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 شروط النشر

  أن-1
ً
 من رسالة املاجستير أو أطروحة الدكتوراه  ويمكن-للمجلةخصيًصا  اومعد ًّيكون البحث أصيال

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %60تم إعادة صياغة بنسبة ل تقل عن تيكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن  ألًّبشرط 

عربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب األخطاء البحوث واملقالت باللغة ال تقبل-2

ًّالنحوية اإلمالئية واللغوية.

ًّ.%15تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن  لًّ-3

ًّيكون البحث قد نشر جزئًيا أو كلًيا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. ألًّ-4

بية التواصل، الدولة( باللغة العرًّ طريق-العمل مكان-ثالثًيابسيرة ذاتية للباحث تشمل )اسم الباحث  يرفق البحث أن-5

ًّواإلنجليزية أو الفرنسية.

للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات  الستراتيجيةمجلة الدراسات  -6

لفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجالت املحددة )إدارة األزمات، للكوارث وإدارة ا الستراتيجية

، إدارة الفرص، إدارة املعرفة، التنمية املستدامة، إدارة املعلومات، العلوم البشرية والطبية واملشتركة إدارة الكوارث

ة ، إدارة السياسات والستراتيجيات، إدارًّىًّاملأوًّالبيئة، السالمة والصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ وًّ

ث والطوارئ، إدارة السيناريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة اإلعمار بعد الكوارث، إدارة احداألًّ

ًّ(.، استخالص الدروس والعظات والعبراملخاطر، العلوم البينية

اإللكتروني على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الباحث البحث املنسق وفق القالب  رسلي أن-7

(jssdom@democraticac.de)ًّ

األبحاث والترجمات إلى تحكيم سّري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، واألبحاث املرفوضة يبلغ  تخضع-8

ًّإبداء األسباب. معأصحابها 

ًّالستشارية. لميةالعالباحث باستالم البحث ويحّول بحثه مباشرة للجنة  يبلغ-9

ًّأصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها. يخطرًّ-10

م مع  األبحاث-11
ّ
التي ترى اللجنة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها، ويسلم للباحثين قرار املحك

ًّام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحرير.مرفق خاص بالتعديالت، على الباحث اللتزًّ

كل باحث قام بالنشر شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز الديمقراطي العربي وعن إدارة  يستلم-12

الباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار  ويستلمالخاضع للتحكيم  العلمياملجلة تشهد بنشر املقال 

ًّاملجلة.

 ISSNإصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي  للمجلة-13

(Online) 2629-2572ًّ
املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد  حيث إنسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بى األًّراعت لًّ-14

ًّالعلمية وسالمة اللغة والعناية بالضوابط املنهجية في البحث العلمي. املجلة هو جودة وأصالة املاّدة

جراءات كما هو متعارف اإلًّتبعات وًّاليما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحّمل الباحث هيئة العلمية تقرير من ال أي-15

ًّ.عليه في سياسات املجلة العلمية الدولية

ًّأصحابها. جميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء تعبرًّ-16

ًّالعلمي.ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

ًّاملقالت على مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلة. تعرض-18

ًّ.الفرنسية-النجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19
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ًّوجهة اإلصدار باللغة األصلية. ذاتية لصاحب املقال األصليالسيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحالًّ في-20

 كيفية إعداد البحث للنشر:

ًّكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامش.وًّيتوفر قالب موضح فيه نمط التوثيق املعتمد 

 عنوان جهة الباحث:

خلص امل ويكتب( لكمات، 7-4أو الفرنسية، ثم الكلمات املفتاحية من ) اإلنجليزية- ةالعربي باللغة-امللخص التنفيذي 

بجمل قصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واألساليب العلمية واألدوات املستخدمة في 

ًّوالنتائج التي توصل إليها الباحث. البحث

شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها  ىعل تقديم ملخص -

نهجية وأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث وأهم املقترحات والنماذ  التي يمكن أن تكون األهداف وامل

ًّإضافة علمية جديدة.

صدر  ما آخرًّتحديد مشكلة البحث، وأهدافها وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك  -

أو أطروحته، ووضع التصور املفاهيمي، وتحديد مؤشراته الرئيسية،  ، وتحديد مواصفات فرضية البحثفي مجال البحث

ًّووصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والستنتاجات.

كتب املراجع وتبقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث  مختتًماكما يجب أن يكون البحث  -

ًّ، وترتب في آخر املقالة أبجدًيا على شكل نقاط.(APAنظام جمعية علماء النفس األمريكيين )

لنظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العربي في أسلوب  اأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفًقًّ -

ًّكتابة الهوامش وعرض املراجع.

ًّع املتعلق به في قائمة تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرج -

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

ا في دورية: 
ً
قم ملجلد، رًّعنوان البحث، واسم الدورية، رقم ا ،سنة النشر ،سم الباحث )الباحثين(اأ. إذا كان املرجع بحث

ًّالصفحات.العدد، أرقام 

ًّ.ن الكتاب، اسم الناشر وبلد النشرعنوا النشر،ن(، سنة : اسم املؤلف )املؤلفيب. إذا كان املرجع كتاًبا

العنوان، يكتب رسالة ،  . إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، السنة

ًّ.الجامعة ، اسمبخط مائل ماجستير أو أطروحة دكتوراه

عنوان التقرير، أرقام ، تب اسم الجهة، سنة النشرد. إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يك

ًّالدولة.الصفحات، 

 ه. إذا كان املرجع مقابلة: يكتب اسم الشخص، تاريخ املقابلة، الشخص الذي أجرى املقابلة، املسمى الوظيفي، البلد

ًّ.على أن تكتب تحت عنوان مقابالت

حق، موضوع النقاش في املجموعة، جهة عقد املجموعة، و. إذ كان املرجع مجموعة بؤرية: يكتب أسماء املجموعة في مل

ًّتاريخ عقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّ، رابط املقال، تاريخ النشر، تاريخ دخول املوقع”عنوان املقال“ز. بالنسبة ملواقع النترنت: السم الكامل للكاتب، 

ب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب كلمة وللمجلة أن تنشر بحس 8000حتى  3000يتراوح عدد كلمات البحث من 

ًّالقيمة املعرفية، لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

ًّ(، بحيث يكون كالتالي:4Aيتم تنسيق الورقة على قياس )

ًّ. 1.5، أسفل الورقة 5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02تكون كما يلي: أعلى  هوامش الصفحة:
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 Title of the article in English (Police Times New( 20حجم الخط:  ،sakkalmajallaان املقال: )نمط الخط: عنوًّ

Roman، Taille : 16 )ًّ

( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 15، حجم الخط:sakkalmajallaالسم الكامل للباحث: )نمط الخط 

sakkalmajalla:نمط الخط ( مؤسسة النتماء 13، حجم الخط( كاملة والبلدsakkalmajalla:البريد 13، حجم الخط )

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Romanاإللكتروني للباحث )نمط الخط: 

كلمة، )نمط الخط  150كلمة ول يقل عن  200ل يزيد عن  امللخص )باللغة العربية(: يشترط في امللخص أن 

sakkalmajalla :مائل(.14، حجم الخط ،ًّ
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 من للحد التخطيط في املجتمعية املشاركة فاعلية (:2022) الشريف، مريم عمر & املغير، محمد محمد عبد ربه، حسنيوثق هذا البحث كـ: 

، مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد غزة قطاع شمال منطقة حالة دراسة-املستقرة غيرًّ املناطق في الكوارث مخاطرًّ

38ًّ-12، ص برلين(، 14(، العدد )4)
 

 املستخلص

يعتبر قطاع غزة منطقة غير مستقرة معرضة لالعتداءات العسكرية بشكل مستمر، كما يعاني من عدة أخطار 

إلى بيان فعالية املشاركة املجتمعية في تسببت في أضرار فادحة تؤثر على جميع مناحي الحياة. هدفت الدراسة 

 التخطيط للحد من الكوارث في ظل الال استقرار السياس ي والقتصادي واألمني والبيئي في منطقة شمال قطاع غزة.

لتحقيق األهداف اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الذي يصف ظاهرة املشكلة والتحديات املجتمعية، واملنهج 

علية املجتمع في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث. كما اعتمدت منهجية الدراسة على التحليلي الذي يحلل فا

ور في توصلت الدراسة إلى أن هناك قص   إجراء املقابالت وتحليل الستبانات والتقارير املرتبطة في ظاهرة املشكلة.

ضافة ون مع الجهات املختصة، باإلًّفهم املشاركة املجتمعية وفعاليتها في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث بالتعا

صت وأوًّ لعدم وجود رؤية أمنية ومجتمعية لضمان تحقيق فعالية املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث.

الدراسة بأهمية اعتماد مبدأ املشاركة واألخذ بوجهات نظر املواطنين واعتبارها جزء من ثقافة التخطيط التنموي 

لعمل بها بشكل دائم وليس فقط عند وجـود الكوارث، وضرورة صياغة سياسة مناسبة الستراتيجي التي يجب ا

ًّ.غير املستقرة إلدما  منظور املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على املناطق

mailto:miriamshreef@gmail.com
mailto:arch.moh.elmougher@gmail.com
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Abstract 

The Gaza Strip is considered an unstable area subject to continuous military 

aggression and suffers from several dangers that have caused severe damage affecting 

all aspects of life. The study aimed to demonstrate the effectiveness of community 

participation in planning for disaster reduction in light of political, economic, 

security, and environmental instability in the northern Gaza Strip. To achieve the 

goals, the study followed the descriptive approach that describes the phenomenon of 

the problem and societal challenges, and the analytical approach that analyzes the 

effectiveness of society in planning to reduce disaster risks. The study methodology 

relied on conducting interviews and analyzing questionnaires and reports related to 

the phenomenon of the problem. The study concluded that there is a lack of 

understanding of community participation and its effectiveness in planning to reduce 

disaster risks in cooperation with the competent authorities, in addition to the lack of 

a security and societal vision to ensure the effectiveness of community participation 

in disaster risk reduction. The study recommended the importance of adopting the 

principle of participation and taking the citizens’ perspectives as part of the culture 

of strategic development planning that must be worked on permanently and not only 

in the presence of disasters, and the need to formulate an appropriate policy to 

integrate the perspective of community participation in disaster risk reduction with a 

focus on unstable areas. 

Keywords: Gaza Strip, military attacks, community participation, disasters, unstable 

areas. 

 

 امللخص املفاهيمي

املشاكل العاملية، والتي يضاف لها مشكالت محلية نشأت العديد من غزة كباقي مدن العالم قطاع محافظات تواجه 

تعتبر منطقة شمال قطاع غزة من . وًّوالظروف السياسية والجتماعية داخل املدن بسبب الهشاشة القتصادية

ف غير مستقرة على الصعيد العمراني؛ بسبب تعرضها للعديد من املناطق املكتظة بالسكان، والتي تعاني من ظروًّ

الكوارث الطبيعية والبشرية املتعددة، وتأثيرات الحصار اإلسرائيلي الخانق على كافة مسارات البنية التحتية وما 

 .ةدراسوبيئية وإدارية وغيرها أدت لزيادة مخاطر الكوارث في منطقة ال ةينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادي
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فاعلية املشاركة املجتمعية في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث ل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

حالة منطقة شمال قطاع غزة دراسة-املستقرةفي املناطق غير 

 
ط جتمعية في التخطيلفاعلية املشاركة امليوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات  1شكل 

 حالة منطقة شمال قطاع غزة دراسة-املستقرةللحد من مخاطر الكوارث في املناطق غير 

فاعلية املشاركة 

ط املجتمعية في التخطي
للحد من مخاطر 

ير الكوارث في املناطق غ

دراسة حالة -املستقرة
منطقة شمال قطاع غزة

تفعيل املشاركة

املجتمعية في 
التخطيط للحد من

مخاطر الكوارث

أهمية املشاركة 

املجتمعية و 
أهدافها 

أهمية التخطيط 

للحد من مخاطر 
الكوارث

ة الدمج بين املشارك

املجتمعية وإدارة 
الكوارث

التنمية الواعية 

لفهم املخاطر 
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 تطلعات مستقبلية: 

ثائم وليس فقط عند وجـود الكوارًّاعتماد مبدأ املشاركة واألخذ بوجهات نظر املواطنين واعتبارها جزء من ثقافة التخطيط التنموي الستراتيجي التي يجب العمل بها بشكل د. 

 ستقرة.املصياغة سياسة مناسبة إلدما  منظور املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على املناطق غير 

ادرات إدارة من خالل مب تنمية املستدامةتنفيذ العديد من البرامج املجتمعية للتخطيط للحد من مخاطر الكوارث كعنصر أساس ي في خطة التنمية املستدامة، وصياغة برامج متكاملة لل

 مخاطر الكوارث.

من مخاطر الكوارث بشكل مناسب. الستثمار في الجهود املبذولة لتعزيز قدرة املجتمع على الصمود في مواجهة املخاطر على جميع املستويات لتكون قادرة على التخطيط للحد 

ًّتكامـل جهـود املؤسـسات املحلية واألهلية لتوفير جميع الخدمات واملساهمة مع أجهزة العالم في توعية الرأي العام اقامة شراكة بـين املؤسـسات املحليـة وتحديث املعلومات باستمرار و

 بالوقاية من الكوارث.



 دراسة حالة منطقة شمال قطاع غزة -املجتمعية في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في املناطق غير املستقرةفاعلية املشاركة 

ود رؤية ة، باإلضافة لعدم وجتوصلت الدراسة إلى أن هناك قصور في فهم املشاركة املجتمعية وفعاليتها في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع الجهات املختص
 ة ومجتمعية لضمان تحقيق فعالية املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث.أمني

ليس يجب العمل بها بشكل دائم وًّأوصت الدراسة بأهمية اعتماد مبدأ املشاركة واألخذ بوجهات نظر املواطنين واعتبارها جزء من ثقافة التخطيط التنموي الستراتيجي التي 

 .املستقرةغير ورة صياغة سياسة مناسبة إلدما  منظور املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على املناطق فقط عند وجـود الكوارث، وضرًّ

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الذي يصف ظاهرة املشكلة والتحديات املجتمعية، 

وارث. كما الك واملنهج التحليلي الذي يحلل فاعلية املجتمع في التخطيط للحد من مخاطرًّ
 .اعتمدت منهجية الدراسة على إجراء املقابالت وتحليل الستبانات والتقارير

يعتبر قطاع غزة منطقة غير مســــــــــتقرة معرضــــــــــة لالعتداءات العســــــــــكرية بشــــــــــكل 

للعديد من الكوارث الطبيعية والبشـــــرية املتعددة، ه تعرضـــــباإلضـــــافة لمســـــتمر، 

لى أضــرار فادحة تؤثر عوقوع في  تســبب ؛ مماوتأثيرات الحصــار اإلســرائيلي الخانق
 .وعلى كافة مسارات التنمية الحياةجميع مناحي 

هدفت الدراســــــــــة إلى بيان فعالية املشــــــــــاركة املجتمعية في التخطيط للحد من الكوارث 
 في ظل الال استقرار السياس ي والقتصادي واألمني والبيئي في منطقة شمال قطاع غزة.
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 اإلطار العام: .1

  مقدمة 1.1

حدًّ؛ًّللعلىًّتعريفًّالغاياتًّالعالميةًّالسبعًّم(2030ًّ-2015أكد إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث )

خاطر جديدة والحد من املخاطر الحالية، وتعزيز القدرة على من مخاطر الكوارث ووضع هدف يركز على اتقاء حدوث م

ية مشاركة جميع املؤسسات املجتمعية والوطن وتعزيزًّ .املواجهة والستثمار األمثل للحد من املخاطر عبر الخطط التنموية

ألخطار ز على اوتم توسيع نطاق الحد من مخاطر الكوارث بشكل كبير ليشمل التركي .والخاصة في إدارة مخاطر الكوارث

حيث تعد  .(UNISDR ،2015) وما ينتج عنها من مخاطر وتحديات بيئية، وتكنولوجية، وبيولوجية والبشريةالطبيعية 

الكوارث اليوم واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الفقر وارتفاع معدلته وتراجع املؤشرات التنموية 

 في أقاليم العالم خصوًّ
ً
ًّ.(UNESCO ،2016) الناميةصا

  إن عملية إدارة مخاطر الكوارث تتطلب إشراك الناس في عملية اتخاذ القرار، وانتماء املجتمع لها 
ً
بل ودعمها ماديا

 ل يتجزأ منها
ً
 ألنهم يعتبرون أنفسهم جزءا

ً
هم ة األفكار التي يحملها السكان وتصوراتكما ل ينبغي تجاهل أهمي .ومعنويا

ا يدعم مبالخاصة، ملا لها من دور ايجابي ومهم في توسيع األفق الفكرية واإلدراكية والتصورية لدى الجهات املختصة 

ًّ.(2012)سكيك،  ليتسنى فيما بعد اختيار األفضل من بينها ؛ه لبدائل متنوعة ملعالجة مشكلة قائمةئإمكانية إعطا

 لنجاح الدمج لكل من  
ً
 ضروريا

ً
فإشراك الجمهور بشكل حواري في مراحل السياسة املبكرة وإدارة الطوارئ أمرا

املسؤولين واملجتمعات على وجه التحديد، مما يساهم في خلق معرفة موسعة ومشتركة وتحمل املسؤولية املجتمعية 

هو أحدث دليل على أن الكوارث تغير ( COVID -19) 19 -جائحة كوفيد. إن (Rood ،2012) وزيادة رأس املال الجتماعي

ًّ
ً
 حياة اإلنسان بشكل أساس ي من جميع جوانبها مما يجعل دور املجتمع الذي يتحمل التأثير األول واملباشر للكارثة مهما

ًّ.(National Police Mission-India ،2021)ف من حدتها ألي برنامج مستدام وفعال إلدارة الكوارث والتخفي

نحن نعيش اليوم في عصر تكثر فيه الكوارث نتيجة املتغيرات والنفتاح على العالم ومواجهة الظروف الطارئة املختلفة، 

د من خالل سياسات تقليدية أو العتماها تفكر وتتخذ قراراتولم يعد بمقدور الجهات املختصة في البيئة املعاصرة أن 

ديد الرؤية والستطالع املستقبلي عند تح اتوفر لديهت، حيث يجب أن اعلى منهج بسيط لألحداث واملواقف التي تواجهه

ًّ.(2017)جعفر،  األهداف التنموية ووضع السياسات وصياغة الستراتيجيات

ث العملية اإلدارية املستمرة التي تهتم بالتنبؤ بالكوارث املحتملة عن طريق الستشعار ورصد املتغيرات وتعد إدارة الكوارًّ

 خاطرًّم و العداد الجيد للتعامل معأوتعبئة املوارد والمكانيات املتاحة ملنع ، البيئية الداخلية والخارجية املولدة لألزمات

 من األضرار والخسائر البيئية واملادية والبشرية ية، وبما يحقق أقل قدرًّالكوارث بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعل

 ؛إن الهدف من مواجهة األزمة هو السعي باإلمكانيات البشرية واملادية املتوفرة إلى إدارة املوقف .(2019)العكيدي، 

، والستفادة من املوقف الناتج لناتج عن تفش ي املخاطرومنع زيادة الخطر اوذلك عن طريق وقف التدهور والخسائر 

لتخاذ إجراءات الوقاية ملنع تكرارها أو ها في اإلصالح والتطوير، ودراسة األسباب والعوامل التي أدت إلى حدوث هاعن

 
ً
 .(2019)األلوس ي، وقوعها مستقبال
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لها  والتي يضاف ،ستقرار واملعاناة من املشاكل العامليةا الًّلم من حيث أنماط الوتعتبر محافظات غزة كباقي مدن العا

مشكالت محلية نشأت داخل املدن بسبب الهشاشة القتصادية والظروف السياسية وما نتج عنها من هشاشة 

ًّاجتماعية تسببت في ارتفاع معدلت الفقر والبطالة. 

ًّتي تعاني من مشكالت بيئية وتعتبر منطقة شمال قطاع غزة من املناطق ال
ً
منية لعوامل الطبوغرافية واملشكالت األًّل نظرا

الحدود البرية والبحرية مع الحتالل، حيث تعرضت بعض مناطقها للكوارث البيئية متمثلة  بسببوالعسكرية 

خزان الجوفي ية البالفيضانات، والتغير في الساحل نتيجة تآكل الشاطئ، باإلضافة للتمدد العمراني الذي يؤثر على تغذ

مما يشكل تهديد مستقبلي على حصة املياه لألجيال القادمة. ول يمكن تجاهل مخاطر النمو العمراني العشوائي،  ؛باملياه

م، 2012م، 2008) األعوامإلى عدة اعتداءات عسكرية أبرزها كانت في  وتعرض املنطقة والتعدي على األراض ي الحكومية،

 وخلفت خسائر بشرية، وتدميرها ا من معارك متنوعة ساهمت في استهداف البنية التحتيةما بينه(، وًّم2021م، 2014

ولذلك تم التركيز على منطقة الشمال لدراستها ، (2021)املغير،  للمجتمع حالة الستقرار العام أثرت على ومادية كبيرة

ًّ.الكوارث مخاطر هذهمن  في التخطيط للحدشاركة املجتمعية واضحة لتعزيز املوالوصول إلى وضع منهجية 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 1.2

تعتبر منطقة شمال قطاع غزة من املناطق املكتظة بالسكان، والتي تعاني من ظروف غير مستقرة على الصعيد العمراني، 

ة للعديد من الكوارث الطبيعي هاتعرض ؛ بسببوذلك لتنوع الهشاشة القتصادية والجتماعية والسياسية واألمنية

وتأثيرات الحصار اإلسرائيلي الخانق على كافة مسارات البنية التحتية وما ينتج عنها من آثار اجتماعية  والبشرية املتعددة،

واقتصادية وبيئية وإدارية وغيرها أدت لزيادة مخاطر الكوارث في منطقة الدراسة، وبعد اطالع الباحث على نتائج 

 ظهر التساؤل الرئيس ي التالي: 2021السابقة واملالحظة املباشرة لعدوان  الدراسات

ومنه تفرعت  ما هي فاعلية التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في املناطق غير املستقرة في شمال قطاع غزة؟

 التساؤلت التالية:

 وارث؟للحد من مخاطر الك عاليتهازيادة فيمكن كيف وًّ ما هو دور املشاركة املجتمعية في التخطيط للحد من الكوارث 

 ما هي العوامل التي تسبب عدم استقرار منطقة شمال قطاع غزة؟ 

 كيف نحدد مخاطر الكوارث ونقيمها؟وًّ ما هي املخاطر املتوقعة ملنطقة شمال قطاع غزة 

 ما هي آليات التخطيط للحد من مخاطر الكوارث؟ 

 فرضيات الدراسة: 1.3

  بين مدى الوعي بمفهوم املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذات العالقة وبين وجد عالقة ذات دللة إحصائية تل

ًّة.أهميتها في املساهمة في حل مشكالت املجتمع بفعالية في منطقة شمال قطاع غزًّ

  وجد عالقة ذات دللة إحصائية بين مدى قدرة الجهات املختصة على التخطيط للحد من مخاطر الكوارث تل

 ائر البشرية واملادية في منطقة شمال قطاع غزة. وبين الحد من وقوع الخس

 وجد عالقة ذات دللة إحصائية بين فعالية املشاركة املجتمعية وبين أهمية دورها في الحد من مخاطر الكوارث ت

ًّ.في منطقة شمال قطاع غزة
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 أهداف الدراسة 1.4

لوصول ل ؛رث في منطقة شمال قطاع غزةفعالية املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوا تقييمالدراسة إلى  هدفت

 إلى آليات واضحة لتحسين فعالية التخطيط للحد من مخاطر الكوارث، ومنه تفرعت األهداف الرئيسية التالية:

 .توضيح آليات وأشكال املشاركة املجتمعية في منطقة شمال قطاع غزة 

 في آثارها وأضرارها خطط الحد من الكوارث التي تهدد منطقة شمال قطاع غزة وتحليل  مخاطرًّ التعرف على

 املنطقة.

  تحليل التحديات التي تواجهه املشاركة املجتمعية واقتراح وسائل فعالة لتعزيز دور املشاركة املجتمعية للحد من

 أخطار الكوارث.

 أمام مشاركة املجتمع في عملية التخطيط للحد من الكوارث. دراسة وتحليل املعوقات 

 جتمعات والجهات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني.تعزيز الشراكات بين امل 

 أهمية الدراسة:  1.5

 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

  املساهمة في تعزيز وعي املجتمع بدوره باملشاركة املجتمعية بالتخطيط للحد من املخاطر التي تهدد الحياة البشرية

 واملشاريع التنموية.

