومؤسسففاته يم بففرامج التعلففيم العففالي وقيففام مؤسسففة عربيففة مسففتقلة لتقفف -3

 وضمان جودته.
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م العففالي وإقامتهففا علففى التنففوع والمرونففة وتعنففي إصففالح بنيففة التعلففي -4

المرونة عدم وضع قيود جامدة أمام االلتحاق بالمؤسسات التعليميفة أمفا 

التنفففوع فيعنفففي فضفففالً عفففن المراجعفففة المسفففتمرة للبفففرامج والسياسفففات 

التعليمية أن يتم االهتمام بمجفاالت العلفوم والتكنولوجيفا التفي ال تخطفى 

 نسق التعليم العالي الحالية.باألولوية المناسبة في 

مصفروفات ذلفك ألن محدوديفة النشر التعليم العفالي بغفض النظفر عفن   -5

التعلففيم العففالي)من ناحيففة الكيففف( يتنففاقض مففع توسففيع مجتمففع المعرفففة 

 .وشيوعه المرغوب

إن انتشففار التعلففيم العففالي يسففتوجب إنهففاء الحرمففان الشففديد لفئففات المجتمففع 

 .نكذلك للفتيات والنساء وغيرهاألكثر حرماناً وتهميشاً و

ضمان توافر اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لتعليم عال متميز ودعم  -6

 في مؤسسات التعليم العالي العربية و يراقالتطوير البحث والجهد وال

تقنيات  في مقدماتها تأتي المكتبات الحديثة والمختبرات جيدة التجهيز و

 توفر الجوتلفة إضافة إلى المعلومات )االنترنت( واالتصال المخ

الهادي لهيئات البحث والتدريس وتطوير قدراتهم المعرفية ولن يكون 

 ذلك إال بالتطور الدائم والمستمر للمناهج التعليمية وطرق التدريس و

التقويم المساعدة عل التفكير النقدي واإلبداع.وختاماً البد من التذكير 

طلباته وجودته هو اهتمام أن االهتمام بالتعليم فوق الجامعي ومت

بمستقبل شعوبنا ومجتمعنا وعلينا أن نتذكر الحكمة القائلة بأن من 

يستكثر اإلنفاق الباهظ على العلم والمعرفة فعليه أن يجرب الجهل وما 

 يؤدي إليه من انهيار حضاري فكري وثقافي.