 الجات الحد من املخاطر التي تهدد أمنهم وسالمتهم املجتمعية.مساعدة صناع القرار في الوصول ملع 

 .املساهمة في تحسين الخطط القائمة لتطوير احتياجات املؤسسات املرتبطة بالتخطيط للحد من املخاطر 

 منهجية الدراسة:  1.6

ليلي ملنهج التحاعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي يصف أشكال املشاركة املجتمعية في الحد من املخاطر، وا

الذي يحلل خطوات ممارسة من قبل لجنة طوارئ منطقة شمال قطاع غزة في النتقال من حالة الال استقرار إلى 

الفعالية في التنمية والتخطيط، ومنهج اتخاذ القرار الذي يساهم في تحسين آليات اتخاذ القرارات وانعكاس ذلك على 

الدراسة  عتمدتاملخاطر التي تهدد املجتمعات. ولتطبيق املنهجيات السابقة التنبؤ باملستقبل ووضع خطط تتواكب مع ا

ة ، وتحليل التقارير والخطط التنمويعينة الدراسةعلى تم توزيعها  ةستبانوذلك عبر اعلى املقابالت مع صناع القرار، 

ًّالستراتيجية للهيئات املحلية في منطقة شمال قطاع غزة.

 حدود الدراسة:  1.7

 حدود منطقة الدراسة على: اشتملت

م(، حيث توالت العتداءات العسكرية 2021-2008ركزت الدراسة على الفترة الواقعة ما بين عام ) الحد الزماني: 1.7.1

 والفيضانات نتيجة التغيرات املناخية املفاجئة، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

عسكرية، مخاطر الفيضانات، املشاركة املجتمعية في التخطيط للحد من مخاطر العتداءات اللحد املوضوعي:  1.7.2

ًّاملخاطر.

 .منطقة شمال قطاع غزة الحد املكاني: 1.7.3
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عدة مستويات بداية بالجهات املختصة ثم مجتمع الدراسة )لجان الطوارئ، لجان األحياء،  الحد البشري: 1.7.3

 .مختصين في األزمات والكوارث(

 مصادر البحث 1.8

 :ًّوتشمل الكتب واملراجع التي تتناول بعض أو جزئيات من موضوع الدراسة. املصادر املكتبية

 :ومنظمات املجتمع ،ووزارة الداخلية )جهاز الدفاع املدني( )البلديات(، وزارة الحكم املحلي املؤسسات الحكومية 

ًّاملدني.

 أدوات الدراسة 1.9

بيانات ومقارنتها لإلجابة على األسئلة األساسية املتعلقة بموضوع الدراسة؛ هدفت الستبانة إلى جمع ال االستبانة: 1.9.1

للوصول إلى الهدف الرئيس ي من إجابات الفئة املستهدفة والتي تمثلت في )رؤساء لجان األحياء في منطقة شمال قطاع 

-كوارثالفي إدارة  تصينمخ-األهليةإدارة الطوارئ والعاملين في بعض املؤسسات  موظفي-الشمالبلديات  موظفي-غزة

 من املواطنين في منطقة الدراسة(. مجموعة

إجراء مقابالت مهيكلة مع عينة من مدراء الجهات املختصة )رئيس بلدية جباليا ومدير لجنة الطوارئ  املقابالت: 1.9.2

ي منطقة ينة من املواطنين فاملركزية في بلدية جباليا ومدير الدفاع املدني ملحافظة الشمال ومدير دفاع مدني جباليا(، وع

الدراسة لتحديد العوامل الرئيسية املؤثرة على املشاركة في عملية التخطيط لتحديد بعض مكونات الدراسة بشكل 

 أوضح ومباشر.

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 1.10

 :لتنفيذ لتعزيز وا هي عملية استراتيجية إلشراك السكان املحليين بشكل مباشر في صنع القرارًّ املشاركة املجتمعية

وات دأوكذلك لتحسين الشفافية واملساءلة والتخصيص األمثل للموارد عبر  ،القدرات املحلية والهياكل املجتمعية

شراكات مع مجموعة واسعة من املجتمع املدني املحلي  نشاءإيتم املشاركة املجتمعية لتحقيق متنوعة. وًّ ووسائل

ًّ.(UNITED NATIONS ،2020) .لون في املجال املقصودالجهات الفاعلة في املجتمع كوسطاء يعموًّ

  :و على خسائر وآثار بشرية أو مادية أ املجتمع ينطويًّيمكن تعريف الكارثة على أنها اضطراب خطير في أداء الكارثة

  ةاستخدام موارده الخاصها بعللتعامل م املجتمع املتضررًّاقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، والتي تتجاوز قدرة 

(UNDRR ،2015).ًّ

 بما ًّهي تنظيم وإدارة املوارد واملسؤوليات ملعالجة جميع جوانب حالت الطوارئ والكوارث: إدارة الطوارئ والكوارث

هي أحداث يمكن إدارتها في حين أن حالت الطوارئ  ،في ذلك الستعداد والستجابة وخطوات النتعاش األولية

باملوارد املحلية، فإن الكوارث بحكم تعريفها هي تلك األحداث التي تتجاوز قدرة املستجيبين على األرض إلدارتها 

، وبالتالي تتطلب مساعدة خارجية ليتم إدارتها وتشمل إدارة الطوارئ والكوارث ثالثة أنواع من املراحل: 
ً
محليا

ًّ.(UNDRR, 2015)التعافي الستجابة وإعادة التأهيل وًّ

  لألحداث أو القوى الطبيعية أو التي يتسبب فيها : املستقرةغير املناطق 
ً
 معرضا

ً
تعني املنطقة غير املستقرة موقعا

انية، رًّتشمل املناطق غير املستقرة الظروف البيئية، العم، وًّاإلنسان والتي يمكن أن تضر بسالمة الكائنات الحية

 .(2020)العزاوي،  القتصادية، الجتماعية والسياسية
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  إطار سنداي(SENDAI :)مؤتمر األمم  لخال م(۲۰۳۰-۲۰۱٥)اعتمد إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة

اول الحاجة إلى إذكاء الفهم بشأن وتن م،2015آذار  ۱۸املتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في سنداي باليابان في 

ي وقابلية التضرر بها، وخصائص الخطر الت جميع األبعاد التي تتضمنها مخاطر الكوارث بما فيها التعرض للكوارث

ًّ.(UNDRR, 2015)بما في ذلك املنظومات الوطنية  تنطوي عليها، وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث

 : اسات السابقةالدر  1.11

ًّومن أهمها: ذات الصلة بموضوع البحثبالعديد من الدراسات العربية والعاملية  تم الستعانة

 الدراسات العربية 1.11.1

  في دولة  19: دور التخطيط االستراتيجي للطوارئ في إدارة أزمة كوفيد ، بعنوان(2021)صادق، دراسة

 قطر

، وملعرفة 19 كوفيدالستجابة لجائحة معرفة دور التخطيط الستراتيجي للطوارئ في دولة قطر في إلى راسة الد هدفت

 .املنهج النوعي القائم على البعد النظريًّ اسةواتبعت الدرًّاإلجراءات والسياسات املتبعة للتعامل مع هذه األزمة، 

نتيجة إدارة فعالة بين الدولة وجميع قطاعات  19-كوفيد حةجائوتوصلت نتائج الدراسة بأن دولة قطر أثبتت جدارتها في 

بزيادة السعي لتطوير البحوث واملختبرات في صناعة اللقاحات لتحقيق الكتفاء الذاتي،  لدراسةالدولة، وأوصت ا

رهاق اوالتوجه في تثقيف القطاعات الخاصة حول دراسة املخاطر والبيئات الداخلية والخارجية لتتمكن من تجنبها دون 

ًّالدولة في التدخل.

  مدينة  : دور املشاركة املجتمعية في التنمية الحضرية املستدامة في، بعنوان(2021)العمور،  دراسة

 خانيونس

تبعت وادور املشاركة املجتمعية في التنمية الحضرية املستدامة في مدينة خان يونس، ضيح توًّهدفت الدراسة إلى 

 جالتمأن املشاركة املجتمعية مطلوبة في كافة  وتوصلت الدراسة إلى .املناسب لظاهرة الدراسةفي صاملنهج الوًّ دراسةال

أ بني مبدبأهمية تأوصت الدراسة . وًّاملجتمعية املشاركةأهمية أفراد املجتمع حول  من وعيووجود الحياة واملجتمع، 

د صتشجيع املواطنين على املشاركة املجتمعية ورًّوًّ، ريع والخططاملشاركة املجتمعية كسياسة عامة في كافة املشا

ًّ.مكافآت مالية أو عينية للمشاركين بأفكار واقتراحات بناءة

 في إدارة األزمات االستراتيجي: دور التخطيط ، بعنوان(2013)حليمة،  ةدراس 

ـتراتيجي فـي إدارة الكوارث واألزمـات فـي منظمات املجتمع املدني في هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط الس

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة امليدانية، وتوصلت لنتائج أهمها أن املديرين غزة، قطاع 

لية ممارسة التخطيط ل ينظرون للمعوقات املحددة التي تـم عرضـها علـيهم فـي الستبانة كمعوقات تقف أمام عم

الستراتيجي، بينما أشار بعضهم إلـى وجود معوقات أخرى كتغيير طاقم العاملين بين فترة وأخرى، ونقص اإلمكانيات 

أوصت الباحثة بضرورة العمل على وجود برامج محددة للتقييم والتحليل املستمر لألزمات واملخاطر املحتملة، وًّاملادية. 

األخذ بوجهات نظر العاملين واملتعاملين مع الجمعية كجزء من ثقافة التخطيط الستراتيجي واعتماد مبدأ املشاركة وًّ

ًّالتي يجب العمل بها بشكل اعتيادي، وليس فقط عند وجـود أزمة.

ًّ
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 الدراسات األجنبية 1.11.2

  دراسة(National Police Mission-India, 2021):املجتمع في إدارة الكوارث()مشاركة  ، بعنوان 

Community Involvement in Disaster Managementًّ

في تسجيل أكبر عدد من الكوارث  بعد الصين والوليات املتحدةهدفت الدراسة إلى التركيز على الهند كثالث دولة 

 املاضية التي دفعت
ً
لى اعتمدت الدراسة ع. تكلفة اقتصادية وبشرية ضخمة ثمنها الطبيعية على مدار العشرين عاما

 وتوصلت الدراسة إلى أنليل على أن الكوارث تغير حياة اإلنسان بشكل أساس ي، كد COVID -19املنهج التحليلي لكارثة 

 ألي برنامج مستدام وفعال إلدارة الكوارث والتخفيف من 
ً
دور املجتمع الذي يتحمل التأثير األول واملباشر للكارثة مهما

التعامل مع الجوانب املختلفة إلدارة الكوارث دون توعية السكان املتضررين وتجنيد تعاونهم  حدتها، حيث ل يمكن

احب العتراف باملجتمع باعتباره ص وأوصت الدراسة بأهميةالنشط في تنفيذ املكونات املختلفة لخطة إدارة الكوارث. 

جتمع من أجل برنامج أكثر فعالية وقوة مصلحة مهم، وتقوية مشاركته وتقوية الروابط بين السلطات املختصة وامل

ًّإلدارة الكوارث.

  دراسة(Van Krieken ،2017)أهمية مشاركة املجتمع في حالة التعافي من الكارثة( :، بعنوان( 

Importance of community participation in disaster recoveryًّ

ات النظر حول مشاركة املجتمع أثناء التعافي من الكوارث وكيف يمكن تمكينها من هدفت الورقة إلى التحقيق في وجه

كة املجتمع ن مشارًّأبداية املشروع إلى نهايته. اعتمدت الورقة على املنهج التحليلي لبعض الحالت الدراسية واستنتجت 

 
ً
شاركة املجتمع في التقليل من د الخطوط العريضة مليتحدأوصت الورقة بضرورة فعالة في فترات النتعاش. ختاما

ًّ.ضرورة التجهيز املستقبلي للمجتمع للوصول للتعافي الناجح بطريقة فعالة، وًّمخاطر الكوارث

 دراسة (Rood ،2012):املشاركة العامة في إدارة الطوارئ() ، بعنوان 

Public Participation in Emergency Management  

الدراسة إلى استكشاف طرق يمكن أن تساعد على زيادة املشاركة العامة مع الجهات املختصة في مهمتهم للحفاظ هدفت 

لسياسة ا لعمليةواتبعت املنهج الوصفي والتحليلي  مع زيادة وتيرة الكوارث وتكاليفها كل عام.  على املجتمعات آمنة

أن الجمهور هو مورد غير مستغل إلى حد كبير في حالت إدارة  لىإ الدراسة وتوصلتوالوظائف اإلدارية إلدارة الطوارئ. 

الطوارئ، حيث يؤدي الدمج العام إلى خلق معرفة موسعة ومشتركة التعلم واملسؤولية الشخصية وزيادة رأس املال 

مرونة  ات أكثرًّخلق مجتمعفي إدارة الطوارئ . وأوصت الدراسة بأهمية الجتماعي في مواجهة التهديد املتزايد من الكوارث

ًّواستدامة من خالل زيادة املشاركة العامة.

   دراسة(UNDP ،2010) :أفضل املمارسات املستندة إلى الحد من مخاطر الكوارث( -)املجتمع، بعنوان 

Community-Based Best Practices for Disaster Risk Reduction 

ع ومراجعة وتحليل شامل ألفضل املمارسات املجتمعية للحد من مخاطر الكوارث من هدف التقرير إلى عمل تجمي

ن تم استخدام املنهج املقارًّاألخطار الطبيعية التي تؤثر على جنوب شرق أفريقيا والجنوب الغربي املحيط الهندي. 

ر من األخطار السائدة أمثلة جديدة عن كيفية نجاح مختلف الجهات التي نفذت التدخالت للحد من املخاط لتقديم

وتقليل الضرر والخسائر في املمتلكات وسبل العيش، في موزامبيق ومالوي وجزر القمر ومدغشقر على وجه الخصوص، 

ًّارتفاع مستويات الفقر املخاطر بسببإلى تفاقم  خلص التقريرًّوًّ
ً
غير في املناطق الريفية الفقيرة واملناطق  وخصوصا
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التخطيط  فياملرونة  لتحقيق رة التحول نحو التركيز الجديد الرئيس ي على املجتمعأوص ى التقرير بضروًّوًّ .املستقرة

ًّللكوارث.

 التعقيب على الدراسات السابقة 1.11.3

 راسةد ، ومن أهمهاتناولت الدراسات السابقة العديد من املواضيع ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة بموضوع البحث

(Rood ،2012)  دراسة  تدساع كما وضوع البحث،بم ةفعالالوًّ ةباشرًّاملشاركة املجتمعية املتأثير حيث ربطت ووضحت

من  الباحثونًّمكنت  (2021)صادق، بالنسبة لدراسة  تتبع خطوات وأساسيات التخطيط للكوارث.في  (2013)حليمة، 

في التعرف على مفاهيم املشاركة  (2021)العمور، دراسة رصد عمليات التخطيط للكوارث حال وقوعها، وأفادت 

، National Police Mission-India)املجتمعية وأهميتها والوصول إلى آليات نجاحها في عملية التخطيط.  كما أن دراسة 

 ريرًّتق في التعرف على تجارب التخطيط للحد من للكوارث في املناطق غير املستقرة، أما الباحثونًّساعدت  (2021

(UNDP ،2010)   التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في املناطق توضيح بعض املفاهيم األساسية الخاصة بفي أفاد

شاركة املجتمع أثناء التعافي من في معرفة الخطوط العريضة مل (Van Krieken ،2017)مت دراسة وساهستقرة. املغير 

ًّوفي فترات النتعاش. الكوارث

ركز على دور الجهات الحكومية ر معين ظوًّمن من ثوارًّكالإدارة  ىجنبية ركزت علألًّية وابالعرًّ دراساتلايتضح أن أغلب 

املختصة في الحد من مخاطر الكوارث، وبعضها ذكر دور املجتمع بشكل طفيف وغير مباشر، ولكن ستركز  والهيئات

الورقة البحثية على دراسة أهمية املشاركة املجتمعية في عملية الحد من مخاطر الكوارث بشكل مباشر وفعال في 

ًّاملناطق غير املستقرة.

 للدراسة:  اإلطار النظري  .2

 معيةاملشاركة املجت 2.1

تعتبر املشاركة املجتمعية في قرارات التنمية صورة من صور الديمقراطية، ولكنها ل تخلو من املشاكل واملعوقات وتضارب 

املصالح بين املشاركين والجهات املنفذة للقرارات، لذا لبد من وجود أسس ومبادئ تضبط هذه العملية وتحدد دور 

، اتأو استطالع آرائهم عبر الستبانليبها، ومنها استطالع أراء الناس مباشرة، املشاركة املجتمعية. وتتعدد صورها وأسا

ًّ.(2012)سكيك أ.،  أو انتخاب من يمثلهم لدي املؤسسات والوزارات والجهات املعنية في الدراسة

األولي ألنشطة إدارة الكوارث  مرحلة التخطيط مصلحة فيهناك حاجة لخلق فرصة لألشخاص للمشاركة كأصحاب 

 إلى جنب مع الحكومة والوكالت املتخصصة
ً
تقليل حجم املأساة وخسائر الكوارث. للجعلها مستدامة وًّ ؛نفسها جنبا

بين الناس مما يضمن مشاركتهم املستمرة والتزامهم طويل األمد بهذه  سئوليةوهذا من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بامل

 في التخفيف من آثار الكوارث والستجابة لها بعد وقوعها وعملية التعافي مش تعد، كما األنشطة
ً
 مهما

ً
اركة املجتمع أمرا

ًّ.(National Police Mission-India ،2021) منها فيما بعد

 مفهوم املشاركة املجتمعية:  2.1.1

ميعهم أو بعضهم في الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية يشير مفهوم املشاركة املجتمعية إلى اشتراك السكان ج

 من الديمقراطية 
ً
. كما أنها (2014)القيق، بما في ذلك تحديد األهداف العامة للدولة، وهي بذلك تمثل مستوى متقدما

املشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ سمة من سمات الحكم املحلي الرشيد التي تمكن املواطن ومؤسساته من 
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، كما (2010)الرمحي، ز املبادرات واملساهمات لخدمة الصالح العام يوالتقييم والستخدام األمثل للموارد املتاحة، وتحف

 أوًّ جغرافية واحدةمنطقة  العمل بشكل تعاوني مع ومن خالل مجموعات من األشخاص املنتسبين إلىتوصف بأنها 

، National Institutes of Health-Maryland) على رفاهية هؤلء الناس املؤثرة اهتمامات خاصة ملعالجة القضايا

2011).ًّ

 أهمية املشاركة املجتمعية: 2.1.2

رى الباحثون وي ،رة على مخاطر الكوارثإن تمكين وتعظيم مشاركة املجتمع على املستوى املحلي سيعطي املجتمع السيط 

أنها أحد األدوات التي تساهم في تحمل املجتمع مسئولية مهمة في إدارة املخاطر والحد منها، وتعزيز قدراتهم على الصمود 

 .في وجه املتغيرات، والشروع في دمج أنشطتهم الخاصة بالحد من املخاطر مع مسارات التنمية الذاتية واملحلية والوطنية

املشاركة  وتعزيزًّ ،الستفادة من مقدمي الخدمات املحليين لتوفير املواد والخدماتوتسخير قدرات املجتمع بالتوازي مع 

، Van Krieken) وغيرهاالقطاعات الجتماعية والثقافية  فيمشاريع التعافي من الكوارث  املجتمع لضمانعادة بناء في إ

ًّي:ليمكن توضيح أهمية املشاركة املجتمعية وتأثيرها على املجتمع فيما ي، وًّ(2017

  تعزز املشاركة املجتمعية التعاون بين املؤسسات الحكومية واملجتمع، وتعد من أكثر املناهج اإليجابية لتقريب

ًّ(2019سلطنة عمان،  -صل الحكومي)مركز التوا .وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة بين هذين الطرفين

  تعد املشاركة املجتمعية إحدى األدوات التي يمكن من خاللها النهوض باملجتمع والرتقاء به، والعمل على تحسين

ًّمستوى حياة املواطنين اجتماعية واقتصادية وبيئية وحضرية.

 ًّحث اآلخرين على املشاركة، وعدم وضع إسهام املجتمع في جهود التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل، و

 (2021)العمور، .القيود أمام الجهود املبذولة من جانب قيادات املجتمع تؤدي إلى تحقيق أهداف املجتمع التنموية

  في كل من عملية التخفيف قبل وقوع الكوارث والستج 
ً
 وفعال

ً
 مهما

ً
عافي ابة لها والتتعد مشاركة املجتمعات أمرا

ًّمنها.

 أهداف املشاركة املجتمعية:  2.1.3

 ألهميتها ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
ً
ًّتتعدد أهداف املشاركة املجتمعية نظرا

 .توفير بيانات ومؤشرات إحصائية في مختلف املجالت الجتماعية والقتصادية والجغرافية للمجتمع الفلسطيني 

 ًّاطنين مما يتيح الفرصة للمواطن املشاركة في صناعة القرار كما تعزز ثقة الجماهير تطوير سبل التواصل باملو

ًًّّبنفسها وتؤكد على القيم الخاصة باحترام الجهد العام واملال العام.

  رفع درجة وعي املواطن ومؤسساته حول دور املشاركة وتعزيز شعور املواطن بالنتماء واملسؤولية تجاه مجتمعه

ًّ(2018)الغول، . نجازات تدفعه للتعامل معها بإيجابيةومساهمته في الًّ

  طبيعة املشاكل التي تواجهها الجماهير األمر الذي يساعد على رسم األهداف وتحديد األولويات لتقديم تصور واضح

ًًّّبدقة.

 ر من املشاكل الجتماعية والقتصادية تساهم املشاركة في الحد من دور الصفوة املحلية وتعمل على إزالة الكثي

 لناجمة عن طبيعة البنى الجتماعية القائمة.
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  تخلق استعداد نفس ي لدى الجماهير بتقبل التغيير والتحديث وأثره القتصادي والجتماعي اإليجابي على حياة

ًّ.املجتمع واألفراد من ناحية أخرىًّ

 تويات ت التخطيط في املسيئاة وتعزز من مبدأ التنسيق بين هتقلل املشاركة املجتمعية من البيروقراطية اإلداري

ًّ.(2012)سكيك أ.، دور املشاركة املجتمعية في التنمية الحضرية املستدامة في مدينة غزة،  اإلدارية املختلفة

 املبادئ األساسية للمشاركة املجتمعية: 2.1.4

 :(2018)الغول،  ملشاركة املجتمعية ما يليمن أهم املبادئ إلرساء ا

 

 أنواع املشاركة املجتمعية: 2.1.5

ًّ:(2021)العمور،  هناك العديد من األشكال املختلفة التي يمكن أن تتحقق عن طريقها املشاركة املجتمعية وهي

 
ًّ

 : الكوارثلتخطيط للحد من ا 2.2

ادت زًّوقد على مدى العقدين أو الثالثة عقود املاضية، عدة تتزايد مخاطر الكوارث في جميع أنحاء العالم بسبب عوامل 

الخسائر القتصادية وعدد األشخاص الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية بسرعة أكبر من معدلت النمو القتصادي 

اعية والقتصادية التي تسببها هذه الكوارث قاسية بشكل خاص على البلدان والسكاني. تعد الخسائر املادية والجتم

ًّ.(National Police Mission-India ،2021) التنميةمسارات النامية حيث يكون لها تأثير طويل األمد على 

ن ضعف وأخطار الكوارث في املجتمع إمكانيات للحد م الذي يضمن اإلطارًّهو الحد من مخاطر الكوارث: تعريف 

مية للتن ةالعام توجهاتالضمن (، لتخفيف منه والتأهب لها )اأو الحد منه لهاالسلبي  األثرًّ ، ولتجنب منعبأكمله

في تسعينيات  ةالسم العام "الحد من مخاطر الكوارث" في قرارات األمم املتحد ظهرًّحيث . (UNISDR ،2009) املستدامة

 (2018)الغول، إلى باالستناد  . املصدر: الباحثةلمشاركة املجتمعيةاألساسية لاملبادئ  (: يوضح2شكل )

 (2021)العمور، باالستناد إلى  أنواع املشاركة املجتمعية. املصدر: الباحثة(: يوضح 3شكل )
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 للحد من مخاطر الكوارث، وكانت نتائجه عبارة عن استراتيجية وإطار  382القرن العشرين، بدأ تنظيم 
ً
 دوليا

ً
مؤتمرا

 (UNISDR ،2015). عمل للحد من مخاطر الكوارث

 لطبيعة الواقعة امل 2.2.1
ً
)أحمد،  حسب ما يليها سببة لأنواع الكوارث: يمكن تصنيف الكوارث وفقا

2021): 

 ب في قد يتسبه أن إلًّ وقوعها الكوارث التي تتحكم بها الطبيعة وليس لإلنسان أي دخل في وهي وارث طبيعية:ك

ة عن الناجمباإلهمال وعدم اتخاذ الحتياطات املالئمة لتفادي اآلثار الضارة  يهاازدياد حجم الخسائر املترتبة عل

ًّو للتخفيف من آثارها.أالكارثة 

  رها من أو غي ،وهي الكوارث الناجمة عن فعل اإلنسان نتيجة الستغالل املفرط للطبيعة :بشرية )صناعية(كوارث

 .لها آثار وأضرار كبرىًّينجم عنها مخاطر  كوارثاألنشطة التي يمارسها اإلنسان وتتسبب في حدوث 

 دارة الكوارث: العناصر األساسية إل  2.2.2

تركز إدارة الكوارث على تنظيم وإدارة املوارد واملسؤوليات 

ملعالجة جميع جوانب حالت الطوارئ والكوارث بما في 

ًّبكر.امل النتعاشوًّذلك الستعداد والستجابة 

تشمل إدارة الطوارئ والكوارث ثالثة أنواع من املراحل: وًّ

جرى جهود  الستجابة وإعادة التأهيل والتعافي. بينما
ُ
ت

الستجابة وإعادة التأهيل في األيام واألسابيع التي تلي 

بذل جهود اإلنعاش في األشهر والسنوات  الكارثة،ظهور 
ُ
ت

التي تلي ظهورها وتشمل إعادة بناء البنية التحتية 

ًّ. (United Nations ،2015) واستعادة سبل العيش

 لحد من مخاطر الكوارث:أهداف ا 2.2.3

ترد النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي الثالث حول مخرجات الحد من مخاطر الكوارث في إطار سنداي للحد من مخاطر 

مخاطر الكوارث الحالية والوقاية منها، ويضع سبعة ضرورة تقليل يؤكد إطار سنداي على وًّ، (2030 - 2015) الكوارث

ًّ:(UNISDR, 2015) أهداف عالمي

ًّ.2030الحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث العاملية بحلول عام  .1

2. ًّ
ً
ًّ.2030بحلول عام  تقليل عدد املصابين عامليا

ًّالحد من الخسائر القتصادية الناجمة عن الكوارث. .3

ًّقدرتها على الصمود. الحد بشكل كبير من األضرار الناجمة عن الكوارث للبنية التحتية الحيوية وتطويرًّ .4

زيادة عدد البلدان التي طورت استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على املستويين الوطني واملحلي بحلول عام  .5

2020.ًّ

ًّ.2030دعم الدول النامية في تنفيذ إطار سنداي بحلول عام  .6

 .2030زيادة أنظمة اإلنذار املبكر بحلول عام  .7

 الباحثةلكوارث. املصدر: لعناصر األساسية إلدارة ا( يوضح ا4شكل )
  (United Nations ،2015)باالستناد إلى 
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 ارث: مستويات تخطيط ومواجهة الكو  2.2.4

 :(2017غزة، -)وزارة الداخلية واألمن الوطنيتشمل مستويات التخطيط للكوارث ما يلي 

 

 الدمج بين املشاركة املجتمعية وإدارة الكوارث: 2.2.5

تخفيف هدف إلى التة د أكثر استباقيوًّإن التحول النموذجي من إدارة الكوارث التفاعلية والقائمة على الستجابة إلى جه

 ينطوي على 
ً
 تحول

ً
 يتضموالذي ملشاركة العامة، إمكانية تطبيق امن حدة الكوارث والحد من املخاطر يعني أيضا

ً
ن نهجا

أكثر شمولية من خالل تشجيع مشاركة املجتمعات واملنظمات غير الحكومية والجماعات البيئية واملؤسسات التعليمية 

ًّ.(Van Krieken ،2017) اي التخفيف من حدة الكوارث وإدارتهوأصحاب املصلحة اآلخرين ف

 ،
ً
في حالة الكوارث فإن الناس على مستوى املجتمع املحلي لديهم الكثير ليخسروه ألنهم هم املتضررين مباشرة إجمال

ر مثل هذه األحداث الخطرة. من ناحية يصبحون عرضة آلثاسأول من  فهممن الكوارث سواء كانت كبيرة أو صغيرة، 

يتطلب دمج املجتمعات في كما  أخرى فإنهم سيكسبون أكثر إذا استطاعوا الحد من تأثير الكوارث على مجتمعاتهم. 

ًّ
ً
ًّ عمليات صنع القرار أيضا

ً
 لكيفية مشاركة املجتمعات في القرارات املحلية وفهم عالقات القوة املحلية، وبالتحديد فهما

ًّ.(UNDP, 2020) املوارد ويتحكم فيهامن يملك 

أدى هذا املفهوم إلى ظهور فكرة إدارة الكوارث املجتمعية حيث تم زيادة 

قدرة الناس على الستجابة لحالت الطوارئ من خالل تزويدهم بمزيد 

 ،من الوصول والسيطرة على املوارد والخدمات الجتماعية األساسية

ن املأمول أن يتم تعزيز املجتمعات لتمكينها من تنفيذ أي برامج إنمائية موًّ

ًّ.(Okazaki ،2012)بما في ذلك التأهب للكوارث والتخفيف من حدتها 

إن جمع املشاركة املجتمعية في عمليات التخطيط للحد من الكوارث 

 ر والبيئة املحيطة بها، والتييعزز مفهوم التنمية الواعية لفهم املخاط

شاركة امل يكونوا قادرين علىعرضة للخطر من أن  األكثرًّاملجتمعات  تمكن

وم إجراءات الي ، وتؤهلهم لتخاذمستقبلهمتحديد التنمية وًّفي عملية 

ًّ.(GNDR ،2022)ة في التعامل مع مخاطر الكوارث واملستقبل ملنع املخاطر وبناء القدرة على الصمود واملرون

 اإلطار العملي ومنهج الدراسة. 3

هو الحد من مخاطر الكوارث وتحسين جودة التعافي بعد الكوارث من خالل تعزيز وًّالهدف األساس ي يوضح هذا املحور 

التي تم  بياناتوقد اعتمد التحليل على املقابالت مع أصحاب القرار وتحليل اللألفراد ومجتمعاتهم،  الفعالةاملشاركة 

ًّ الحصول عليها من استبانة وزعت على الخبراء واملختصين في إدارة الكوارث في محافظة الشمال.

ول للتنمية الواعية للمخاطر. الوص(: يوضح 6شكل )
 (GNDR ،2022) باالستناد إلى املصدر: الباحثة

 (2017غزة، -)وزارة الداخلية واألمن الوطنيباالستناد إلى  الباحثة. املصدر: مستويات تخطيط ومواجهة الكوارث(: يوضح 5شكل )
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 منهجية الدراسة:  3.1

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي يصف أشكال املشاركة املجتمعية في الحد من املخاطر، واملنهج التحليلي 

إلى  غير املستقرةحالة اللجنة طوارئ منطقة شمال قطاع غزة في النتقال من  الذي يحلل خطوات ممارسة من قبل

مية والتخطيط، ومنهج اتخاذ القرار الذي يساهم في تحسين آليات اتخاذ القرارات وانعكاس ذلك على نالفعالية في الت

ًّالتنبؤ باملستقبل ووضع خطط تتواكب مع املخاطر التي تهدد املجتمعات. 

 راسة: أدوات الد 3.2

استخدمت الدراسة الستبانة التي قسمت إلى محاور، واملقابلة املهيكلة مع السيد مدير الدفاع املدني في محافظة 

وقائد مركز دفاع مدني جباليا، ورئيس بلدية جباليا ومدير لجنة الطوارئ في بلدية جباليا؛ وذلك لجمع البيانات  الشمال

ًّالكوارث. حول التخطيط باملشاركة للحد من مخاطرًّ

 آثار مخاطر الكوارث على منطقة شمال قطاع غزة: 3.2.1

 ،التي تواجه محافظة شمال قطاع غزةالبشرية والطبيعية  كوارثأهم المن  والفيضانات عتداءات العسكريةالًّتعتبر 

تماعية خسائر املادية والجوالتي تؤثر على استقرار املنطقة بشكل عام، كما تخلف هذه الكوارث مجموعة من ال

والبيئية، وقد تم تصنيف أهم اآلثار الناتجة عن وقوع هذه الكوارث في منطقة شمال قطاع غزة كما في  والقتصادية

ًّالجدول التالي: 

 على منطقة شمال قطاع غزة يوضح آثار الكوارث املختلفة: (1جدول رقم )

ًّأثار الفيضاناتًّعتداءات العسكريةآثار الًًّّثر نوع األ الرقم

ار على اآلث1ًّ

ية العمارة والبن

 التحتية

على منطقة شمال  2021نتج عن حرب 

بنى التحتية ومختلف تدمير للقطاع غزة 

وتدمير واسع وشامل في ، القطاعات

 الخاصة واملباني السكنية، حيث املمتلكات

 قطاع وحدة سكنية في (1447) تعرضت

غزة للهدم الكلي بفعل القصف 

ًّ 13اإلسرائيلي، إلى جانب 
ً
أخرى  ألفا

ًّ.تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة

 كلي من بشكلاملنازل  من عددتدمير ًّ

وهي عبارة عن منازل  فيضاناتجراء ال

سمنتية وأسقف زينكو اذات جدران 

ًّأو بيوت صفيح.

 في تدميرًّ بت الفيضاناتكما تسب 

ًّالعديد من عشرات املنازل 
 
 تدميرا

ًّ
 
تعطل إمدادات ، باإلضافة إلى جزئيا

ًّللمنطقة. ساسيةالخدمات األًّ

من آثار العتداءات العسكرية على منطقة  اآلثار االقتصادية2ًّ

الدراسة خسائر اقتصادية في القطاع 

الصناعي والتجاري وقطاع الصيد البحري 

كان للعدوان وقطاع الخدمات حيث 

السرائيلي على قطاع غزة في مايو من العام 

آثار كارثية، أدت إلى تدهور الحالة  2021

قتصادية وأوضاع املنشآت الصناعية ال

بسببها  عانىوالخدماتية،  والتجارية

أصحاب تلك املنشآت والعاملين فيها على 

ًّ

الفيضانات مجموعة من  يلي وقوع

كن واألما والتدمير للممتلكاتاألضرار 

العامة والبيئة مما يؤدي إلى تكبد 

البناء إعادة الحكومة تكاليف 

ًّوالتعافي.

تدمير إلى  اتؤدي الفيضانكما ت

وتجريف األراض ي الزراعية وبالتالي 

ًّفقدان اإلنتاجية 
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وبلغ مجمل الخسائر على كل  .حد سواء

 ,PCHR)مليون دولر  74.2قطاع غزة 

2022).ًّ

أدى الدمـار والتعطيـل الـذي لحـق باملصانـع 

إلـى ارتفـاع نسـبة ت القتصادية واملنشآ

)املرصد  .60البطالـة إلــى أكثــر مــن %

ًّ(2021األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، 

خسائر في الناتج املحلي ووقوع 

 هذه املناطق منتعاني ، وًّاإلجمالي

بسبب عدم  اقتصادي مترديوضع 

البطالة وانتشار  توفر فرص العمل

ًّبنسبة كبيرة.

العسكرية املتكررة  تتداءاينتج عن الع اآلثار الصحيةًّ

وقوع أعداد كبيرة من الجرحى، كما يتعرض 

ا م اتاضطراباملواطنون لبعض األمراض ك

ًّ.بما في ذلك القلق والكتئاب الصدمة،بعد 

كما أن تدمير البنية التحتية خالل العتداء 

العسكري رافقه تدمير لخطوط املياه، 

خدمات الرعاية الصحية  وإعاقة وصولًّ

للمواطنين للحصول على  نقلتالحركة وًّ

ًّاإلسعافات الضرورية.

 قةاملنطحياة سكان  هدد الفيضاناتت

انبعاث الغازات وانتشار بسبب 

الناتجة عن وجود  الروائح الكريهة

األحواض فيها، وتلوث املياه الجوفية 

الناتج عن تسرب مياه الصرف 

انتشار مياه وًّ .الصحي في املنطقة

املنطقة  داخلًّاملعالجةاملجاري غير 

الروائح  انتشارًًّّعلى يعملًّالسكنية

تفش ي  يعمل علىوالحشرات مما 

ًّ.املواطنين مراض بيناألًّ

بلغت الخسائر  2021في العدوان األخير  اآلثار السكانية4ًّ

( 69البشرية في منطقة شمال قطاع غزة )

)وزارة الصحة ( جريح 944شهيد و)

ًّ.(2021الفلسطينية، 

في واضحة حدوث تغيرات كما نتج عنه 

 نزح عشرات اآللفحيث توزيع السكان، 

من سكان املناطق الحدودية املعرضة 

أكثر  أخرىًّداخلية مناطق إلى  للخطرًّ

.
ً
 استقرارا

نتج عن الفيضانات في منطقة 

الدراسة خالل السنوات السابقة 

بعض الخسائر البشرية، مما جعل 

ًّالسكان يهاجرون إلى منا
ً
 طق أكثر أمانا

.
ً
ًّواستقرارا

سوء األحوال املعيشية باإلضافة إلى 

املناطق املعرضة ملخاطر في 

، نتيجة قربها من محطة الفيضانات

ًّ. معالجة مياه الصرف الصحي
 على األسرة بشكل  اآلثار االجتماعية5ًّ

ً
إن وقوع الخسائر واإلصابات البشرية لبعض األفراد يؤثر سلبا

عاقة طويلة األمد عام لفقدان أحد أفراده أو تعرضه إلًّ خاص واملجتمع بشكل

 السلوك الجتماعي اإليجابيتعزز الكوارث إيجابية ومن ناحية ، تتطلب إعادة تأهيل

يث أن ححد للتعافي من الكوارث، الترابط والتالحم بين فئات املجتمع الوا وتزيد من

 ملساندة الجهات املختصة وكذ
ً
ين لك املواطنين املتضررًّاملواطنين ل يوفرون جهدا

ًّ.وتقديم يد العون لهم

ًّ اإلسرائيليةالســلطات  حيث تفرض ،ديدةلكوارث آثار سياسية عيلي ا اآلثار السياسية 6
ً
شــددة م قيــودا

قديم تيؤثر على جهود اإلصالح والتعمير بعد حدوث الكارثة، ويعيق  مما املعابــرًّعلــى 

حماية حقوق اإلنسان ؛ لذلك يجب تضرريناملالخدمات لتلبية احتياجات السكان 
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 كريةالعتداءات العس واملساعدة في منع اإلنساني،وتوثيق انتهاكات القانون الدولي 

ًّ.في املستقبل

تأثير الكوارث 8ًّ

على برامج 

 التنمية

إن تكرار العتداءات العسكرية والفيضانات على منطقة شمال قطاع غزة يعمل 

تحويل وًّ التنموية الجارية انقطاع البرامج، باإلضافة إلى على فقد املوارد باستمرار

للسيطرة على الوضع القائم. كما يتعطل  إلى احتياجات أخرى قصيرة األجل هااردموًّ

عمل بعض القطاعات الحكومية وغير الحكومية وهذا يعيق سير العملية التنموية 

ًّوتطورها.

شـآت التـي تضـررت بفعـل الهجـوم إعـادة الحيـاة إلـى املن محاولتعالوة على إعاقة 

منـع إدخـال معـدات بديلـة، ومنـع اسـتيراد املـواد الخـام اغالق املعابر وًّ لالمـن خ

ًّعادة التأهيل والتعافي.إلًّ الالزمة

ًّدولية.لباالستناد إلى المقابالت مع الهيئات المختصة في منطقة الدراسة والتقارير واالحصائيات المحلية وا الباحثونالمصدر: 

 لذا من، متعددة وذات تأثير على جميع مناحي الحياة في منطقة الدراسةالكوارث آثار ن أ (1جدول رقم )يتبين من 

يئات واله القرارًّمن قبل صانعي  الفعالالتخطيط تطلب املزيد من يسوف  لكوارثا التخفيف من آثار هذهالواضح أن 

مشاركة ب سريعة واملستدامةالالتدخالت كما أن  والتعافي.الستجابة  األفراد املشاركين فيزيادة فعالية ، وًّاملختصة

ًّستخفف بفعالية من آثار هذه الكوارث. للحدث أفرادهاستجابة  مدىاملجتمع وًّ

  للحد من مخاطر الكوارث في منطقة شمال قطاع غزة: معوقات املشاركة املجتمعية 3.2.2

يعته أو حجمه إل في حالة توفر العوامل التي تساعد في نشأة املشاركة إن املشاركة ل تولد في أي مجتمع مهما كانت طب

معوقـــات عمليـــة  فـــإن أهماملجتمعيـــة وتطورهـــا، إل أن هـــذه الظروف تختلف بـــاختالف الـــدول، وبشــــــــــــــكـــل عـــام يمكن 

 : التخطيط ما يلي
 لرتباللكوارًّفي عملية التخطيط  املجتمعية املشاركة بضرورةختصة امل هيئاتالبعض  عدم قناعة 

ً
طها بأمن ث، نظرا

 املجتمع وسالمته وسرية املعلومات.

  مما ل ينقل الصورة بشكل كامل املجتمعية املستهدفةمع الفئات  الحساسة املعلوماتبعض  مشاركةصعوبة. 

 ة وتفعيلها.املجتمعي دعم املشاركةفي  للمساهمة قلة املوارد املتاحة  

 ط.في قضايا التخطيوحدودها املشاركة املجتمعية  إمكانية عن حليةوبعض الجهات امل قلة الوعي لدى املواطنين 

  من جهة أخرىًّ واطنينفيها من جهة وامل والعاملين الجهات املختصة منالفجوة املوجودة بين أصحاب القرار. 

 رًّلتفعيل مشاركة املواطنين للمساعدة في اتخاذ القرار في عملية التخطيط للحد من مخاط سياسات التحفيزًّ ضعف 

 الكوارث.

 ًّومؤثرة.بطريقة فعالة  للكوارث حال وقوعها وسائل اإلعالم ضعف تغطية

ويالحظ أن هناك أسباب عدة تعيق تفعيل املشاركة املجتمعية في وضع خطط إدارة الكوارث، وخاصة ضعف التنسيق 

جتمع بلية مشاركة املالسكنية؛ لذلك يجب أن تتضمن التوجهات املستق املجتمع املحلي ولجان األحياء مؤسساتبين 

ًّالفعالة.

ًّ
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 :ةستباناال  3.3

هدف إلى التعرف على مدى ممارسة املشاركة املجتمعية فـي إدارة الكوارث وتأثيرها على التخطيط ت انةاستب الباحثونًّ أعد

 لالستبان
ً
ًّ:اوخطـوات إعداده ةللحد من الكوارث في منطقة شمال قطاع غزة، وفيما يلي وصفا

 ا:وأدوات بناءه ةوصف االستبان 3.3.1

ًّ:ةناالخطوات التالية في إعداد الستب ونًّاتبعت الباحث

ًّالطالع على األدب املتعلق بموضوع الدراسة بما في ذلك الكتب واألبحاث وأوراق العمل. .1

ى النحو أربعة أقسام عل ة إلىناالستب قسمت، وقد تثالثة مجالًّمن  تاألولية بحيث تكون ابصورته انةإعداد الستب .2

  :تاليال

 القسم األول: يبين املعلومات الشخصية عن أفراد عينة البحث.ًّ

 .القسم الثاني: مفهوم املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذات العالقة 

 .ًّالقسم الثالث: واقع التخطيط للحد من الكوارث في شمال قطاع غزة

  .ًّالقسم الرابع: املشاركة املجتمعية ودورها في إدارة الكوارث

 :ع الدراسةمجتم 3.3.2

-جباليا )بلدية موظفي بلديات الشمالوًّ األحياء في منطقة شمال قطاع غزة في لجان يتكون مجتمع الدراسة من العاملين

موظفي إدارة الطوارئ والعاملين في  أم النصر(، كما شمل مجتمع الدراسة بلدية-لهيابيت  بلدية-حانونًّبيت  بلدية

وبعض املؤسسات الدولية كالهالل األحمر الفلسطيني، باإلضافة إلى مجموعة  املؤسسات األهليةاملؤسسات الحكومية وًّ

 مجموعة من املواطنين القاطنين في منطقة الدراسة ختصين في إدارة الكوارثمن امل
ً
ًّ.واألزمات، وختاما

 :عينة الدراسة 3.3.3

ـــترداد  ونًّالباحث وزع ــ ــ ـــتبانات، وتم اسـ ــ ــ ـــــتبعاد  62مجموعة من السـ ــ ـــــتبانة واسـ ــ ـــتب 7اسـ ــ ــ انات لعدم جدية اإلجابة عليها اسـ

ًّاستبانة فقط ل غير. 55وعدم واقعيتها، وبذلك يكون عدد الستبانات الخاضعة للدراسة 

 :وثباتها الدراسة أداة صدق 3.3.4

 :الدراسة أداة صدق 3.3.4.1

 كل بين SPSSمج الصدق في برنا معامالت احتساب خالل من الستبانة لفقراتأداة الدراسة لجميع  صدق من التأكد تم

 –0.55) بين ما فقراتال لجميع الرتباط معامالت تراوحت حيث إليه، تنتمي الذي للمحورًّ الكلية والدرجة فقراتها من فقرة

ًّ.لقياسه وضعت ملا صادقة الدراسة أداة أن لىإ شيرمما ي ،(0.4)من  أعلى الفقرات لكل الحتمالية القيمة وكانت( 0.84

 :راسةالد أداة ثبات 3.3.4.2

 وعند، كرونباخ ألفا معامالت حساب إجراء عند الدراسة، أداة محاورًّ ثبات من للتحقق كرونباخ ألفا معامل استخدامتم 

 الثبات معدل بلغ للمحورًّ الكلية الدرجة مع جميع املحاورًّ في الفقرات من فقرة لكل كرونباخ معامالت ألفا حساب إجراء

، ودال مرتفع الثبات أن على يدلل هذاوًّ( 0.7وهو أعلى من القيمة )(، 0.752)
ً
 البيانات مالءمة يؤكد كما إحصائيا

ًّ.للدراسة كأداة لالستخدام

ًّ
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 ختبار الفروض ومناقشة نتائج الدراسة:ا 3.5

 مفهوم املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذات العالقةالقسم الخاص ب 3.5.1

استخدام م ت"  م املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذات العالقةالوعي بمفهوًّ"مدى  اي كان نصهتوال ىاألول يةلختبار الفرض

ومســـــــــــــتوى الدللة لفقرات ( T)لتحديد املتوســـــــــــــط الحســـــــــــــابي والنحراف املعياري وقيمة  One Sample t Testاختبار 

ًّ (:2رقم )املحور وكذلك تحديدها للمحور بشكل كلي، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول 

 األول: )مدى الوعي بمفهوم املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذات العالقة( قسميل فقرات التحل :(2جدول رقم )

مدى الوعي بمفهوم املشاركة ب أن املتوسط الحسابي لجميع الفقـرات املتعلقـة( 2)وبصفة عامة يتبين من جدول رقم 

حايد املهو أكبر من الوزن النسبي ( 74.38)%النسبي يساوي  ن، والـوزًّ(0.266)املجتمعية واملفاهيم ذات العالقة يساوي 

( 000.0) تساويًّ الدللـة ىًّومـستوًّ، يدل على وجود موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذه الفقرة مما( 60%)

مما يدل على أن هناك قصور في فهم املشاركة املجتمعية واملفاهيم املرتبطة بها من قبل أفراد  (0.05) منوهي أقل 

ًّاملجتمع.

 ويرجع ذلك إلى أن عينة الدراسة ربطت  ة( بموافق90.2%( )1وبلغت املوافقة على السؤال رقم )
ً
بدرجة كبيرة جدا

( بموافقة 63.5%( بلغت )5بمستوى التدخالت الحكومية فقط، كما يالحظ أن املوافقة على السؤال رقم )املشاركة 

متوسطة على ضرورة املشاركة املجتمعية في حل املشكالت، وهذا يوضح القصور في فهم املشاركة املجتمعية وأبعادها، 

ًّومدى فعاليتها في التخطيط للحد من مخاطر الكوارث.

ذات داللة إحصائية بين مدى الوعي بمفهوم املشاركة املجتمعية  عالقةوجد تفرضية األولى القائلة: ال الختبار الو 

اع غزة عند قط منطقة شمال في وبين أهميتها في املساهمة في حل مشكالت املجتمع بفعالية واملفاهيم ذات العالقة

 (.Sig=0.05مستوى داللة )

 املتوسط الســـــــــــؤال الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 t قيمة

ًّ

 مستوى 

ًّالداللة

تعتقــد بــأن املشــــــــــــــاركــة املجتمعيــة غير مهمــة  1

ًّ.طاملا الجهات الحكومية تقوم بواجبها

0.122 4.036 90.2 33.190 0.000 

تقدم مؤســــــــــــســــــــــــات املجتمع املحلي املبادرات  2

 .الالزمة لتفعيل املشاركة املجتمعية

0.103 2.291 76.2 22.300 0.000 

النفوذ العائلي والحزبي بشــــــــــــكل قوي في يؤثر  3

ًّ.مستوى املشاركة املجتمعية

.0890 1.800 73.0 18.279 0.000 

واملعرفــة لــدى بــاعتقــادك، ضــــــــــــعف املهــارات  4

أفـــراد املـــجـــتـــمـــع عــــــامــــــل مـــن عـــوامــــــل تــــــدنــي 

ًّ.املشاركة املجتمعية

0.93 1.927 69.0 20.715 0.000 

تساهم املشاركة املجتمعية في حل املشكالت  5

ًّ.بشكل مجدي

0.086 1.491 63.5 17.424 0.000 

 0.000 22.382 74.38 2.309 0.266 جميع الفقرات
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مما يدل على رفض الفرضية،  (0.05)وهي أقل من ( 0.000) ى الدللة تساويًّ( أن قيمة مستوًّ 2) يتبين من جدول رقم

تها وبين أهمي مدى الوعي بمفهوم املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذات العالقةذات دللة إحصائية بين  توجد عالقةأي 

 فأن املشاركة احيث  ،قطاع غزة منطقة شمال في في املساهمة في حل مشكالت املجتمع بفعالية
ً
 ملجتمعية لها دورا

ً
عال

في املساهمة في حل املشكالت، كما تساعد على تطوير وتعزيز البيئة الحضرية للمواطنين، من خالل اشراك املواطن 

ًّبوضع القرارات بناء على وعيه واملامه بأهمية دوره للوصول إلى تحقيق الرفاهية املجتمعية في اتخاذ القرارات.

 واقع التخطيط للحد من الكوارث في شمال قطاع غزة القسم الخاص بدراسة 3.5.2

في  الكوارث مخاطرًّ التخطيط للحد من ىقدرة الجهات املختصة عل" مدى  اي كان نصهتوال ةالثاني يةلختبار الفرض

لتحديد املتوسط الحسابي والنحراف املعياري وقيمة  One Sample t Testاستخدام اختبار تم  " غزةشمال قطاع 

(T )توى الدللة لفقرات املحور وكذلك تحديدها للمحور بشكل كلي، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم ومس

(3):ًّ

ًّالتخطيط للحد من مخاطر الكوارث في شمال قطاع غزة( ىاملختصة علالثاني: )مدى قدرة الجهات  قسمتحليل فقرات ال: (3جدول رقم )

 املتوسط الســـــــــــؤال الرقم

 بيالحسا

 االنحراف

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 t قيمة

ًّ

 مستوى 

ًّالداللة

تعمل الهيئات املحلية على إشــــــــــــراك املجتمع  1

ًّفي التخطيط لالستجابة.

1.12 2.672 94.7 17.649 0.000 

تســــــــــــاهم الجهات املختصــــــــــــة بوضــــــــــــع خطط  2

ًّملواجهة األضرار بعد وقوع الكوارث.

0.875 2.218 87.5 18.792 0.000 

هـــل يوجـــد ضــــــــــــعف بـــالتنســــــــــــيق بين برأيـــك،  3

الــجــهــــــات املــعــنــيــــــة بــمــواجــهــــــة الــكــوارث بــعــــــد 

ًّوقوعها؟

0.865 2.254 86.5 19.322 0.000 

تعتقد بأن التعامل مع الكوارث بشــــــــــــكل غير  4

ًّصحيح يؤدي لحدوث خسائر أكبر.

0.680 1.382 86.0 15.067 0.000 

تتخذ الجهات املختصــــــــــــة احتياطات وخطة   5

 لكوارث.طوارئ للحد من أخطار ا
1.144 2.509 78.3 17.402 0.000 

برأيـــك، هـــل يوجـــد ضــــــــــــعف بـــالتنســــــــــــيق بين  6

الــجــهــــــات املــعــنــيــــــة بــمــواجــهــــــة الــكــوارث قــبــــــل 

ًّوقوعها؟

0.776 1.909 77.6 18.237 0.000 

برأيـــك، هـــل يوجـــد ضــــــــــــعف بـــالتنســــــــــــيق بين  7

الـجـهــــــات املـعـنـيــــــة بـمـواجـهــــــة الـكـوارث أثـنــــــاء 

ًّوقوعها؟

0.755 2.145 75.5 21.506 0.000 

تتـــدرب فرق الـــدفـــاع املـــدني ملواجهـــة مخـــاطر  8

ًّالكوارث بفعالية.
0.727 2.091 72.7 21.328 0.000 

تشــــــارك وســــــائل اإلعالم بطريقة فعالة وذات  9

ًّتأثير في حال وقوع الكوارث.
0.55 1.854 51.8 24.632 0.000 

 0.000 19.326 79.4 2.115 0.832 جميع الفقرات

ط التخطي ىاملختصة علمدى قدرة الجهات ب ملتوسط الحسابي لجميع الفقـرات املتعلقـةأن ا( 3)تبين من جدول رقم ي

أكبر من الوزن  هوًّ( 79.4%) النسبي يساويًّ ن، والـوزًّ(0.832)يساوي  للحد من مخاطر الكوارث في شمال قطاع غزة
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 الدللـة ىًّ، ومـستوًّه الفقرةمما يدل على وجود موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذ (%60)حايد املالنسبي 

الجهات املختصة للحد من مخاطر الكوارث التخطيط من قبل ( ويدل على أن 0.05)من  قلوهي أ( 0.000) تساويًّ

.في شمال قطاع غزة 
ً
ًّمتوسط نسبيا

 ويرجع ذلك إلى أن عينة الدراسة ترى 94.7%( )1وبلغت املوافقة على السؤال رقم )
ً
( بموافقة بدرجة كبيرة جدا

فقة ا( بلغت املو9ًّ، أما بالنسبة للسؤال رقم )على إشراك املجتمع في التخطيطتعمل الهيئات املحلية أن ب

 حال وقوع فعالة في غيرًّوسائل اإلعالم  بنسبة ضعيفة تدل على أن عينة الدراسة ترى بأن مشاركة (%51.8)

ًّالكوارث.

ة املختصمدى قدرة الجهات ة إحصائية بين ذات دالل عالقة وجدال توالختبار الفرضية الثانية القائلة:  

ال شممنطقة في  وبين الحد من وقوع الخسائر البشرية واملاديةالتخطيط للحد من مخاطر الكوارث  ىعل

 (Sig=0.05داللة )عند مستوى  .قطاع غزة

الفرضية،  فضعلى رًّ مما يدل (،0.05)من  أقلوهي ( 0.000) ( أن قيمة مستوى الدللة تساوي3ًّيتبين من جدول رقم )

ذات دللة إحصائية بين قدرة الجهات املختصة على التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في شمال  توجد عالقةأي 

، حيث اتفقت أغلب عينة الدراسة أن الجهات وقوع األضرار والخسائر البشرية واملاديةالحد من قطاع غزة وبين 

  حد من مخاطر الكوارث في منطقة الدراسة.املختصة تقوم بواجبها في عملية إدارة التخطيط لل

 الكوارث الحد من مخاطر املشاركة املجتمعية ودورها في القسم الخاص ب 3.5.3

استخدام م ت"  فعالية املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث" مدى  اي كان نصهتوال ةالثالث يةلختبار الفرض

ومستوى الدللة لفقرات املحور ( T)ط الحسابي والنحراف املعياري وقيمة لتحديد املتوس One Sample T Testاختبار 

ًّ(. 4وكذلك تحديدها للمحور بشكل كلي، وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم )

فعالية املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر تحليل فقرات املجال الثالث: )مدى : (4جدول رقم )

 (الكوارث
 املتوسط ـــــــؤالالســــ الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 t قيمة

 

 مستوى 

 الداللة

تســـتطيع تقديم اســـتشـــارات لطواقم الســـتجابة أثناء  1

ًّ.التعامل مع مخاطر الكوارث

0.130 2.127 96.3 16.377 0.006 

في وضــــــــــــع برامج إدارة الجهــــات املختصـــــــــــــــة تســـــــــــــــاهم  2

 
ً
 .معحتياجات املجتلًّالكوارث طبقا

0.128 2.364 95.0 18.453 0.008 

تشـــــترك في التخطيط لفهم املخاطر التي تهدد منطقة  3

ًّ.سكناك

0.125 2.327 92.4 18.678 0.009 

 0.008 18.326 89.0 2.200 0.120ًّ.تخطط مع أفراد املجتمع آليات التعامل مع املخاطر 4

لــــديــــك القــــدرة على املبــــادرة في التعــــامــــل مع الكوارث  5

ًّ.هاوآثارًّ

0.107 2.073 79.0 19.456 0.010 

تعمـــل على إســــــــــــنـــاد فرق الســــــــــــتجـــابـــة بـــدون إعـــاقـــة  6

ًّ.عملهم

0.097 1.818 72.2 18.665 0.009 
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 املتوسط ـــــــؤالالســــ الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

الوزن 

 النسبي

 t قيمة

 

 مستوى 

 الداللة

يتوفر لـــــديـــــك مقومـــــات ذاتيـــــة للتعـــــامـــــل مع مخـــــاطر  7

ًّ.الكوارث

0.095 1.928 70.7 20.792 0.012 

تتبع تعليمـــات الجهـــات املختصــــــــــــــة خطوة بخطوة في  8

ًّ.رثحال وقوع الكوا

0.090 2.036 66.6 22.688 0.014 

 0.068 19.179 82.65 1.868 0.111 جميع الفقرات

ة فعالية املشاركة املجتمعيمدى ب أن املتوسط الحسابي لجميع الفقـرات املتعلقـة( 4)وبصفة عامة يتبين من جدول رقم 

 60) حايداملهو أكبر من الوزن النسبي ( 82.65)%النسبي يساوي  ن، والـوزًّ(0.111)يساوي  في الحد من مخاطر الكوارث

وهي ( 0.068) تساويًّ الدللـة ىًّ، ومـستوًّ( مما يدل على وجود موافقة بدرجة كبيرة من أفراد العينة على هذه الفقرة%

منطقة  الحد من مخاطر الكوارث فيفي أهمية دورها املشاركة املجتمعية وبين  فعالية( مما يدل على 0.05)من  كبرًّأ

ًّ الدراسة.

 ويرجع ذلك إلى أن عينة الدراسة ترى 96.3%( )1وبلغت املوافقة على السؤال رقم )
ً
( بموافقة بدرجة كبيرة جدا

ؤال رقم أما بالنسبة للس ،تستطيع تقديم استشارات لطواقم الستجابة أثناء التعامل مع مخاطر الكوارث هابأن

عينة الدراسة ترى بأن أغلب املجتمع ل يتبع وهي نسبة متوسطة تدل على أن  (66.6%فقة )ا( بلغت املو8ًّ)

ًّ.تعليمات الجهات املختصة خطوة بخطوة في حال وقوع الكوارث

بين املشاركة املجتمعية و  فعاليةعالقة ذات داللة إحصائية بين  وجدتالقائلة:  الثالثةالختبار الفرضية و 

 (.Sig=0.05ند مستوى داللة )منطقة شمال قطاع غزة ع الحد من مخاطر الكوارث فيفي أهمية دورها 

الفرضية،  على قبولًّمما يدل  (،0.05) من كبرًّوهي أ (0.068) ( أن قيمة مستوى الدللة تساوي4ًّ)يتبين من جدول رقم 

ي فالحد من مخاطر الكوارث  ة دورها فيين أهميباملشاركة املجتمعية وًّفعالية ذات دللة إحصائية بين عالقة أي توجد 

 في  املجتمعية ة، حيث أن املشاركةمنطقة شمال قطاع غزًّ
ً
 فعال

ً
اسناد الجهات املختصة للتقليل من مخاطر لها دورا

ًّ.الكوارث وآثارها على املجتمع

ويرجع ذلك إلى أن السكان لديهم خبرة بمنطقة سكنهم وأوضاعها، وبالتالي لديهم معلومات وتجارب ستفيد الجهات 

 املختصة في التخطيط املستقبلي ووضع السين
ّ
 ومساندا

ً
 سوف يصبح داعما

ً
 من أن يكون املواطن عائقا

ً
اريوهات، وبدل

ًّ للجهات املختصة ملواجهة أي كوارث مستقبلية.

 النتائج ومناقشتها:. 4

 النتائج 4.1

، من خالل مخرجات املقابالت والستبانة نستنتج
ً
 ملجتمعتعزيز قدرة االالزمة املجتمعية الفعالة  صورة املشاركة إجمال

 إلى جنب مع الجهات واملؤسسات الحكومية وأصحاب القرار بصفتهم أصحاب املصلحة املباشرين في ع
ً
لى املشاركة جنبا

ًّالخطط التنموية. 

على الشعور بامللكية مما يؤدي إلى مشاركتهم املستمرة والتزامهم طويل واطنين تحفز املوأن عملية املشاركة املجتمعية س

ضح أن هناك تقارب في اآلراء واألفكار حول فعالية املشاركة املجتمعية في الحد من مخاطر لذلك يت األمد بهذه الخطط.
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الكوارث في منطقة شمال قطاع غزة حيث كان هناك موافقة بأهميتها في حل املشكالت ولكن قصور الفهم ألبعاد ومدى 

ًّاملشاركة لدى املواطنين عائق كبير لتحقيق الفائدة املرجوة.

ستبانة يتضح اهتمام عينة الدراسة بمشاركتهم في عمليات الحد من مخاطر الكوارث بنسبة كبيرة وهو وحسب نتائج الًّ

 ملساندة الجهات املختصة وكذلك 
ً
ما توافق مع املقابالت املهيكلة مع الجهات املعنية، حيث أن املواطنين ل يوفرون جهدا

ة فعالة وسائل اإلعالم بطريق توافق واضح بضعف في تغطية املواطنين املتضررين وتقديم يد العون لهم. كما كان هناك

ًّفي حال وقوع الكوارث. ومؤثرة

 االستنتاجات 4.2

 وفعال. حل املشكالت بشكل مجدي املجتمعية فياملشاركة  هناك موافقة متوسطة على مساهمة 

 ًّالفعال لها. قلة الوعي لدى املواطنين بمفهوم املشاركة املجتمعية بأبعادها الكاملة، ومدى الدور 

  قلـة املوارد البشــــــــــــــريـة واملـاديـة لـدى مســــــــــــــتجيبي الطوارئ، ممـا يزيـد العـبء على اإلمكـانيـات املتوفرة ويؤثر على أداء

ًّاملهام خاصة عند تعدد نقاط الستهداف الساخنة.

  مع تالكوارث وتدني مســــــــتويات الوعي باألخطار التي تهدد املجمخاطر ضــــــــعف التخطيط التنموي املرتبط بالحد من

ًّالفلسطيني.

 الحد من مخاطر الكوارث. يعدم وجود رؤية أمنية ومجتمعية لضمان تحقيق فعالية املشاركة املجتمعية ف 

  عدم وضـــع خطة لتثقيف العاملين بعض املعوقات أهمها باملؤســـســـات املحلية شـــاركة املجتمعية ممارســـة املتواجه

ًّالكوارث.للتعامل مع وقلة عدد الدورات التدريبية للعاملين على 

  ـــاركة فعالة من أفراد  دورها بنجاح،ضـــــــــــعف اإلمكانيات املادية باملجتمع املحلى الالزمة ملمارســـــــــــة ــ ــ ــ وعدم وجود مشــ

ًّ.األنشطة لقلة التحفيز والتشجيع البناءاملجتمع في تنفيذ 

 التوصيات 4.3

 التنموي الســــــــــــــتراتيجي اعتماد مبدأ املشــــــــــــــاركة واألخذ بوجهات نظر املواطنين واعتبارها جزء من ثقافة التخطيط 

 .وليس فقط عند وجـود الكوارث دائمالتي يجب العمل بها بشكل 

  صـــــياغة ســـــياســـــة مناســـــبة إلدما  منظور املشـــــاركة املجتمعية في الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على املناطق

 ستقرة.املغير 

 ـــ ي في خطــة التنميــة تنفيــذ العــديــد من البرامج املجتمعيــة للتخطيط للحــد من مخــاطر الكوارث ك ــ ــ ــ ــ ــــاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر أســ ــ ــ ــ عنصـــ

 املستدامة، وصياغة برامج متكاملة للتنمية املستدامة من خالل مبادرات إدارة مخاطر الكوارث.

  الســــــــتثمار في الجهود املبذولة لتعزيز قدرة املجتمع على الصــــــــمود في مواجهة املخاطر على جميع املســــــــتويات لتكون

ًّبشكل مناسب.قادرة على التخطيط للحد من مخاطر الكوارث 

 ــــسات املحلية واألًّإ ــ ــــود املؤســـ ــ ـــــل جهـــ ـــــة وتحديث املعلومات باستمرار وتكامــــ ــــسات املحليــــ ــ ـــين املؤســـ ــ لية هقامة شراكة بــــ

 .لتوفير جميع الخدمات واملساهمة مع أجهزة العالم في توعية الرأي العام بالوقاية من الكوارث
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 ملختصــــــــــــــــة وتـــدريبهم على الشــــــــــــــتراك في اتخـــاذ القرارات تنميـــة وتطوير مهـــارات وقـــدرات العـــاملين في كـــافـــة الجهـــات ا

 وتنفيذها.

 ًّاد املجتمع فرًّأيجاد تعاون مشــــــــــــــترك بين إتوفير اإلمكانيات املادية باملجتمع املحلى الالزمة ملمارســــــــــــــة الدور الوقائي و

ـــطــة لزيــادة، وًّللحــد من مخــاطر الكوارث في حــال وقوعهــا ــ ــ ــ ــ ــــات املجتمع املــدني بتنفيــذ بعض األنشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ  تكليف مؤســ

 .التوعية الجماهيرية بأخطار الكوارث وإعداد كتيبات وأدلة إرشادية في مجال الكوارث

  تشــــــــــريع القوانين ووضــــــــــع النظم التي تدعم التنســــــــــيق والتكامل بين املؤســــــــــســــــــــات املحلية ومنظمات املجتمع املدني

 .داخل املجتمع

  ــــمــان ــ ــ ــ ــ د من مخــاطر الكوارث لــدى الجهـات التوجــه لــدمج البرنــامج اإللزامي للحــوًّ املوارد املخصــــــــــــــصـــــــــــــــةل مركزيــة ضــ

 في
ً
ــــطة الحكومية واملؤســــــــــــســــــــــــات املجتمعية ذات العالقة خصــــــــــــوصــــــــــــا ــ ــ ــ ون مع اوالتع الحد من مخاطر الكوارث، أنشــ

ـــاع الخــــاص أثنــــاء جم ختلفــــةامل املجتمع مجموعــــات ة إلى إدارة يــــذ الجهود الراميــــتنفلط يتخطالع مراحــــل يوالقطـ

  ،هاالكوارث والحد من مخاطرًّ

 بناء الســـيناريوهات املســـبقة واملتوقعة في حالة وقوع الكوارث ووضـــع أفضـــل الحلول ركة املجتمعية في تفعيل املشـــا

 والبدائل.

  للحيـــــاة اليوميـــــة ألفراد 
ً
 مع الخطط واألهـــــداف املجتمعيـــــة طبقـــــا

ً
أن يكون التخطيط للحـــــد من الكوارث متوافقـــــا

 املجتمع.

  مع إمكانية الوصول إليها من أفراد املجتمع.إنشاء قواعد بيانات حول املعلومات الخاصة بالكوارث 
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 (1)رقم ملحق 

ماجستير هندسة معمارية –لبحث علمي  ةنااملوضوع: استب  

 
لة دراســية حا -ســتقرةاملهدف إلى دراســة فاعلية املشــاركة املجتمعية للحد من مخاطر الكوارث في املناطق غير ت ةنااســتب

 غزة.منطقة شمال قطاع 

 معلومات شخصية
 أنثى/............. /.............     ذكرًّ 

 ....................................................املؤهل العلمي/ 

 مكان العمل / ...............................................................................

 ظف( ......................................................سنوات الخبرة/ )في حالة لو كان موًّ

قةالعال : مفهوم املشاركة املجتمعية واملفاهيم ذاتول القسم األ   
موافق  األسئلة الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق 

غير 

موافق 

 بشدة

      في حل املشكالت بشكل مجدي.املشاركة املجتمعية تساهم  1

املشـــــــــــــــاركــــة املجتمعيــــة غير مهمــــة طــــاملــــا الجهــــات تعتقــــد بــــأن  2

 الحكومية تقوم بواجبها.

     

تقــدم مؤســــــــــــســـــــــــــات املجتمع املحلي املبــادرات الالزمــة لتفعيــل  3

 .املشاركة املجتمعية

     

ضعف املهارات واملعرفة لدى أفراد املجتمع عامل باعتقادك،  4

 من عوامل تدني املشاركة املجتمعية.

     

العائلي والحزبي يؤثر بشــــكل قوي في مســــتوى املشــــاركة النفوذ  5

 املجتمعية.

     

 : واقع التخطيط للحد من الكوارث في شمال قطاع غزةانيالقسم الث
موافق  األسئلة الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق 

غير 

موافق 

 بشدة

تتخذ الجهات املختصــــــــــــة احتياطات وخطة طوارئ للحد من   1

 أخطار الكوارث.

     

      تتدرب فرق الدفاع املدني ملواجهة مخاطر الكوارث بفعالية. 2

تســــاهم الجهات املختصــــة بوضــــع خطط ملواجهة األضــــرار بعد  3

 وقوع الكوارث.

     

تعتقــد بــأن التعــامــل مع الكوارث بشــــــــــــكــل غير صــــــــــــحيح يؤدي  4

 لحدوث خسائر أكبر.

     

املعنيـــة  برأيـــك، هـــل يوجـــد ضــــــــــــعف بـــالتنســــــــــــيق بين الجهـــات 5

 بمواجهة الكوارث قبل وقوعها؟

     

برأيـــك، هـــل يوجـــد ضــــــــــــعف بـــالتنســــــــــــيق بين الجهـــات املعنيـــة  6

 بمواجهة الكوارث أثناء وقوعها؟

 
 

    

برأيـــك، هـــل يوجـــد ضــــــــــــعف بـــالتنســــــــــــيق بين الجهـــات املعنيـــة  7

 بمواجهة الكوارث بعد وقوعها؟
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التخطيط تعمــــــل الهيئــــــات املحليــــــة على إشــــــــــــراك املجتمع في  8

ًّلالستجابة.

     

تشارك وسائل اإلعالم بطريقة فعالة وذات تأثير في حال وقوع  9

ًّالكوارث.

     

  : املشاركة املجتمعية ودورها في إدارة الكوارثثالثالقسم ال
موافق  األسئلة الرقم

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

خطوة في حال وقوع تتبع تعليمات الجهات املختصـــــــــــة خطوة ب 1

 الكوارث.

     

      تشترك في التخطيط لفهم املخاطر التي تهدد منطقة سكناك. 2

      لديك القدرة على املبادرة في التعامل مع الكوارث وآثارها. 3

      تخطط مع أفراد املجتمع آليات التعامل مع املخاطر. 4

      .ملهمتعمل على إسناد فرق الستجابة بدون إعاقة ع 5

تســـتطيع تقديم اســـتشـــارات لطواقم الســـتجابة أثناء التعامل  6

 مع مخاطر الكوارث.

 
 

    

      يتوفر لديك مقومات ذاتية للتعامل مع مخاطر الكوارث. 7

8  
ً
تســــاهم الجهات املختصــــة في وضــــع برامج إدارة الكوارث طبقا

 لحتياجات املجتمع.

     

 

ًّ
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 بمحليتي الصحية الخدمات تطويرًّ في الخاص القطاع دورًّ(: 2022) إبراهيم محمد زروقًّ محمد ،عثمان يوثق هذا البحث كـ:

ًّ.57-39(، أملانيا، ص 14)العدد (، 4)املجلد تراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، مجلة الدراسات الس، (املتمة شندي،)
 

 املستخلص

ي اإلجابة فالبحث إلى التعريف بمفهوم الصحة والتحديات التي تواجه النظم الصحية، وتتمثل مشكلة البحث  هدف

على السؤال: ما هو دور القطاع الخاص في توفير وتطوير الخدمات الصحية؟، ويفترض البحث أن هنالك عالقة بين 

ة وعدالة توزيعها، واعتمد البحث على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي يالقطاع الخاص وجودة الخدمات الصح

زيادة اإلنتاجية واستدامة ار في الخدمات الصحية يسهم في ودراسة الحالة، وتوصل الى نتائج أهمها أن الستثم

ًّ.الخدمات الصحية، ويوص ي البحث بضرورة استحداث صيغ حديثة لتمويل التنمية

 مةشندي، املتالنظم الصحية، اقتصاديات الصحة، التنمية، القطاع الخاص، الصحة،  :الكلمات املفتاحية

Abstract 
The research aims to define the concept of health and the challenges facing health 

systems. The research problem is to answer the question: What is the role of the 

private sector in providing and developing health services? The research assumes 

that there is a relationship between the private sector and the quality of health 

services and their fair distribution. The descriptive approach, the analytical 

approach and the case study, and reached the most important results, the most 

important of which is that investment in health services contributes to increasing 

productivity and sustainable development, and the research recommends the need to 

develop modern formulas for financing health services. 

Keywords: the private sector, health, health systems, health economic, Development, 

Shendi, Matma 
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 امللخص املفاهيمي

ــــوفر  ــ ــ ــ ــــة يـ ــ ــ ــ ـــــاءة وفعاليـ ــ ــ ــــة وكفــ ــ ــ ــ ـــحة بعدالـ ــ ــ ــ ـــــدمات الصــ ــ ــ ـــــديم خــ ــ ــ ــــي تقــ ــ ــ ــ ـــــاص فـ ــ ــ ـــاع الخــ ــ ــ ــ ـــــحية بالقطــ ــ ــ ــــنظم الصــ ــ ــ ــ ــــتعانة الـ ــ ــ ــ اسـ

مســـــــــــتوى مــــــــــــن الصــــــــــــحة لألفــــــــــــراد واملجتمعــــــــــــات يســــــــــــهم فـــــــــــي تحقيــــــــــــق التنميــــــــــــة ويعــــــــــــزز فــــــــــــرص تمويــــــــــــل مشــــــــــــروعات 

ـــــاص ــ ــ ـــاع الخـ ــ ــ ــ ـــحة إل ان القطـ ــ ــ ــ ـــــاع الصـ ــ ــ ــــي قطـ ــ ــ ــــتثمار فــ ــ ــ ـــــاطر الســ ــ ــ ـــــاعف مخـ ــ ــ ـــن تضـ ــ ــ ــ ـــــرغم مـ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ـــحة، وعلــ ــ ــ ــ ـــهم  الصـ ــ ــ ــ يسـ

 أكبــــــــر فــــــــي املســــــــتقبل 
ً
بــــــــدور واضــــــــح فــــــــي تطــــــــوير خــــــــدمات الصــــــــحة بمحليتــــــــي شــــــــندي واملتمــــــــة ويمكــــــــن ان يــــــــؤدي دورا

ًّبتمكينه من خالل التشريعات وحسن اإلدارة ومراقبة األداء 

  املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
 تطويرًّوًّ توفيرًّ في الخاص القطاع دورًّلوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

الصحة خدمات

دور القطاع 

 الخاص في توفير 

وتطوير خدمات 

الصحة

النظم الصحية

الخدمات الصحية

التنميةالصحة

تمويل الصحة
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 تطلعات مستقبلية: 

.دور القطاع الخاص في تطوير فضاءات املدن واملجتمعات 

.تحسين أدوات جذب الستثمار الخاص في املنظومة الصحية 

ة على املجتمع السوداني بما يراعي مستوى الهشاشة السياسية والقتصادية.العمل على التخفيف من التكلفة الصحي 

.يناء أدلة اجرائية تساهم في تنمية القطاع الصحي بما يعزز استدامة الخدمات الصحية في األزمات والكوارث وانتشار وتفش ي األمراض 

 دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية بمحليتي شندي واملتمة

( كليات طبية وصحية 5( مؤسسة صحية و)152أسهم القطاع الخاص في توفير وتطوير الخدمات الصحية في املحليتين، وتمثل ذلك في وجود أكثر من ) صلت الدراسة إلى أنتوًّ
 للدراسة على النفقة الخاصة، وبلغ عدد املستفيدين واملترددين على طلب هذه الخدمات أكثر من )680توفر )

ً
 ألف مستفيد ومتردد في السنة (471( مقعدا

دعم وًّ .ة،متوفرة وفي بعض املناطق الجغرافيتشــــــــجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قطاع الصــــــــحة وخاصــــــــة في التخصــــــــصــــــــات النادرة والغير أوصــــــــت الدراســــــــة ب

 ية.من تقديم مزيد من الخدمات الصح هتنظيمي وتشريعات تمكن تهيئة بيئة داعمة وإطارًّوًّ خدمات ومراعاة التوزيع العادل للفرص والمتيازاتالاملستثمرين بتوفير 

 

، ياملنهج الوصفي واملنهج التحليل لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على

وذلك ملناسبته لظاهرة املشكلة، وتم العتماد على املقابلة كأداة للدراسة، 

   إللكترونية.قع اوتحليل الدراسات السابقة وتقارير الجهات الرسمية واملوا

مشــكلة الدراســة: تمر الدول بالعديد من األزمات املؤثرة على املنظومة الصــحية 

والتي تتطلب تدخالت متناســـقة من كافة الجهات وعلى رأســـها القطاع الخاص، 

وتنظيم األعمــــــال واملهــــــام وتوزيع األدوار يمــــــا يحقق التكــــــامــــــل، ومن هنــــــا يظهر 

القطاع الخاص في توفير وتطوير الخدمات  ما هو دورًّالتســــــــــــاؤل الرئيس التالي: 

  الصحية

، ابراز دور القطاع الخاص في تطوير خدمات الصحةهدفت الدراسة إلى 

 ة.مكين القطاع الخاص في خدمات الصحتوضيح قواعد توًّ
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة:  1.1

 تتعدى مفهوم أن 
ً
 وأبعادا

ً
إن الهتمام بالصحة والطلب عليها في تنامي مطرد وأصبح لتمويل خدمات الصحة مفهوما

ة التنسيق املحكم بين تنفق الحكومة على هذا القطاع لوحدها ولن يكون ذلك في مقدورها، ويقع على املعنين مهم

القطاع الحكومي والخاص لستحداث صيغ مناسبة توفر خدمات صحية فعالة وميسورة، ويتناول البحث التعريف 

بمفهوم الصحة وأهميتها، ودور القطاع الخاص في تطوير خدماتها بإجراء دراسة ميدانية على محليات شندي واملتمة 

 بولية نهر النيل.

ًّوتساؤالتها:  املشكلة البحثية 2.1

 على الخدمات العالجية والصحية وتتمثل 
ً
 زائدا

ً
على الرغم من تزايد الوعي بأهمية الوقاية من األمراض إل أن هناك طلبا

مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال الرئيس: ما هو دور القطاع الخاص في توفير وتطوير الخدمات الصحية؟، وتتفرع 

يعوض القطاع الخاص النقص في التمويل الحكومي للخدمات الصحية؟ هل يسهم  منه مجموعة من األسئلة، هل

الستثمار في الخدمات الصحية في زيادة النتاجية والنمو القتصادي؟ هل يوفر الستثمار في الخدمات الصحية فرص 

 عمل؟

 يهدف البحث الي:أهداف الدراسة:  3.1

ًّلصحية وتطورها.التعريف بمفهوم الصحة وأهميتها ونشأة النظم ا .1

 ابراز دور القطاع الخاص في تطوير خدمات الصحة  .2

ًّتسليط الضوء على العقبات التي تواجه املستثمرين وتوضيح قواعد تمكين القطاع الخاص في خدمات الصحة.  .3

 يحقق التنمية الشاملة واملستأهمية الدراسة:  4.1
ً
 وعادل

ً
 للصحة فعال

ً
 امة.دأهمية البحث من أهمية توفير نظاما

 .ج التحليلييعتمد البحث على املنهج الوصفي واملنهمنهجية الدراسة:  4.1

العلمية واملواقع  املصادر الثانوية: الكتب واملراجع والرسائل، املصادر األولية: املقابلة مصادر جمع املعلومات:

 اإللكترونية. 

 حدود الدراسة: 5.1

ًّ.م2022 الزماني: الحد 5.1.1

 ني: محليات )شندي، املتمة( بوالية نهر النيل، السوداناملكا الحد 5.1.2

 . اإلطار النظري:2

ًّمفهوم الصحة وأهميتها:  2.1

عّرفتها منظمة الصحة العاملية بأنها حالة السالمة البدنية والعقلية الكاملة وخلو الجسم واملجتمعات من األمراض 

ي مجموعة من اإلجراءات للحيلولة دون حدوث املرض (، وخدمات الرعاية الصحية ه2010)منظمة الصحة العاملية، 

للفرد وخدمات لصحة املجتمع وتشمل الرعاية الصحية والصحة العامة والصحة الوقائية واألمان الصحي من خالل 

الدخول في مظلة الرعاية الصحية للمحافظة على الثروة ومجابهة الخطار والرعاية العائلية وفي حالت التقاعد عن 
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م(، ويرتبط املستوى الصحي للفرد بحالة املسكن والتعليم 2014واوقات الحاجة اليها )مواهب قسم السيد، العمل 

والغذاء والبيئة والخدمات الصحية وفرص الحصول عليها، ول تقل أهمية خدمات الرعاية الصحية عن الحاجات 

ون العتماد الكلي على قوى السوق )عبد األساسية لإلنسان ومن الضروري التدخل الحكومي املباشر عند الحاجة د

(، وهناك عدد من املعاير التي يشترط توفرها عند تقديم خدمات الرعاية الصحية بتخفيض التكلفة ورخص 2003هللا، 

الخدمة الى أقل درجة ممكنة، وفعالية النتائج العالجية أو الوقائية والتأمينية، والكفاءة القتصادية والفنية ويقصد 

حصول على أفضل النتائج بأعلى جودة، والعدالة بتوزيع الخدمة بالعدل والحصول عليها بتساوي في الحاجات بها ال

م(، وتصبح كل الجهود املبذولة بهدف تحسين صحة األفراد أو املجتمعات ذات 2014املتساوية )مواهب قسم السيد، 

 مردود على التنمية الشاملة.

ًّالنظم الصحية:  2.1.1

 لتحقيق يعّرف النظا
ً
م بأنه مجموعة من العناصر املترابطة واملتفاعلة مع بعضها ضمن شبكة من التصالت تعمل معا

هدف معين يضمن أعلى مستوى ممكن من النتائج للفرد واملجتمع واملحافظة على هذا املستوى وترقيته باستمرار )حمد 

استراتيجيات وسياسات بناء  2000ها لعام (. واستعرضت منظمة الصحة العاملية في تقرير31ًّم، ص2016النيل، 

األنظمة الصحية على مستوى العام خالل القرن العشرين. هذا وقد عرفت األنظمة الصحية بأنها تشتمل على كل 

املنظمات واملؤسسات واملوارد إلنتا  أفعال صحية بمعنى أنها "كل الجهود التي تبذل بهدف تحسين الصحة سواء تعلقت 

(، شهدت األنظمة الصحية 2003عناية الصحية باألفراد أو تقديم الخدمات الصحية العامة )عبد هللا، هذه الجهود بال

مان وانتشار أنظمة الض اشتمل الجيل األول على تأسيس أنظمة وطنية للرعاية الطبيةثالثة أجيال من اإلصالح حيث 

خيرا في الدول النامية، وعانت من عده مشاكل الجتماعي في الدول املتقدمة أول ثم في الدول متوسطة الدخل ثم أ

كارتفاع التكلفة وعدم عدالة توزيع منافع الرعاية الصحية وسوء نوعيه الخدمات الصحية التي تقدم للفقراء )عبد 

(، وعلى أساس هذه الصعوبات ظهرت الحاجة إلى تغيير يجعل األنظمة الصحية أكثر كفاءة وأكثر عدالة 2003هللا ، 

 واستند هذا اإلصالح على تحقيق أهداف زيادةالجيل الثاني "الرعاية الصحية األولية الح القاض ي بتشجيع فظهر اإلص

سنة بالعتماد على توفير العناية الصحية األولية لكل السكان. وقد تمثلت محاور هذه  20إلى  15العمر املتوقع بحوالي 

توى مالئم من الغذاء والتغذية ونشر التعليم وأنظمة مصادر العناية في توفير مستوى أساس ي من العناية الصحية ومس

املياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي لكل السكان، وكذلك بالتركيز على إجراءات الصحة العامة مقارنة بالعناية 

ل صحة االطبية وبالوقاية مقارنة بالعال  وبتوفير األدوية األساسية وبتدريب وتعليم الناس بواسطة العاملين في مج

املجتمع. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت كانت املحصلة النهائية لتطبيق هذه الستراتيجية الفشل جزئيا وذلك بسبب 

نقص التمويل وقصور عملية تأهيل العاملين في الصحة خاصة وظائف الوقاية ونقص التمويل وتدني مستوى الخدمة 

 إلى الطلب على الخدمات الصحية وإنما م(، وقد تعرضت لنقد أ2003الصحية )عبد هللا ،
ً
ساس ي بأنها لم تعر اهتماما

ويقصد به تقديم خدمة أساسية عالية النوعية  "الشمولية الجديدة " الجيل الثالثركزت على جانب العرض، وظهر 

ظم نلكل شخص حيث عرفت النوعية على أساس مبدأ في التكلفة. ويركز على التمويل العام أو التمويل الخاص امل

واملراقب بواسطة الدولة دون أن يعنى ذلك توفير الخدمة بواسطة الحكومة أو مؤسسات القطاع العام )عبد هللا، 

م(، وارتكزت صياغة األنظمة الصحية التي كانت سائدة قبل الجيل الثالث لإلصالح على أسس نظرية اقتصادية؛ 2003
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ظرية تنموية كالنظر إلى توفير خدمات الرعاية الصحية كأحد كاتصاف الرعاية الصحية بصفة السلعة العامة، وأسس ن

متطلبات التنمية على اعتبار أن مثل هذه الخدمات تشكل أحد مكونات الحتياجات األساسية، ويمثل الجيل الثالث 

 محاولة لحترام جانب الطلب في توفير خدمات الرعاية الصحية على اعتبار أن سوق الرعاية الصحية من شأنه أن

 في الصحة السكانية وفي التنمية القتصادية واعتماد معايير 
ً
يعمل مثل بقية األسواق، وتعتبر النظم الصحية استثمارا

(، ومكونات النظام الصحي تتمثل في إنتا  املوارد 2015النظم الصحية لتحقيق األداء األفضل )فيجورايس وماكي، 

قوم بها تالتي  املعرفة الصحية، وتنظيم البرامج الصحية، الطبية اتعد، املاألدوية، وارد البشريةويشمل امل الصحية

، القطاع الخاص الصحيوًّبرامج الضمان الجتماعي واملنظمات الخيرية والتطوعية وًّ وزرات الصحة والهيئات الحكومية

يادة النظام مصادر التمويل الصحي كميزانية وزارة الصحة، واإلدارة الصحية التي تقوم بقمن  والدعم القتصادي

وضع وًّة البحوث الصحيوًّتدريب طالب الطب واملهن الطبية وًّ تقويم البرامج الصحيةوًّ التخطيط الستراتيجيوًّ الصحي

تنظيم القوى الصحية العاملة وتقويم الجودة وتحسينها، وتتمثل وظائف النظام الصحي في وًّ معايير الرقابة على األداء

 ضمان توفرها في أماكن تواجدهم لألفراد وًّ ضمان تقديم خدمات طبية نوعية
ً
ميسورة في متناولهم دون عوائق، وًّأيضا

يحكم األفراد علي كفاءة النظام الصحي الكلي من خالل قدرته على توفير خدمات طبية نوعية، وانقاص معدل الوفيات وًّ

اد، وعلي املستوى علي املستوى الفردي بتقديم خدمات الرعاية الطبية لألفرًّ وحدوث األمراض والحوادث والعاقات

الجماعي تقع املسئولية علي مؤسسات خدمات الصحة العامة من خالل برامج خدمة املجتمع، وفي الدول النامية 

تتضاءل الرعاية الصحية والخدمات العامة السريعة للجميع في مجال الصحة والطب وإن تفش ي وباء في تلك الدول 

ها في اتخاذ إجراءات عالجية ووقائية ضد تلك األمراض، وتعتبر الصحة قادر على قتل نصف سكانها قبل أن يبدأ أصحاب

والوقاية والثقافة الطبية من الرفاهية التي ل يهتمون بها ول يستطيعون تحملها، فدخل الفرد بالكاد يكفيه هو وأسرته 

الثالث  الصحية في العالملضروريات الحياة فلن يذهب للطبيب لالطمئنان على صحته إل إن أعجزه املرض، واملشكالت 

لها سمات مشتركة حيث يوجد نقص كبير في الرعاية والخدمات الصحية تشكو منه أكثر الدول النامية وقد تحققت 

الوضع ف إنجازات صحية عظيمة في أغلب الدول النامية أدت إلي تناقص كبير في نسبة الوفيات وذلك بفضل الوقاية،

 ع
ً
 أو إيجابيا

ً
ويمكن تلخيص أسباب  (.76، ص2010لى أمد الحياة عند اإلنسان)أبو املعاطي، الصحي ينعكس سلبا

املشاكل الصحية في دول العالم الثالث في العوامل السكانية وسوء التغذية واألوضاع املعيشية الغير صحية وعدم 

ًّ(. 431-406م، ص1995العناية الصحية بكمية )مالكولم جبلز وآخرون، 

ًّدية: القطاعات االقتصا 2.1.2

الذي يمثل املستهلكين الذين يقومون بشراء السلع  القطاع العائلييمكن تقسيم القتصاد الي أربع قطاعات هي 

والخدمات من القطاعات األخرى ويحصل هذا القطاع على دخله من املساهمة بعناصر النتا  التي يملكها )رأس املال 

ة، ويسمى إنفاق هذا القطاع باإلنفاق الستهالكي الخاص )الحصري، التنظيم( في العملية النتاجي –العمل  –األرض  –

الذي يتكون من املنتجين للسلع والخدمات عن طريق عناصر النتا  املتوفرة، ويسمى إنفاق  وقطاع األعمالم(. 2007

ريع األساسية الذي يقوم بالصرف على املشا والقطاع الحكومي(. 36، ص1992هذا القطاع باإلنفاق الستثماري )عمر، 

والشراء من قطاع األعمال ويحصل على موارده من الضرائب، ويسمى إنفاقه باإلنفاق الحكومي الستهالكي )الحصري، 

فبعد أن يقوم القتصاد املحلي ببيع بعض السلع والخدمات للدول األخرى )الصادرات(  والقطاع الخارجيم(. 2007
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 بشراء بعض السلع والخدمات من
ً
الدول األخرى )الواردات( ويوضح صافي النفاق الخارجي الفرق بين قيمة  ويقوم أيضا

م(. وعادة ما يتم التفريق بين نوعين من القتصاد هما )القتصاد الجزئي( 2007الصادرات وقيمة الواردات )الحصري، 

الدخل  سلوك املستهلك كتوزيعوهو الذي يتعامل مع الوحدات الفردية في القتصاد كاألفراد واألسرة واملنشأة ويركز على 

لألفراد لألنفاق على السلع والخدمات، وتحديد مستوى النتا  للمنشأة بغرض الربح، والنوع الثاني هو )القتصاد 

 م(.1999الكلي( فيهتم بموضوعات الناتج الكلي واملستوى العام لألسعار )مايكل ابدجمان، 

 اقتصاديات الصحة: 2.1.3

، الصحية ايةعلى قضايا الرع القتصاد يبحث في كيفية تطبيق أدوات علم القتصاد علمهو فرع حديث من فروع 

وتوضيح جوانبها املختلفة بحيث تصبح أكثر قابلية للتحليل ويقدم معايير لتحديد ما إذا كانت سياسات معينة تزيد أو 

م(، وفوائد علم اقتصاديات 2003ة الصحية )عبد هللا ، تخفض الكفاءة القتصادية وعدالة توزيع خدمات الرعاي

ن من 
ّ
الصحة أنه يقدم خلفية يمكن من خاللها تحليل القضايا واملشكالت الخاصة بقطاع الخدمات الطبية ويمك

تقييم آثار التشريعات واألنظمة الصحية على جانبي العرض والطلب في األسواق الخاصة بالرعاية الصحية املرتبطة 

ا وهي سوق الخدمات الصحية النهائي وسوق املرافق الصحية وسوق القوى العاملة الصحية وسوق التعليم ببعضه

الصحي بكل مستوياته وأنواعه، وهناك عدة افتراضات خاصة بالرعاية الصحية تجعلها مختلفة عن الصناعات األخرى 

ت الطبية التي قد يتحملها املريض أو الحكومة شح املعلومات لدى املستهلكين وعدم التأكد من النفقا :وكأمثلة منها

وعدم التأكد من نتيجة العال  والدور املزدو  للطبيب كوكيل عن املريض وكعارض للخدمة مما يجعله يمثل الطلب 

والعرض في آن واحد ووجود عدد كبير من املنشآت الطبية ل تستهدف الربح )غير ربحية( وتحدد أسعار خدماتها على 

لفة فقط وقيود الدخول في املهن الطبية وفي األعمال التي يقوم بها مختلف املهنيين الصحيين ورغبة املجتمع أساس التك

في حصول كل أفراده على الحد األدنى من الرعاية الصحية، وبالرغم من أن بعض هذه الفتراضات توجد في قطاعات 

 وصناعة قائمة بذاتها، ويمكن وصناعات أخرى ، إل أن وجودها مجتمعة في الرعاية الصحية ت
ً
 متفردا

ً
جعل منها قطاعا

النظر إلى سوق خدمات الرعاية الصحية من جانبي العرض والطلب على هذه الخدمات مثله في ذلك  مثل كل األسواق، 

ففي جانب الطلب على خدمات الرعاية الصحية يتم استكشاف محددات الطلب على هذه الخدمات في إطار نموذ  

مطي يتسم سلوكه بالرشاد القتصادي وله دخل ثابت ومستوى معين من املعرفة والتعليم وأن يتمكن من مستهلك ن

التعبير عن تفصيالته الستهالكية بواسطة دالة تكون معرفة على حالته الصحية وأن تسود أسعار تنافسية للسلعة 

 املستهلك النمطي قيدا للميزانية يعبر عنه بحيثالستهالكية وملدخالت إنتا  الحالة الصحية، على هذا األساس يواجه 

ًّ(.PHELPS, 2016ل يفوق إجمالي اإلنفاق على السلع الستهالكية والخدمات  الصحية الدخل الثابت )

فيما يتعلق بجانب عرض الخدمات الصحية فإنتا  الخدمات الصحية تشتمل على مدخل العمل في شكل أطباء أما 

افة إلى عوامل إنتا  وسيطة ورأس املال، وبالرغم من أهمية املدخالت الرأسمالية في عملية وكوادر طبية مساعدة باإلض

إنتا  العناية الصحية، إل أنها تشكل نسبة متدنية من تكلفة إنتا  الخدمات الصحية في املستويات األولية للرعاية 

نظر إلى محددات عرض الخدمات الصحية الصحية. في إطار هذه العالقات الفنية إلنتا  الخدمات الصحية يمكن ال

من خالل التعرض للحوافز القتصادية والجتماعية التي تدفع مختلف األطراف للقيام بأعمالهم في هذا املجال، من 

جانب آخر يمكن النظر إلى األطباء والكوادر الصحية كمنظمين أو إداريين للعملية اإلنتاجية، ومن ثم فإن معدل الربح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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ديم الخدمات الصحية سيكون من أهم الحوافز القتصادية التي تستند عليها عملية اتخاذ القرارات بواسطة في مجال تق

ويسبق كل هذه األدوار والقرارات التي تتخذ حيالها بواسطة األطباء القرار البتدائي حول  (.PHELPS, 2016األطباء )

تثمار في رأس املال البشري بواسطة األفراد )عبد هللا ، دراسة الطب ليصبح الفرد طبيبا وهو قرار أخذ يعرف بالس

(، وعلى أساس هذه الصياغة لسلوك األفراد، وبافتراض أن حافز منتجي خدمات الرعاية الصحية تعظيم أرباحهم 2003

تقاطع بتتحدد كمية التوازن لخدمات الرعاية الصحية التي يرغب األفراد في الحصول عليها ويرغب املنتجون في توفيرها 

منحنيات الطلب والعرض .في مثل هذا التحليل يتوقع أن تعمل آلية السوق لتحقيق كفاءة تخصيص املوارد في سوق 

خدمات الرعاية الصحية مثلها في ذلك مثل بقية أسواق السلع والخدمات في القتصاد، وتختلف سوق خدمات الرعاية 

أن معظم هذه الفتراضات ل يتحقق وعادة ما تفشل آلية  الصحية عن األسواق النمطية للنظرية القتصادية في

 فقد 
ً
السوق في تحقيق كفاءة تخصيص املوارد ومن ثم في تعظيم رفاه الفرد األمر الذي يستدعى تدخل الدول، وحديثا

 ظهرت العديد من الستراتيجيات التي تتبعها األسواق الصحية لتقديم خدماتها.

 ت بين األسواق التنافسية النمطية وسوق الرعاية الصحية( يوضح ملخص االختالفا1جدول )

 سوق خدمات الرعاية الصحية األسواق التنافسية النمطية

ًّعدد محدود من املستشفيات والعيادات خاصة خار  املدن الكبيرةًّعدد كبير من املنتجين

ًّمعظم املستشفيات ل تعتمد حافز الربحًّحافز تعظيم الربح

ًّعم معرفة املستهلكين الكاملة باملعلومات ذات العالقةًّاملستهلكين كمال املعلومات لدى

ًّعدم تجانس السلعًّتجانس السلع

ًّمقابلة جزء من تكلفة الخدمةًّمقابلة التكلفة للسلعة املستهلكة

 (2003املصدر: )محمد حامد عبد هللا، 

اسات الدولة في مجال العناية الصحية تعتبر سيإخفاق آلية السوق في خدمات الرعاية الصحية ودور الدولة:  2.1.4

ناجحة إذا ترتب عليها زيادة في رفاه املجتمع من خالل تحسين األحوال الصحية وزيادة درجة عدالة توزيع الخدمات 

الصحية وازدياد قناعة املستهلكين بما يقدم لهم، وانخفاض تكلفة الخدمات الصحية مقارنة بحالة عدم تدخل الدولة 

الت، تستند املجموعة األولى إلى هدف اإلقالل من الفقر وتحقيق درجة عدالة أكبر في توزيع الخدمات إل في ثالث ح

الصحية بين الفقراء بينما تتعلق املجموعتين األخريين بإخفاق آلية السوق والتي تتأتي من جراء اتصاف بعض الخدمات 

الخارجية، وكما هو معروف فإن من أهم خواص  الصحية بخاصية السلع العامة وكذلك وجود ما يسمى بالتأثيرات

(، كما تعد القوى العاملة PHELPS, 2016السلع العامة أن استخدمها والستفادة منها عادة ما يتطلب توفير استثمارات )

الصحية أحد أهم املوارد الرئيسية لنظام الرعاية الصحية لتلبية احتياجات السكان الصحية، وتشمل هذه القوى 

ص العاملين في خدمات الرعاية الصحية الشخصية، وخدمات الصحة العامة، مثل األطباء البشريين، األشخا

لتغذية، العال  ا الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، التقنيين واملساعدين في مجالت التصوير الطبي والتحاليل الطبية،

نان واألجهزة الطبية الحيوية، وتشغل هذه القوى الطبيعي والعال  الوظيفي، البصريات، صحة البيئة والعناية باألس

أهمية قصوى عند املعنيين لتعظيم الستفادة من طاقاتهم وكفاياتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا دائما عند 

 (.2003مستويات أعلى)عبد هللا ،

 الصحة وتأثيرها على التنمية االقتصادية:  2.1.5
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م(، 1995جزئي مستمر تهدف إلي الرقي اإلنساني نحو الرفاه والتطور )مالكولم جبلز، التنمية هي عملية تطور شامل أو 

وتعرف بأنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية للبشر ليعيشوا الحياة التي يرغبون في تحقيقها، وأفضل مؤشر لقياس 

ي على مجموع السكان )عبد التنمية هو نصيب الفرد من الخل القومي والذي يحسب بقسمة الناتج املحلي اإلجمال

م(، والصحة عامل حاسم في تنمية املورد البشري ويؤثر الستثمار في الصحة على إنتاجية الفرد وبالتالي 2002القادر، 

النمو القتصادي وهناك طرق لزيادة التنمية القتصادية عن طريق البرامج الصحية بزيادة عدد ساعات الفرد وتحسين 

تاجية للقوى العاملة وفتح آفاق جديدة لإلنجاز والتنمية فالتحكم في األمراض يؤدي لزيادة عدد النوعية وزيادة اإلن

السكان وزيادة اإلنتا  وتغيير األوضاع نحو البتكار واستخدام التنمية، فوجود األمراض يقلل املقدرة على البتكار ويؤثر 

 سالبة على الصحة كزيادة (1987على طاقة الفرد ومقدرته العقلية في التحديث )جمعة، 
ً
، كذلك فإن للتنمية آثارا

استهالك السلع املضرة بالصحة، وانخفاض العمالة التي تعمل في الوظائف التي تتطلب مجهود بدني مع زيادة العمالة 

التي تعمل في الوظائف التي تتطلب الجلوس الطويل وينتج عنه أمراض السمنة، وإنشاء مصانع تزيد التلوث البيئي 

والذي يؤدي إلي تدهور الوضع الصحي وزيادة حوادث الحركة التي تؤدي إلي اإلعاقة والوفاة بسبب تعبيد الطرق 

السريعة والتي هي عامل أساس ي للتنمية وانتشار األمراض وانتقالها بسبب الزيادة السكانية في املدن )مالكولم جبلز، 

 م(.1995

 تمويل املشروعات الصحية: 2.2

امليزانية هي أداة اتصال بين املواطنين والسلطات العامة مما يتطلب عرضها بطريقة توضح نيات العمومية: امليزا 2.2.1

أهداف املجتمع وتمكن من إعطاء صورة للرأي العام وملمثلي الشعب عن األموال التي تجبيها الدولة وكيفية استخدامها 

 )بأنها وثيقة قانونية مصادق عليها من البرملان تهدف لتقديرًّومدى مساهمتها في تحقيق أهداف املجتمع. ويمكن تعريفها 

النفقات الضرورية إلشباع الحاجات العامة واإليرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون 

. وهذا 2008بليون دولر أمريكي على الصحة في عام  92(. وقد أنفقت بلدان إقليم شرق املتوسط 2012سنة( )أحمد، 

من سكان العالم. وأنفقت ستة بلدان من البلدان  %8من اإلنفاق الصحي العالمي على  %1.6ل يعادل إل مقدار 

فقط من سكان اإلقليم،  %6.6من ذلك املقدار، ول يشكل سكانها سوى  %34املرتفعة الدخل في اإلقليم وحدها حوالي 

 ل يخصص للصحة سوى 
ً
نفاق الحكومي. وفي غالبية البلدان املنخفضة الدخل، يتكفل من مجمل اإلًّ %7.8وإقليميا

في بعض البلدان. ويعد  %80من اإلنفاق الصحي من أموالهم الخاصة، وقد يصل هذا الرقم إلى  %60املواطنون بدفع 

 في تكاليف تتحملها األسر وتدفع بها إلى الفقر
ً
 رئيسيا

ً
لشاملة للرعاية وتحد التغطية ا هذا اإلنفاق من املال الخاص سببا

الصحية من املوانع املالية أمام الحصول على الخدمات الصحية. ويتم التحول إلى التغطية الشاملة من خالل زيادة 

 .(2018النسبة املئوية للسكان والخدمات والتكاليف التي تغطيها نظم الدفع املسبق )منظمة الصحة العاملية،

واطنون متفرقين ويديرونه بمعرفتهم ووسائلهم وتحت مظلة سلطة الدولة هو كل ما يملكه املالقطاع الخاص:  2.2.2

ورقابتها، وهو قطاع األعمال املرتبطة بالشركات واملؤسسات التي يملكها أفراد بصفة شخصية وغير مرتبطة بحكومة 

(، ومن خصائص القطاع الخاص www.wikipedia.orgالدولة أو مؤسسة من مؤسساتها )مفهوم القطاع الخاص، 

احداث التوازن في القتصاد وإتاحة فرص للعمل والدخل ووضوح الهدف واملبادرة باملشروعات واألفكار واملنافسة 

وسرعة اإلنجاز والكفاءة، ويرتبط تطور القطاع الخاص بمدى تطور التنظيم والتشريعات التي تحفظ الحقوق الخاصة 

http://www.wikipedia.org/
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 للمستثمرًّ
ً
ين، وللقطاع الخاص أهمية كبيرة لتحقيق التنمية بتقديم الخدمات في جميع مناحي الحياة ويكون فعال

بإزاحة املعوقات التي يمكن ان تقف أمامه بتوفير مناخ مالئم ومحفز لالستثمار، وتحديث البنيات التحتية وتحقيق 

ويل املشروعات الصحية حيث يزداد النفاق على يبرز أمام الدول تحدي كبير في تماألمن والستقرار السياس ي، وًّ

الخدمات الصحية بوتيرة متسارعة وذلك بسبب ارتفاع الصابة باألمراض املزمنة، إل أنه وبفضل التخطيط الستراتيجي 

تدرك الحكومات بأنه من غير املمكن على املدى الطويل الستمرار باملنهج الذي تتحمل فيه الحكومة معظم األعباء 

الية املباشرة للخدمات الصحية، وتحتا  الحكومات الى اتباع نهج مختلف يشجع القطاع الخاص بدور فاعل في امل

تحجيم النفقات والرتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية. وعلى الحكومات ان تدعم القطاع الخاص بإزالة العقبات 

 اع الخاص، واستصدار تشريعات وقوانين وذلك لضماناملؤسسية وتهيئة بيئة تنظيمية وتشغيلية ومالية مالئمة للقط

ًّ(.2012توفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وأسعار معقولة وفرص وصول أكبر )قمة الشراكة الحكومية، 

م نسبة االنفاق الحكومي والخاص2010( يوضح االنفاق على الرعاية الصحية عام 2جدول )  

ًّالخاصًّالحكوميًّاملنطقةًّرقم

ًّ%63ًّ%37ًّشرق آسياجنوب 1ًّ

ًّ%51ًّ%49ًّالمريكتان2ًّ

ًّ%51ًّ%49ًّأفريقيا3ًّ

ًّ%49ًّ%51ًّشرق املتوسط4ًّ

ًّ%25ًّ%75ًّأوربا5ًّ

ًّ%38ًّ%62ًّالسعودية6ًّ

ًّ%30ًّ%70ًّالبحرين7ًّ

ًّ%23ًّ%77ًّالمارات8ًّ

ًّ%22ًّ%78ًّقطر9ًّ

ًّ%21ًّ%79ًّعمان10ًّ

ًّ%15ًّ%85ًّالكويت11ًّ

 رصد الصحي العاملي. تحليل بوز اند كومبانياملصدر: منظمة الصحة العاملية. مستودع بيانات امل

تمثل الشراكة بين القطاع العام والخاص فرصة لجمع نقاط قوة مختلفة تعمل على الدفع نحو األفضل في منظومة 

الرعاية الصحية، من خالل تحديد الفجوات الصحية وتنظيم األسواق الصحية واستدعاء موارد مالية في الفرص 

(، وهناك عدد من النماذ  الناجحة في بعض 95-82م، ص2006تكار وريادة األعمال )عبد العزيز، املربحة وتحفيز الب

البلدان تؤكد أهمية القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية وعلى سبيل املثال نذكر تجربة )آليزرا( في فلنسيا بدولة 

لة ويقوم القطاع الحكومي بتمويل وتنظيم اسبانيا، حيث تم منح شركة خاصة عقد بناء وتشغيل منطقة طبية متكام

مراقبة الخدمات الصحية ضمن املنطقة فيما يقوم القطاع الخاص ببناء املرافق وامتالكها وتشغيلها وتدفع الحكومة 

 الى الشركة الخاصة، على أن تعود في النهاية ملكية الصول إليها بعد انقضاء حق المتياز الذي يمتد 
ً
 سنويا

ً
رسما

 )قمة الشراكة الحكومية، لعشرين 
ً
(، وتسمح مثل هذه الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام بتجنيب 2012عاما

 لالستثمار في مجال الرعاية الصحية الش يء الذي قد ل 
ً
القطاع العام التكاليف الرأسمالية الضخمة املطلوبة مقدما

ب على الحكومات التعامل كذلك بحذر مع شركات القطاع يكون بمقدور الحكومات توفيره من امليزانيات العامة. ويج

 للظروف القتصادية لضمان حماية مصالحها. ويجب أن تقدم الشركات قصارى جهدها لتوفير قيمة 
ً
الخاص وفقا

أفضل مقابل املال، وتوضح هذه القيمة كهدف رئيس ي للمشروع ووضع مؤشرات أداء لقياسها طيلة فترة املشروع، وفي 



 (57-39ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 51 الرابع عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

فسة يمكن للقطاع الخاص أن يعمل في قطاع الصحة  فكلما كانت الخدمة أبعد عن الحتكاك باملريض سوق املنا

وكانت قيمتها التجارية أكبر تصبح أكثر مالئمة للقطاع الخاص، وفي املقابل يفضل أن يحتفظ القطاع الحكومي 

كن لتوعية الصحية األساسية، وهناك فرص يمبالخدمات التي تغلب عليها القيمة الجتماعية كتوفير الرعاية الوقائية وا

للقطاع الخاص بالعمل ضمن اطارها كتطوير منظومات رعاية ريفية قوية، ونقل املرض ى وخدمات الطوارئ، تحسين 

كفاءة وفعالية الخدمات القائمة من حيث السالمة واملعدات، ومراكز التميز، تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال 

ة، والخدمات اإلدارية والتشغيل واملنصات الصحية اإللكترونية، وتوريد املستلزمات الصحية، وتوفير الرعاية الصحي

ًّ(.2012فرص التعليم في املجال الصحي من خالل الكليات واملؤسسات التعليمية )قمة الشراكة الحكومية،

( يوضح نموذج القواعد الالزمة لتمكين القطاع الخاص في خدمات الصحة3جدول )  

 الوصف القاعدة

ًّجذب القطاع الخاص من خالل مكاتب تشجيع الستثمار وتنظيم الشراكات بين القطاع العام والخاصًّإعداد اإلطار املؤسس ي

ًّايجاد بيئة تساعد على تنفيذ مشروعات من خالل القانون التنظيمي والتشغيلي واملاليًّإنشاء بيئة داعمة 

ًّن القطاع العام والخاص على مستوى املنظومة وعلى مستوى الفرصتخطيط وتنفيذ الشراكة بيًّتنظيم الفرص

 ، نموذج يوزر أند كومباني2010املصدر: منظمة الصحة العاملية، 

 الدراسة امليدانية:  .3

 نبذة تعريفية عن: 3.1

 وخطي طول  18,17تقع في ولية نهر النيل بين خطي عرض محلية شندي:  3.1.1
ً
، درجة شرق 24,23درجة شمال

ً
ا

( ألف نسمة، وبها خمس وحدات إدارية هي )مدينة شندي، ريفي شمال 55( كيلو متر، وعدد سكانها )14596ومساحتها )

( قرية، وبها مشاريع للزراعة 23شندي، ريفي جنوب شندي، ريفي كبوشية، ريفي حجر العسل( وتضم املحلية حوالي )

الوة، ود بانقا، حجر العسل، البسابير، تال، كروان، كورال، أبرزها )كبوشية، قندتو، البجراوية، املسيكتاب، الشق

وتنتشر فيها املدارس في جميع املراحل التعليمية العالي  مشروع فايت لإلنتا  الزراعي(، وبها صناعات الغزل والنسيج،

 .)dia.orgewww.wikip) وبها عدد من املصارف البنكية

درجة  32درجة شمال وخطي طول  17درجة جنوبا و 16تقع في ولية نهر النيل بين خطي عرض محلية املتمة:  3.1.2

درجة شرقا، وتتكون من ثالث وحدات إدارية هي )املتمة املدينة، طيبة الخواض، جنوب املتمة ود حامد  33، 40غربا و

( قرية، املشاريع الزراعية 118( نسمة، ويبلغ عدد القرى )156,778م )2008وحجر الطير(، وعدد سكانها وفق تعداد عام 

فيها )كلي، الضواب، الكمير، طيبة، مديني، املتمة، السيال( وتنتشر مؤسسات التعليم في األساس والثانوي والجامعي، 

ًّ(.www.wikipedia.orgوبها عدد من املصارف البنكية)

 إجراءات الدراسة امليدانية:  3.2

 أداة الدراسة:  3.2.1

تم تصميم أسئلة للمقابلة لجمع البيانات بالعتماد على املراجع املتعلقة بموضوع الدراسة وأراء عدد من أعضاء هيئة 

التدريس ذوي الخبرة في مجال القتصاد والصحة، وكذلك بعض أصحاب الخبرة في املجال، كما تم توجيه أسئلة 

ملقابلة إلى عدد من املختصين واملعنين من أعضاء قطاع األعمال في مجال الصحة بمحليات شندي واملتمة، ومدراء ا

 إدارات في رئاسة املحليات وكانت أسئلة املقابلة تتكون من:

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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ًّموقع املنشأة ونوع امللكية )خاص، عام، تطوعية( -1

 حجم رأس املال العامل في املنشأة  -2

 ةعدد العاملين باملنشأ -3

 نوع الخدمة التي تقدمها املنشأة -4

 عدد املستفيدين من الخدمات التي تقدمها املنشأة واملترددين على طلبها  -5

 املشكالت والعقبات التي تواجه سير عمل املنشأة  -6

  رؤى مستقبلية لتطوير خدمات املنشأة واملجالت واملشروعات املرتبطة بها  -7

ًّعدها الباحث من الدراسة امليدانية وكانت على النحو التالي:كما تم تصميم جداول لعرض البيانات التي أ

 تحليل وعرض البيانات: 3.2.2

 ( بعض منشآت القطاع الخاص في الخدمات الصحية بمحلية شندي4جدول رقم )

املستفيدين  مالحظات

 في السنة 

رأس املال  عدد العاملين نوع الخدمة

 املستثمر مليون 

 العدد
 البيان

أجنحة خاصة 

تشفى املك نمر بمس

ًّوالعسكريًّ

9,120ًّ
 

 عالجية

(6)  

 لكل مناوبة
 استثمار حكومي

 

2ًّ
ًّمستشفيات

 

 

ًّ

ًّ

40,000ًّ

 

 

 

 عالجية

(15)  

اختصاصيين+ 

إداري+ 

سكرتير+ 

 عامل

75,000,000 

 

ًّ

ًّ

3ًّ

ًّمستوصفات

 42,200 مناوبتين
وقائية 

 وعالجية
70 

استثمار خاص 

 وشراكة تطوعية
ًّوحدات ومراكز صحية 7

ت الًّمناوبتين، مشك

التضخم وقطوعات 

ًّالكهرباء

 عالجية 100,000
صيدلي+ ( 120)

مساعد صيدلي+ 

 عامل
ًّصيدليات 72 150,000,000

 عالجية 18,000 أغلب التخصصات
(50 )

اختصاص ي + 

 موظف+ عامل
ًّعيادات أطباء 35 20,000,000

ًّمختبرات 20 40,000,000 60 مختبر 80,000 مناوبتين

-ًّ ًّمراكز تشخيصية - - - - -

ًّ ًّمراكز عال  طبيعي 1 25,000,000 3  3,600

ًّمناوبتين ًّنقاط خدمات تمريض 10 10,000,000 10  72,000

ًّعيادات تغذية - - - - - -

كليات الطب 

واألسنان والتمريض 

ًّواملختبرات

 - مقعد 520

( أعضاء 70)

هيئة تدريس 

+ إداريين+ 

 عمال

- 

استثمار 

القبول 

 الخاص

ًّكليات طبية

ًّرمستشفي املك نم ًّمحارق طبية 1 - - - -
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املستفيدين  مالحظات

 في السنة 

رأس املال  عدد العاملين نوع الخدمة

 املستثمر مليون 

 العدد
 البيان

 يتبع ملستشفى املك

ًّنمر
 7 عالجية -

استثمار حكومي 

 وجهد خيريًّ
ًّمصانع أوكسجين 1

-ًّ 364,920ًّ - 341 320,000,000 151ًّ ًّاملجموع

 م2022املصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة امليدانية 

( عبارة عن أجنحة خاصة 2ار خاص عددها )يتضح من الجدول أعاله يتضح أن املستشفيات الحكومية التي بها استثم

(، واملراكز الصحية  استثمار خاص 3بمستشفى املك نمر الجامعي واملستشفى العسكري، واملستوصفات الطبية )

( في أغلب التخصصات، 35(، وعيادات األطباء الخاصة )72(، والصيدليات عددها )7وشراكة تطوعية عددها )

(، وقبول على النفقة الخاصة 10(، ونقاط خدمات التمريض )2ومراكز العال  الطبيعي ) ( معمل،20واملختبرات الطبية )

(، ول توجد مراكز 1( ومصنع لألوكسجين الطبي )1( مقعد، ومحارق طبية )520توفره الكليات الطبية في حدود )

 بنظام 520توفر )( كليات طبية 4( مؤسسة إضافة الي )151تشخيصية وعيادات تغذية، وبلغ جملة املؤسسات )
ً
( مقعدا

( فرصة، واملترددين 341( مليون جنيه، وفرت وظائف بعدد )320القبول على النفقة الخاصة، وجملة رأس مال )

( ألف متردد ومستفيد في السنة، وهناك بعض املشكالت املرتبطة بالتضخم وارتفاع األسعار 364لالستفادة من الخدمة )

 طويلة.وكذلك انقطاع الكهرباء لساعات 

( بعض منشآت القطاع الخاص في الخدمات الصحية بمحلية املتمة5جدول رقم )  

 مالحظات
عدد 

 املستفيدين
 نوع الخدمة

عدد 

 العاملين

رأس املال 

 املستثمر
 البيان العدد

أجنحة خاصة 

بمستشفيات 

ًّعلياء العسكريًّ

7000ًّ لكل مناوبة 5 عالجية  
استثمار 

 حكومي
ًّمستشفيات 1

ًّوصفاتمست - - - - - -

  48,000 مناوبتين

( طبيب + 20)

إداري+ 

ممرض+ 

مختبر + 

 عامل

استثمار 

خاص + 

شراكة 

 تطوعية

ًّوحدات ومراكز صحية 4

ًّمناوبتين 15,000  

( صيدلي + 4)

مساعد 

 صيدلي

ًّصيدليات 2 4,000,000

متوفرة عيادات 

محولة 

باملستشفيات 

 الحكومية فقط

ًّعيادات أطباء - - - - -

ًّمختبرات 1 2,000,000 3  36,000 مناوبتين

-ًّ - -ًّ ًّمراكز تشخيصية - - -

-ًّ ًّمراكز عال  طبيعي - - - - -

-ًّ ًّعيادات تغذية - - - - -
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 مالحظات
عدد 

 املستفيدين
 نوع الخدمة

عدد 

 العاملين

رأس املال 

 املستثمر
 البيان العدد

ًّمناوبتين 1,000 
وقائية 

 وعالجية
ًّنقاط خدمات تمريض 1 1,000,000 1

كلية الصحة 

 العامة
 - مقعد 160

( أعضاء 20)

هيئة تدريس 

+ إداريين + 

 عمال

- 
القبول 

 الخاص
ًّات طبيةكلي

-ًّ ًّمحارق طبية - - - - -

-ًّ ًّمصانع أوكسجين - - - - -

-ًّ 107,000ًّ -ًّ 53ًّ 7,000,000ًّ 9ًّ ًّاملجموع

 م2022املصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة امليدانية 

يتضح من الجدول أعاله أن املستشفى العسكري بها استثمار خاص عبارة عن جناح خاص، واملراكز الصحية استثمار  

(، 1(، ونقاط خدمات التمريض )1(، واملختبرات الطبية )2(، والصيدليات عددها )4شراكة تطوعية عددها )خاص وًّ

 160من سعتها مقاعد على النفقة الخاصة توفر ) %50وكلية الصحة العامة جامعة شندي تقبل بنسبة 
ً
( مقعدا

لألطباء، ول مراكز للعال  الطبيعي، ول  للدراسة على النفقة الخاصة، ول توجد مستوصفات طبية، ول عيادات خاصة

( مؤسسة، 9مراكز تشخيصية ول عيادات تغذية ول مصانع األوكسجين طبي ومحارق طبية ، وبلغ جملة املؤسسات )

( ألف متردد 107( وظيفة، واملترددين لالستفادة من الخدمة أكثر من )53( مليون جنيه، يعمل بها )7برأس مال )

 .ومستفيد في السنة

 مناقشة الفرضيات والنتائج: 3.3

من خالل الدراسة امليدانية فعلى الرغم من ارتفاع األسعار والتضخم وقطع امداد الكهرباء لساعات طويلة وارتفاع 

تكلفة إنتا  الخدمات الصحية إل أن القطاع الخاص أسهم بصورة مباشرة ومقدرة في توفير وتطوير الخدمات الصحية 

 للدراسة 680( كليات طبية وصحية توفر )5( مؤسسة صحية و)152ثل ذلك في وجود أكثر من )في املحليتين، وتم
ً
( مقعدا

( ألف مستفيد ومتردد 471على النفقة الخاصة، وبلغ عدد املستفيدين واملترددين على طلب هذه الخدمات أكثر من )

ين النظم الصحية وجودة الخدمات الصحية في السنة وعلى هذا فإن الفرضية األولى التي نصت على أن هنالك عالقة ب

ًّوعدالة توزيعها قد تحققت.

( مليون جنيه، ويمثل نسبة مقدرة مع جملة التمويل 327كذلك فإن رأس املال املستثمر في هذه املشروعات بلغ )

نالك ن هاملخصص من ميزانية وزارة الصحة لهذه املحليات وعلى هذا األساس فإن الفرضية الثانية التي نصت على أ

ًّعالقة بين القطاع الخاص وسوق الخدمات الصحية قد تحققت

( 394واستشعرت الدراسة مؤشرات أثر هذه املشروعات على توفير فرص للعمل حيث وفرت هذه املؤسسات أكثر من ) 

نمية توظيفة في املحليتين، كذلك أثرت على إنتاجية الفرد من خالل الخدمات التي تقدمها ودلت عليها مشروعات ال

التي تحققت في املحليتين وعلى هذه األساس فإن الفرضية الثالثة التي نصت على أن هنالك عالقة بين الستثمار في 

ًّالخدمات الصحية وزيادة اإلنتاجية واستدامة التنمية قد تحققت 
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 الخـــــاتمة: . 4

ملتمة( بولية نهر النيل، واشتمل على تناول البحث دور القطاع الخاص في تطوير خدمات الصحة في محليات )شندي، ا

إطار منهجي وإطار نظري استعرض نشأة وتطور مفهوم الصحة ومعوقات وعوائق استثمار القطاع الخاص في قطاع 

الصحة، ومن خالل الدراسة امليدانية تبين اسهام القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية في هذه املحليات وخلص 

 همها:البحث الى عدة نتائج أ

 النتائج 4.1

توجد عالقة بين القطاع الخاص وجودة الخدمات الصحية فانخراط املستثمرين في قطاع الصحة أسهم بصورة  -1

( كليات طبية 5( مؤسسة صحية و)152واضحة في تقديم خدمات بجودة مناسبة وتمثل ذلك في وجود أكثر من )

 للدراسة على النفقة الخاصة، و680ًّوصحية توفر )
ً
بلغ عدد املستفيدين واملترددين على طلب هذه الخدمات ( مقعدا

ًّ( ألف مستفيد ومتردد في السنة.471أكثر من )

توجد عالقة بين القطاع الخاص وعدالة توزيع الخدمات الصحية ويدل عليها املرافق التي شيدت في املحليات في  -2

ًّ( مليون جنيه.327القطاع الصحي، كذلك فإن رأس املال املستثمر في هذه املشروعات بلغ )

توجد عالقة بين التنظيم الحكومي واستدامة الستثمار في الخدمات الصحية فدعم الحكومة للمستثمرين بسن  -3

القوانين والتنظيم وتوظيف املوارد الحكومية باستحداث صيغ إدارية ووسائل حديثة أسهم في توفير مزيد من 

( وظيفة في 394لتي نشأت من هذا التوظيف أكثر من )الخدمات وحافظ على املوارد، حيث وفرت املؤسسات ا

 على إنتاجية الفرد من خالل الخدمات التي تقدمها ودلت عليها مشروعات التنمية التي 
ً
املحليتين، وأثرت ايجابا

 تحققت في املحليتين.  

ات بعض هناك حاجة الى بعض الخدمات مثل املراكز التشخيصية، مراكز التأهيل والعال  الطبيعي، عياد -4

التخصصات الطبية والتغذية، والكليات الطبية، املحارق الطبية، واستراحات إقامة املرافقين للمرض ى وغيرها من 

ًّالخدمات.

 أوصت الدراسة باآلتي:  التوصيات: 4.2

تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قطاع الصحة وخاصة في التخصصات النادرة والغير متوفرة من ناحية  -1

ًّبعض املناطق الجغرافية من ناحية أخرى. وفي

دعم املستثمرين بتوفير خدمات إمدادات املياه والكهرباء والتصالت واإلعفاء أو تخفيض بعض الرسوم والضرائب  -2

 ومراعاة التوزيع العادل للفرص والمتيازات.

ًّالخدمات الصحية.تهيئة بيئة داعمة وإطار تنظيمي وتشريعات تمكن القطاع الخاص من تقديم مزيد من  -3
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 الطوارئًّ قسم عمل بيئة تقييم(: 2022) محمود على & الشكري، عبد أحمد & األغا، محمد رمضان، السيد يوثق هذا البحث كـ:

، مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، فلسطين غزة قطاع. الطبي الشفاء مجمع في الكبرىًّ العودة مسيرات خالل

 81-58 ص (، أملانيا،14(، العدد )4املجلد )

 املستخلص

ودة جالصحية من أهم املؤشرات التي يمكن بها قياس  الكوادرًّتعتبر بيئة العمل وتأثيرها على أداء العاملين وخاصة 

فاظ الح وبالتالياملقدمة، لذلك يجب الهتمام وتطوير هذه البيئة لتحسين الخدمات الصحية املقدمة  الخدمات

أهم  إبرازًّوًّ ،دفت الدراسة للتعرف على بيئة العمل وتقييمها بأبعادها املختلفةهعلى األرواح البشرية بشكل أكبر. وًّ

الل خ تحسين بيئة العمل.لواقتراح الحلول  الكبرى،شكالت التي تواجه الكادر الطبي خالل مسيرات العودة امل

ي هج الوصفاملن ينفلسطين. اعتمد الباحث -غزة-الطبيمسيرات العودة الكبرى في قسم طوارئ مجمع الشفاء 

والتحليلي، واستخدم طريقة الحصر الشامل، حيث تم عمل استبانة وزعت على جميع الكوادر الطبية في قسم 

مجالت، وتم عمل  5( فقرة موزعة على 52( طبيب وممرض، وقد تضمنت الستبانة )82الطوارئ، البالغ عددهم )

سير العمل ومكونات بيئة العمل، وتم مراجعة تقارير زيارات ميدانية وتدوين املالحظات في قسم الطوارئ، وكيفية 

واحصائيات مجمع الشفاء الطبي ووزارة الصحة ذات العالقة، وعمل مقابالت مع مدراء الكوادر الطبية. وكانت أهم 

نتائج الدراسة: وجود نقص في أعداد الكوادر الطبية، وقلة توافر أطباء وتمريض تخصص طوارئ، قلة عدد األسرة 

الطوارئ، وعدم مناسبتها مع حجم أعداد متلقي الخدمة، وتؤثر قيمة الراتب وعالقة املوظف باإلدارة على  في قسم

األداء في العمل. وكانت أهم توصيات الدراسة: العمل على وضع خطط استراتيجية لتحسين بيئة العمل في قسم 

ًّ
ً

للمعايير الدولية للمؤشرات الصحية  الطوارئ، العمل على إنشاء بروتوكولت للعمل داخل قسم الطوارئ وفقا

)طبيب، ممرض، سرير، قوى عاملة(، وعناصر بيئة العمل بعناصرها املختلفة )اإلضاءة، التهوية، الحرارة، 

mailto:mamsy1986@gmail.com
mailto:abed.schokry@gmail.com
mailto:malagha@mail.iugaza.edu
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الضوضاء، التصميم الهندس ي، الحوافر، اللوائح والقوانين، البيئة الفنية والتقنية(، تفعيل الوصف الوظيفي، 

ًّمع متطلبات املرض ى والكوادر الطبية.توسعة قسم الطوارئ ليتناسب 

 العمل، الكادر الطبي، مسيرات العودة الكبرى، مجمع الشفاء الطبي، قسم الطوارئ. بيئة الكلمات املفتاحية:

Abstract 
  The work environment and its impact on the performance of employees, especially 

health staff, is one of the most important indicators by which the quality of services 

provided can be measured. Therefore, attention and development of this environment 

must be taken to improve the health services provided and thus preserve human lives 

more. The study aimed to identify and evaluate the work environment in its various 

components and highlight the most important problems facing medical staff during 

the Great March of Return in the emergency department of Al-Shifa Medical 

Compound - Gaza - Palestine. The researcher used the descriptive and analytical 

approach, a questionnaire was developed and distributed to all medical staff in the 

emergency department, and they are (82) doctors and nurses. The questionnaire 

includes (52) statements distributed covered five different domain. In addition to, 

field visits, observations, notification were gathered in the emergency department. 

The related reports and statistics of Al-Shifa Medical Compound and the   Ministry 

of Health were reviewed, and interviews were conducted with medical staff managers 

and workers within the emergency department. The most important results of the 

study are: a shortage of medical staff, especially doctors and nurses specializing in 

emergencies, shortage of beds, and the value of the salary and the relationship of the 

employee with the managers affect the performance at work. Some recommendations 

of the study are below: developing strategic medical plans to improve the work 

environment within the emergency department, work to establish protocols for work 

within the emergency department in accordance with international standards for 

health care, and elements of the work environment with its various elements, 

activation of job description, expansion of the emergency department to suit the 

requirements of patients and medical staff.   

Keywords: Environment, Medical Staff, Great Marches of Return, Al-Shifa Medical 

Compound, emergency. 
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 امللخص املفاهيمي

هدفت الدراسة للتعرف على بيئة العمل وتقييمها بأبعادها املختلفة خالل مسيرات العودة الكبرى في قسم طوارئ 

، في ظل وجود اعتداءات إسرائيلية متكررة وانقسام داخلي مع وجود حصار على فلسطين-غزة-الطبيمجمع الشفاء 

 اتهامكونالصحة بشكل متميز، وذلك بدراسة بيئة العمل من معظم  قاطع غزة منذ سنوات مما يعيق تقديم الخدمة

 ومقارنتها مع املعايير الدولية، ووضع مقترحات لتحسين هذه البيئة وبالتالي تحسين أداء الكادر الطبي.

ًّ
تقييم بيئة عمل قسم الطوارئ والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ل

 غزة فلسطينيرات العودة الكبرى في مجمع الشفاء الطبي. قطاع خالل مس

ل تقييم بيئة عم
قسم الطوارئ خالل 

مسيرات العودة 

الكبرى في مجمع 
ع قطا. الشفاء الطبي

فلسطين _غزة

مسيرات العودة 

الكبرى 

التصميم 

الهندس ي

األدوات 

واملستلزمات 
الطبية

ظروف العمل

عالقة اإلدارة 

باملوظف

أداء الكادر الطبي
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 تطلعات مستقبلية: 

 الخدمات الصحية.من كفاءة تزيد بيئة العمل التي  خصائصإجراء املزيد من البحوث والدارسات للتعرف على 

 باألداء.وعالقتها والترقيات إجراء املزيد من البحوث والدراسات للتعرف على نظم الحوافز 

عين من الكوادر الطبية لتنمية مهاراتهم في وقت األزمات والطوارئ.طوًّإجراء دراسات حول املت 

  غزة فلسطينلطبي. قطاع تقييم بيئة عمل قسم الطوارئ خالل مسيرات العودة الكبرى في مجمع الشفاء ا
 

د يوجحيث بيئة عمل قسم الطوارئ غير مريحة، ول تطابق معايير منظمة الصحة العاملية من حيث املساحة وعدد الكوادر الطبية، وعدد األسرة، توصلت الدراسة الى أن 

اصة وواضحة للعمل داخل قسم الطوارئ، ول يوجد تفعيل للوصف ل يوجد بروتوكولت خ، نقص شديد في عدد األسرة، مقارنة مع حجم أعداد الجرحى واملصابين

 الوظيفي.

 ملعايير منظمة الصحة العاملية للب أوصت الدراسة
ً
 ؤشراتمالعمل على وضع خطط استراتيجية، وإنشاء بروتوكولت للعمل لتحسين بيئة العمل في قسم الطوارئ، وفقا

 ل األمثل للفراغات املكانية، والتوزيع املكاني املناسب، وزيادة عدد األسرة بشكل يناسب عدد متلقي الخدمة.الصحية. عمل توسعة لقسم الطوارئ، والستغال

املـنهج الوصـفي والتحليلي وذلك بعمل تحليل لبيئة عمل قسم  يناعتمد الباحث

الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، ومقارنتها باملعايير الدولية، حيث تم استخدام 

 مقابالت، زيارات ميدانية(. دراسية متعددة )استبانة،أدوات 

في ندرة وجود أبحاث تهتم بدراســـــــــة بيئة عمل أقســـــــــام  تظهر مشـــــــــكلة الدراســـــــــة

وجود بعض الخلل واملشــــــــــــاكل في بيئة عمل وًّ، ينالطوارئ حســــــــــــب علم الباحث

نتيجة الحصــــــــار الســــــــرائيلي  تطبيق املواصــــــــفات العامليةقســــــــم الطوارئ، وعدم 

في  ســـــــــــــاعداتالداخلي واعتماد القطاع الصــــــــــــحي على الكثير من امل والنقســـــــــــــام

 معظم سياساته، مما يؤدي الي وجود تباطؤ في تقديم الخدمة. 
 

 التي تواجه الكادر الطبي خالل أهم مشكالت ببيئة العمل هدفت الدراسة إلبرازًّ

 تحسين بيئة العمل.ل، واقتراح الحلول مسيرات العودة الكبرى 
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها املؤسسات في وقتنا الحاضر بمختلف أنواعها، أصبحت بيئة العمل من األمور 

كون متوافقة مع التغيرات والتطورات املحورية للمؤسسات والعاملين، وهذا يتطلب بيئة عمل جاذبة لألفراد وت

حيث إن السبب الرئيس ي لدراسة بيئة العمل؛ هو تزويد املديرين باألفكار التي تساعد على (، 2019لرويلي، الحديثة )ا

تحسين ميول العاملين نحو العمل أو املؤسسة مثل زيادة الراتب أو التدريب وغيرها، حيث تعتبر عملية تقويم شاملة 

، ويعتبر مجمع الشفاء الطبي أقدم وأكبر مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة (2006حسين، جوانب العمل )تغطي جميع 

صميم واإلنشاء، تمَّ تصميُمه في عهد الحتالل اإلسرائيلي، الذي لم  في قطاع غزة. إّن مجمع الشفاء الطبي قديم التَّ

ة، وتم اضافة بعض املب اني وترميم وتطوير بعض األقسام بعد مجيئ السلطة يكن يسعى لتحقيق املعايير العامليَّ

زم تطبيقها في أقسام الطوارئ، كان من الضروري دراسة 
َّ

ات الال الفلسطينية ولكن بشكل بطيء، ولتحسين الستراتيجيَّ

فية يبيئة عمل الكوادر الطبية لتحسين أدائها وزيادة كفاءتها، فالتصميم املعماري الجيد هو الذي يحقق األهداف الوظ

(، ويؤثر مكان العمل في األداء الوظيفي؛ لذا يجب الهتمام به؛ Reich,2005املرجوة، وتمتاز فراغاته بالراحة والفائدة )

 عن نمط القيادة 
 

لتحقيق الراحة والرضا للعاملين، من خالل توفير بيئة عمل تشمل على بيئة مادية مناسبة؛ فضال

ًّ.(2014ن، بن رحموًّواألنظمة والقوانين العادلة )

ومن الضروري دراسة الوضع الصحي وتقييمه في قطاع غزة بشكل مستمر لوجود اعتداءات اسرائيلية متكررة، الحصار 

تتطلب الخانق، ووجود النقسام الداخلي، الذي يضعف من امكانية تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، وًّ

ئ الصحية التي تتأثر بتلك الحوادث، ول يتم تقدير حجم الحوادث الكبيرة استجابة غير عادية من قبل طواقم الطوارًّ

األزمة أو الكارثة بعدد اإلصابات أو الضحايا فقط وإنما بتوفر اإلمكانيات املادية والبشرية املطلوبة لالستجابة للحادث 

فة بدعم من كا فمسيرة العودة الكبرى هي مسيرة تنظمها اللجنة التنسيقية ملسيرة العودة الكبرىًّ(، 2019الصالحي، )

(، وانطلقت في الثالثين من الشهر ذاته، بعد نصب 2018مارس/آذار  17الفصائل الفلسطينية، وبدأ التحضير لها في )

الخيام على الحدود بين قطاع غزة واألراض ي الفلسطينية املحتلة في خمسة مخيمات، وتطالب املسيرات بعودة الالجئين 

قناة ) 2007، وكسر الحصار اإلسرائيلي املفروض على القطاع منذ منتصف عام 1948إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 

ًّ(.2018الجزيرة، 

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

تظهر مشكلة الدراسة في ندرة وجود أبحاث تهتم بدراسة بيئة عمل أقسام الطوارئ حسب علم الباحثين، ومن خالل 

مع الشفاء الطبي في قسم الطوارئ لعدة سنوات، لحظ وجود بعض الخلل طبيعة عمل أحد الباحثين في تمريض مج

واملشاكل في بيئة عمل قسم الطوارئ، وعدم تطبيق املواصفات العاملية نتيجة الحصار السرائيلي والنقسام الداخلي 

، دمةي تقديم الخواعتماد القطاع الصحي على الكثير من املساعدات في معظم سياساته، مما يؤدي الي وجود تباطؤ ف

حيث من خالل الزيارات امليدانية وجد الباحثون وجود ازدحام كبير في قسم الطوارئ، ونقص شديد في عدد األسرة 

  .وشعور املوظفين بضغط عمل كبير نتيجة عدم وجود عدد كافي من الكوادر الطبية مقابل أعداد متلقي الخدمة

 أسئلة الدراسة:  
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ة، وبروز التساؤل البحثي الرئيس ي على النحو التالي: هل توافق بيئة عمل قسم الطوارئ ويمكن تحديد مشكلة الدراس

 في مجمع الشفاء الطبي املعايير الدولية؟ ويتفرع من هذه األسئلة الرئيسية التساؤلت الفرعية التالية: 

اإلدارة باملوظف، ظروف ما مدى مالئمة )التصميم الهندس ي، األدوات واملستلزمات الطبية، ظروف العمل، عالقة  .1

 العمل(، للمعاير الدولية لقسم الطوارئ في مجمع الفاء الطبي؟

ًّما هي أهم اإلجراءات الالزمة لتحسين بيئة العمل في اقسام الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي؟  .2

 أهداف الدراسة: 3.1

 .تقييم بيئة العمل لقسم الطوارئ محل البحث، بالعتماد على املعايير الدولية .1

 تحليل املعلومات ومقارنتها باملعايير الدولية لتحديد نقاط القوة والضعف، وتحديد مجالت التطوير الضرورية. .2

لطبي ا التعرف على أهم املشكالت املتعلقة ببيئة العمل، واقتراح الحلول للتغلب على املشكالت التي تواجه الكادرًّ .3

 خالل مسيرات العودة الكبرى وتحسين بيئة العمل.

 أهمية الدراسة: 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 األهمية العلمية:  1.4.1

تعتبر هذه الدراسة إضافة نوعية لألبحاث املتعلقة بمجالت إدارة الطوارئ وبيئة العمل، واألبحاث املتعلقة بشؤون  .1

 ن.الكوادر الطبية، وباعتبار هذه الدراسة األولى من نوعها في قطاع غزة حسب علم الباحثي

ًّتفسير األبعاد العامة للمشكالت املتعلقة في بيئة العمل ألقسام الطوارئ، واقتراح الحلول والتوصيات.  .2

 : األهمية التطبيقية 2.4.1

زيادة كفاءة الخدمات الطبية داخل أقسام الطوارئ بدراسة بيئة العمل والتعرف على مستوى الرضا عن بيئة  .1

 ًّمواضع القصور ووضع الحلول والقتراحات لتحسين جودة بيئة العمل.العمل من قبل الكوادر الطبية وتحديد 

ًّتزويد القائمين على إدارة املؤسسات الصحية في قطاع غزة بأهم املشكالت التي تواجه العاملين في أقسام الطوارئ. .2

 منهجية وأدوات الدراسة: 5.1

عمل قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي،  اعتمد الباحثين املـنهج الوصـفي والتحليلي وذلك بعمل تحليل لبيئة

ًّومقارنتها باملعايير الدولية، حيث تم استخدام أدوات دراسية متعددة )استبانة، مقابالت، زيارات ميدانية(.

 حدود الدراسة: 6.1

ًّ.2019(، إلى انتهاء البحث في مايو 30/3/2018العودة الكبرى في ) بداية مسيراتالحد الزماني:  1.6.1

ًّبيئة العمل في قسم الطوارئ_ مجمع الشفاء الطبي، قطاع غزة_ فلسطين. الحد املكاني:  2.6.1

اقتصرت الدراسة على بيئة العمل في قسم الطوارئ_ مجمع الشفاء الطبي، قطاع غزة_ الحد املوضوعي:  3.6.1

ًّ فلسطين، وذلك لخصوصية هذا املجمع في وقت األزمات وخاصة خالل مسيرات العودة الكبرى.

ًّأطباء وتمريض قسم الطوارئ_ مجمع الشفاء الطبي، قطاع غزة_ فلسطين.الحد البشري:  4.6.1

ًّ

ًّ
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 الدراسات السابقة: 7.1

 ( بعنوان: " تقييم خطط طوارئ املستشفيات الحكومية الرئيسة في 2019)الصالحي،  دراسة

 .محافظات غزة للتعامل مع أحداث مسرات العودة الكبرى من وجهة نظر املديرين"

فت الدراسة إلى تقييم خطط طوارئ املستشفيات الحكومية الرئيسة في محافظات غزة للتعامل مع مسيرات العودة هد

الكبرى من وجهة نظر املديرين في مراحلها املختلفة )الستعداد، الوقاية، الستجابة، والتعافي(، وتوضيح تأثير العوامل 

الخبرة، واملسمى الوظيفي( على آراء أفراد العينة حول مراحل إدارة  املختلفة مثل: )املستشفى، املؤهل العلمي، سنوات

 (. وتوصلت500حجمها ) وتم إتباع املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة .األزمة

ى أفرادها بحاجة إلأن املستشفيات الحكومية الرئيسة في محافظات غزة تعمل وفق خطط للطوارئ ولكن  :الدراسة إلى

مزيد من التدريب في مجال إدارة األزمات. وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل املركز الوطني إلدارة مخاطر الكوارث على 

ًّاملستوى الحكومي، وتفعيل الهيكل اإلداري املتخصص في إدارة األزمات والكوارث في وزارة الصحة الفلسطينية.

  ،ع تطبيق إدارة األولويات في أقسام الطوارئ وتأثيرها على جودة ( بعنوان: واق2018دراسة )خطاب

 . غزة(املستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع  (الخدمات الصحية في

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة األولويات وكيفية استخدامها بنجاح وفعالية واستخالص أهم 

على تطبيقها والفوائد الناجمة عند استخدمها والتي أجريت على أقسام  املشاكل واملعوقات والعوامل التي تساعد

وتم إتباع املنهج الوصفي  .الطوارئ في املستشفيات الحكومية الكبرى،  وتحديد مدى أثرها على جودة الخدمات الصحية 

لى أن تطبيق إدارة (. وتوصلت الدراسة ا252حجمها ) التحليلي، واستخدمت الستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة

وأوصت الدراسة بوجوب زيادة الوعي  .األولويات له تأثير كبير على تحسين جودة الخدمات الصحية من جهة العاملين

حول فوائد تطبيق إدارة األولويات وتعزيز التدريب في مجال تطبيق إدارة أولويات، وتعزيز أقسام الطوارئ بالطواقم 

ًّاملتخصصة من األطباء والتمريض.

 دراسة Jayaweera) ،2015الوسيط والدور  الوظيفي، األداء في العمل بيئة عوامل ( بعنوان: "تأثير 

 .إنكلترا" في الفندقي القطاع العمل_ دراسة لتحفيز

جريت
ُ
ًّ اختيارهم تم عامل، (184(من  مكونة عينة على الدراسة أ

ً
ًّ وعشرين خمسة من عشوائيا

ً
 ،)في بريستول)إنكلترا فندقا

 الوظيفي، وتوصلت واألداء) والجتماعية والنفسية املادية (العمل بيئة عوامل بين العالقة اختبار إلى راسةالد وهدفت

 هذه في وسيط للعمل التحفيز وأن الوظيفي، واألداء العمل بيئة عوامل بين إحصائية دللة ذات عالقة وجود :الدراسة إلى

تحسين  في النظر املديرين على يجب أنه يعني وهذا الوظيفي، األداء في كبير بشكل تؤثر العمل بيئة إن ظروف كما العالقة،

 .للعاملين الوظيفي األداء لتعزيز والجتماعية؛ والنفسية املادية العمل بيئة

 املستشفيات" في الطوارئ  شعب تطوير وآفاق مشكالت بعنوان: "تقييم (2012الحسيني،  (دراسة 

 خالل من الصحية، الخدمات بواقع الالزمة للنهوض األسباب وايجاز والسلبيات، تاملعوقا أهم تحليل إلى هدفت الدراسة

 في الصحية الدارة تقويم استعداد في أهميته وتتجسد الصحية، املنظمات ادارة املتزايد على اإلداريًّ العبء على السيطرة

والتصدي  الطوارئًّ شعب في الصحية الخدمة لتخطيط الساليب انسب ايجاد في لها التابعة بابل واملستشفيات محافظة

 تحديات للوضع وتشكل تظهر قد التي األمراض بعض أو والحوادث اإلرهاب مشكالت مثل الخارجية، البيئية للظروف
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 وتوصل (،115حجمها ) الصحي، وتم إتباع املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة

 ان السعة إذ الطارئة، الحالت في املستشفيات الى تستوعب املراجعين التي واآلسرة الردهات كفاية عدم إلى البحث

 الطوارئ. طب توافر اختصاص وعدم السكان، وحجم تتناسب ل السريرية

 الصحة وزارة في العاملين أداء على وأثرها التغيير إدارة ( بعنوان: "واقع2010 عبيد، (دراسة 

 الطبي". الشفاء مجمع حالة دراسة الفلسطينية_

 خالل من أداء العاملين، على ذلك وأثر الفلسطينية، الصحة وزارة في التغيير إدارة واقع على التعرف الدراسة إلى هدفت

 الطبي، تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة الشفاء مجمع حالة دراسة

 هي ما تحدد شاملة خطة عدم وجود :أهمها من كان النتائج من ملجموعة الدراسة توصلت (، وقد300حجمها )

 لكل السلطة واملسؤولية تحديد بضرورة الدراسة وقد أوصت والوقت، الجهد تقليل على املطلوبة لتعمل التكنولوجيا

 بالعالقات والهتمام بإيجابية عاملينال مع اإلدارة تعامل وضرورة الصالحيات في تداخل هناك يكونًّ ل بحيث ووظيفة إدارة

ًّالعاملين. لتشجيع حوافز نظام وإيجاد العاملون، يبذله الجهد الذي تقدير خالل من

 واملقارنة: التعليق 

السابقة: هي دراسة بيئة العمل في جميع مكوناتها، وتم دراسة حالة قسم  الدراسات عن الحالي البحث يمّيز ما أهم

ء الطبي خالل مسيرات العودة الكبرى وهي فترة حرجة تتميز بوجود أحداث طارئة وغير متوقعة الطوارئ في مجمع الشفا

ًّ.مكونات بيئة العمل من أكبر عدد اختيار وتحتا  الى تخطيط مسبق، حيث تختلف بشكل كبير عن العمل الروتيني. وتم

 . اإلطار النظري:2

 العمل:    بيئة مفهوم 2.1

ا كل الظروف املحيطة بالعامل في مكان عمله أو في وقت عمله من ظروف مكانية، زمانية، العمل: " بأنه بيئة تعرف  

 تجاريًّ أو إنتاجي أو صناعي خدماتي أو معين، سواء بنشاط تختص مؤسسة كل أن أي (،2017معنوية أو مادية )شعيب، 

ًّ.لالعم وتشكل بيئة والتي تكونًّ العناصر من مجموعة بين تنشط بل فراغ؛ في تعمل ول

 العمل: بيئة أنواع 2.2

 كل بين القائمة العالقة توضيح على يساعد وتحديد أنواعها مختلفة، أنواع إلى واملؤسسات املنظمات العمل في بيئة تقسم

ًّ:اآلتي في تحديدها ويمكن بمفردها، بيئة كل تتضمنها التي تبيان العناصر في يسهم بدوره والذي وأخرىًّ بيئة

 أن لها يمكن بالتنظيم أو املؤسسة، والتي واملحيطة املختلفة األبعاد من تتكونًّ هي البيئة التي ة:بيئة العمل العام 2.2.1

 )البيئة  النوع هذا ومن أمثلة بعناصر املنظمة، بطريقة مباشرة ترتبط أن بالضرورة ليس العناصر وهذه أنشطتها، على تؤثر

والتقاليد( )شعيب،  كالعادات الثقافية البيئة والتقدم، عرفةكامل التكنولوجية البيئة القتصادية، كالنظم القتصادية

2017.)ًّ

 كاألنظمة الداخلية بها؛ التأثر في أحد يشاركها ول بمفردها، املنظمة فيها تعيش التي البيئة هي الخاصة: العمل بيئة 2.2.2

 والقتصادية والجتماعية يةالسياس األبعاد الخاصة العمل ببيئة ويقصد فيها، األعمال إدارة وأسلوب للمنظمة؛

ًّ(.2007غيره )الظاهري،  دونًّ بذاته أو على قطاع بعينها منظمة على مباشرة تؤثر التي والطبيعية، املناخية وحتى والتعاونية
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حدودها )بومخلوف،  خار  وتقع املنظمة على واملؤثرة الفاعلة القوى واملتغيرات هي كل الخارجية: العمل بيئة 2.2.3

فبيئة  ،…والجتماعية والسياسية القتصادية النظم من خالل املؤسسة على التأثير وهو أساس ي؛ دورًّ لها أن ث(، حي2001

 مفتوحة كنظم معها وتتفاعل تحيط باملنظمة واملكونات التي مختلف املؤثرات عن عبارة هي للتنظيم الخارجية العمل

ًّ(.2009ومترابطة )العواملة، 

 والعاملين فيها وثقافتها وأهدافهاتها وتضم رسال نفسها املنظمة وتمثل الجزئية؛ البيئةهي  الداخلية: العمل بيئة 2.2.4

تعرف بأنها:  ، وأيضا(2003)حريم،  والخدمات اإلنتا  واملنتجات وعمليات واإلجراءات والتقنيات والسياسات واملوارد

مع  فيه يعمل الذي والتنظيم العمل وطرقًّ كناألما جميع تشمل بل فقط، الفرد يعمل فيه الذي والحيز املحيط ليست"

ًّ(.2009ن )النعيمي ، اآلخري

  الكبرى: العودة مسيرات 2.3

ت بالقرب من السيا  األمني االفلسطينيين في تظاهرًّ  شارك فيها 2018مارس  30ت جماهيرية انطلقت بتاريخ ارًّيهي مس

مًنا مع الذكرى ا، متزًّيئيلارًّسفي العودة وإنهاء الحصار اإلًّ، مطالبين بحقهم (يسرائيلالحتالل اإلًّ) وًّ الفاصل بين قطاع غزة

بجوار السيا   ت عرضية على الشاطئا، وتشمل اآلن أيًضا مظاهر1948ًّعام  السبعين ملا يشير إليه الفلسطينيون بالنكبة

، نسانيةلشؤون اإلمكتب األمم المتحدة لتنسيق ا) املحيط في شمال غزة، باإلضافة إلى األنشطة الليلية بالقرب من السيا 

ًّ(.2019جريح )وزارة الصحة الفلسطينية،  29.678شهيد و  261الى  2019وبلغ عدد الضحايا حتى شهر  مارس  (، 2019

 مجمع الشفاء الطبي: 2.4

 هي اتمستشفي ثالث يضم طبي حكومي مجمع وهوًّ الصحة، رةاوزًّمستشفيات  في واألقدم األكبرًّ حيةصال املؤسسةهي 

 عن ةرًّعبا وكان ،مربع مترًّ ألف 45 مساحة على 1946 عام األساس حجرًّ وضع ،(والتوليد والنساء ،طنةالباوًّ)الجراحة، 

 لطبيا الشفاء مجمع ويقدم ،الصحية جالتامل كافة في متخصصة ةكبيرًّ ئيسيةرًّ مباني الي ايجيًًّرًّتد ترًّتطوًّ أكشاك

 1,914  عن عددها يزيد مؤهلة وفنية ةيرًّوإدا وتمريضية طبية رًّكواد خالل من املجالت مختلف في الطبية الخدمات

 282,428  ئًّرًّالطوا مأقسا جعيامرًّ اجمالي وبلغ ،229 الرعاية أسرًّ عدد ويبلغ سريرًّ 466 املبيت أسرًّ عدد غويبل موظف،

ًّ(.2019)مجمع الشفاء الطبي، 

 اإلطار العملي ومنهج الدراسة: .3

 مجتمع وعينة الدراسة: 3.1

كادر الطبي العامل في قسم الطوارئ _ مجمع الشفاء الطبي واملسجلين في يمثل مجتمع وعينة الدراسة جميع ال

طبيب، حيث تم استخدام الحصر الشامل لصغر ( 49و) ممرض( 33)منهم  (،82ويبلغ عددهم ) 2019العام 

 حجم مجتمع الدراسة.

ًّالنتائج ومناقشتها: 3.2

سط الحسابي والنحراف املعياري والوزن النسبي باستخدام حساب قيمة املتوًّ نًّوًّولإلجابة عن التساؤلت قام الباحث

ًّسة:والترتيب لكل فقرة من فقرات املجالت الخم

ًّ

ًّ
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 التصميم الهندس ي 3.2.1

 األول  املجال لفقرات والترتيب النسبي والوزن املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط(: 1) جدول 

املتوسط  فقرات االستبانة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

ن الوز 

 النسبي%

 الترتيب

 املجال األول: البيئة الفنية والتقنية

      9    40.73 1.12 2.04 تتوفر مساحة كافية لتسهيل حرية الحركة والتنقل بين األسرة.1ًّ

        7    46.34 1.16 2.32 يوجد مكان خاص باملوظفين وميهئ لالستراحة في قسم الطوارئ.2ًّ

        8    45.61 1.19 2.28 ل آمنة ومريحة لتقديم الخدمة.يوفر قسم الطوارئ بيئة عم3ًّ

   3    47.56 1.20 2.38 يوجد صالة انتظار مناسبة ملتلقي الخدمة وذويهم.4ًّ

 4 47.07 1.14 2.35 يتوفر في قسم الطوارئ اضاءة وتهوية جيدة.5ًّ

      1   65.12 1.41 3.26 باإلمكان أن يكون التوزيع املكاني بشكل أفضل مما هو عليه اآلن6ًّ

 2   51.46 1.31 2.57 يحافظ التصميم الداخلي للقسم على خصوصية املرض ى.7ًّ

 4   47.07 1.10 2.35 يحافظ التصميم الداخلي للقسم على خصوصية الكادر الطبي.8ًّ

 6 46.59 1.12 2.33 توجد أماكن مجهزة لتقديم الخدمة بطريقة جيدة ودون إزعا .9ًّ

 ** 48.62 0.86 2.43 ية للمجالالدرجة الكل

(. وقد 48.62(، والوزن النسبي )0.86(، النحراف املعياري )2.43املتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال األول )بلغ 

غ أعلى املستويات، حيث بل" على "باإلمكان أن يكون التوزيع املكاني بشكل أفضل مما هو عليه اآلنحصلت الفقرة 

(، ويمكن تفسير ذلك لوجود بعض الغرف %65.12(، والوزن النسبي )3.26للدرجة الكلية )املتوسط الحسابي 

يرة العال  لألعداد الكبالفحص وًّ، وعدم اتساع صالة لئقة ستغلة، وعدم توفر غرف أطباء وتمريضاملغير املساحات اوًّ

فُمعظم أفراد العينة يرون  هوية،التصميم والبتكار عدا الت أن ُهناك رضا ولكن ليس كاف علىوًّمن متلقى الخدمة، 

ة. عتمد اعتمادًًّي ىبأنَّ املستشف ة من اعتمادها على التهوية الطبيعيَّ ظة ذلك وتم مالحا أكبر على التهوية امليكانيكيَّ

الفقرة "تتوفر مساحة كافية لتسهيل حرية الحركة والتنقل بين األسرة"، حصلت . وتدوينه بواسطة الزيارات امليدانية

(، ويمكن تفسير %40.73(، والوزن النسبي )2.04ى املستويات، حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )على أدن

نه بالكاد يتسع قسم إحيث ، ذلك لضيق مساحة قسم الطوارئ، وعدم استغالل املساحات الفارغة بشكل جيد

وتقول املبادئ التوجيهية من  ،(قدم1889.8)م( = 24x24ن أبعاده )إليه، حيث إطوارئ لألسرة والحالت التي تصل ال

( قدم مربع هي الحد األدنى لحجم قسم الطوارئ الفعال. ويطلبون ما ل 7534الكلية األسترالية لطب الطوارئ أن )

حيث يبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ حوالي . (Spigel،2003) ( زيارة سنوية1000( قدم مربع لكل )538يقل عن )

ًّمراجع سنوي( 164,000)
ً
( قدم مربع، ووافق ذلك دراسة 88232أي نحتا  مساحة ) ،(2019)مجمع الشفاء الطبي،  ا

راجعين املستشفيات في م، حيث توصلت الدراسة إلى عدم كفاية الردهات واألسرة التي تستوعب (2012، )الحسيني

التي  (،2018،دراسة )سالم الحالت الطارئة، إذ أن السعة السريرية ل تتناسب وحجم السكان، وقد وافقت النتيجة

للجدران يوحي بضيق املكان، والتأثيث الجيد للمكتب يوحي بالسعة، ووجود  األلوان الداكنة والقاتمة أشارت إلى أن

ًّفراغات مناسبة في مكان العمل يشعر املوظف باتساع املكان وتسهيل حرية الحركة.

ًّ

ًّ
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 األدوات واملستلزمات الطبية 3.2.2

 الثاني املجال لفقرات والترتيب النسبي والوزن املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط(: 2) جدول 

املتوسط  فقرات االستبانة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

الترتي

 ب

ًّاملجال الثاني: العناصر املادية لبيئة العمل الداخلية

يتوفر أجهزة ومستلزمات طبية حديثة لتقديم الخدمة بشكل 1ًّ

 اسب.من

3.06 1.28 61.22 1 

 5 48.05 1.15 2.40 عدد األسرة كافي لتقديم الخدمة وتتناسب مع عدد متلقي الخدمة. 2

 2 60.49 1.29 3.02 تتوفر العالجات الخاصة بالحالت الطارئة على مدار الساعة. 3

 3 56.59 1.17 2.83 تتناسب املستلزمات الطبية مع أعداد متلقي الخدمة. 4

 4 51.71 1.24 2.59 ر وسائل الحماية الشخصية ومنع العدوى.يتوف 5

  55.61 0.86 2.78 الدرجة الكلية للمجال 

(. وقد 55.61(، والوزن النسبي )0.86(، النحراف املعياري )2.78بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال الثاني )

مة لتقديم الخدمة بشكل مناسب" على أعلى مستوى، "يتوفر أجهزة حديثة ومستلزمات طبية الالزًّحصلت الفقرة 

(، وهي نسبة متوسطة أقرب للضعيفة، %61.22(، والوزن النسبي )3.06حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

ويعزو الباحثين ذلك أن معظم األجهزة واملستلزمات الطبية تأتي عن طريق التبرعات واملشاريع من املؤسسات الدولية، 

 وجود النقسام الداخلي والحصار املستمر وأيض
ً
مما يمنع وصول األجهزة واملستلزمات  ؛قطاع غزة منذ سنوات علىا

للقيام بالعمل  املناسبة والكافية(، أن توفر األدوات واألجهزة 2019الطبية بكميات كافية. وأثبتت دراسة )محمود، 

هناك عالقة كبيرة بين املوارد املتاحة وجودة الخدمات ( 2019يساعد في إنجاز العمال بسرعة، وأيضا دراسة )خطاب، 

حسين هذا يعني أن املوارد املتاحة يمكنها ت الصحية في أقسام الطوارئ في املستشفيات الحكومية الكبيرة في قطاع غزة،

 "، علىوحصلت الفقرة "عدد األسرة كافي لتقديم الخدمة وتتناسب مع عدد متلقي الخدمة. جودة الخدمات الصحية

(، ويمكن تفسير ذلك %48.05(، والوزن النسبي )2.40أدنى مستوى، حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

بوجود نقص شديد لعدد األسرة خاصة في األحداث الطارئة ، فيتوافد املصابين بشكل جماعي، مما يفوق قدرة قسم 

)وزارة الصحة الفلسطينية،  ( نسمة10.000ير لكل )( سر15.6ًّالطوارئ على استيعابهم، حيث يمتلك قطاع غزة )

( نسمة في الوضع 10.000( سرير لكل )29وهو أقل من املعيار التي وضعته منظمة الصحة العاملية وهو )(، 2017

وتم إنشاء غرفة  (،2014)مركز األبحاث اإلحصائية والقتصادية والجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية،  الطبيعي

(، عن إقامة غرفة 2018مايو، 13أعلنت عنها اللجنة الدولية للصليب األحمر في قطاع غزة بتاريخ )ًّشتركةطوارئ م

طوارئ أمام قسم الطوارئ استجابة لطلب وزارة الصحة على إنشاء توسعة لقسم الطوارئ للمساعدة في إدارة أفضل 

ن يرة من الصابات ، ألًّن وصول أعداد كبحيث كان التخوف مًّفي فرز اإلصابات وتخفيف الضغط عن قسم الطوارئ،

( سرير فقط، وهذه التوسعة تستوعب املئات من الحالت، وهي احتمالت 22القدرة الستيعابية لقسم الطوارئ هي )

ًّ.(2019مجمع الشفاء الطبي، لغائها، وتم إعادة الفكرة مرة أخرى في الذكرى األولى ملسيرات العودة )إل يمكن 

ًّ
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 عملال ظروف 3.2.3

 الثالث املجال لفقرات والترتيب النسبي والوزن املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط(: 3) جدول 

املتوسط  فقرات االستبانة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

 الترتيب

 املجال الثالث: طبيعة العمل

  11   48.78 1.17 2.44 يعتبر مكان عملك هادئ ومناسب لتقديم الخدمة الصحية. 1

يتوفر عدد كاٍف من الكوادر الطبية لتقديم خدمة صحية  2

 مقبولة على مدار الساعة.

2.06 0.92 41.22     14   

يتم طلب واجراء الفحوصات والختبارات الالزمة ملتلقي  3

 الخدمة بسهولة ويسر عند الحاجة.

2.62 1.27 52.44           8        

رات داخلية متخصصة في الطوارئ أتلقى تدريبات ودوًّ 4

 باستمرار.

2.0 1.22 40.0 15 

   17 34.63 0.98 1.73 تم ارسالي لبعثات دراسية أو دورات خارجية. 5

توجد بروتوكولت خاصة وواضحة للعمل داخل قسم  6

 الطوارئ.

1.96 1.09 39.27  16     

 12 47.32 1.33 2.37 أعلم ما هو وصفي الوظيفي، وتم شرحه لي من قبل مديري. 7

 2 65.37 1.52 3.27 تعمل لساعات إضافية زائدة عن ساعات العمل املحددة لك. 8

يتم تقديم الخدمة بناء على تعليمات معروفة ومعممة مسبقا  9

 تضمن تقديم خدمة صحية مناسبة.

3.16 1.37 63.17        3                    

 4 59.02 1.33 2.95 بة بها أثناء تأدية عملي.تم إعالمي باألمراض املتوقع اإلصا 10

 6 55.61 1.32 2.78 يتم تدريبي لتجنب اإلصابات الناتجة عن أداء عملي. 11

تلقيت جميع التطعيمات الالزمة للوقاية من األمراض التي  12

 يمكن اإلصابة بها.

2.91 1.28 58.29 5 

 10 48.54 1.17 2.43 أتلقى فحص دوري للسالمة الصحية. 13

 1 65.61 1.60 3.28 يوجد ضغط عمل كبير أثناء عملي في قسم الطوارئ. 14

 7 54.63 1.36 2.73 يتميز القسم بالنظافة والترتيب بشكل عام. 15

 9 50.49 1.27 2.52 تقدم وجبات الطعام بشكل كاٍف وذات جودة عالية. 16

 13 46.59 1.23 2.33 يوجد خدمات أمنية في مكان العمل بشكل جيد. 17

  50.92 0.72 2.55 الدرجة الكلية للمجال 

(. وقد 50.92(، والوزن النسبي )0.72(، النحراف املعياري )2.55املتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال الثالث )لغ ب

 ، حيث بلغ املتوسط الحسابيوىًّستمعلى أعلى  "يوجد ضغط عمل كبير أثناء عملي في قسم الطوارئ"حصلت الفقرة 

(، ويمكن تفسير ذلك لوجود مجمع الشفاء الطبي ضمن محافظة %65.61(، والوزن النسبي بلغ )3.28للدرجة الكلية )

زيادة أعداد ب ، دون مقابلة ذلكحالتجميع محافظات قطاع غزة في بعض ال ةخدموًّا غزة ذات الكثافة املرتفعة جًدًّ

ًّ.أو فتح مستشفى حكومي آخر يخدم محافظة غزةعمل توسعة لقسم الطوارئ وًّ، أعداد األسرةوًّ ،الكادر الطبي

 نسمة لبعض الدول  10.000(: مؤشرات صحية لكل 4جدول رقم )

 القوى الصحية سرير ممرض طبيب الدولة

 223 47 182,3 42,48 سويسرا

 179.8 83 137,94 41,91 املانيا

 206.7 25 170,14 36,55 الدنمارك
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 القوى الصحية سرير ممرض طبيب الدولة

 86.5 31 50,72 35,76 "إسرائيل"

 65.4 14 29.2 29.7 ناألرد

 49.4 29 25,23 29,68 لبنان

 96.6 20 70,48 26,08 الكويت

 90 37 69,05 20,92 ليبيا

 70.1 15.6 20.6 14.1 قطاع غزة

 22.5 16 14,34 8,14 مصر

 (2019فبراير،  7)من إحصائيات منظمة الصحة العاملية، تحديث  ون املصدر: جرد الباحث

: أن قطاع غزة يتقدم علي جمهورية مصر العربية في املؤشرات الصحية، ولكن يتأخر بشكل (4كما نالحظ من الجدول )

ار الحص كبير عن الدول املجاورة مثل )األردن، إسرائيل، لبنان(، وبعض الدول العربية واألوروبية، وهذا يرجع لوجود

( 10.000( سرير لكل )29( طبيب وممرض، )23اإلسرائيلي، وتعتبر منظمة الصحة العاملية أن الدول التي لديها أقل من )

نسمة لن تتمكن على األرجح من تحقيق معدلت التغطية الوافية للخدمات الرئيسية للرعاية الصحية، وتتقدم نحو 

وهذه النسب  (.2014مركز األبحاث اإلحصائية والقتصادية والجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، ) العتبة القاعدية

ألوضاع الطبيعية وتتضاعف في أوقات الطوارئ، وهذا ينطبق على قطاع غزة، فهي تحت املؤشرات واملعدلت تكون في ا

 لتتمكن من تحق
ً
ي وجود لإاملؤشرات الصحية لقطاع غزة تشير ن إيق الرعاية الصحية الشاملة، حيث املطلوبة عامليا

)وزارة الصحة الفلسطينية،  ( نسمة10.000ل )( قوى عاملة لك70.1) ،( سرير15.6) ،( ممرض20.6( طبيب، )14.1)

مريض لكل طبيب في الساعة  2.5ستدعي ت واملبادئ التوجيهية التي اعتمدتها األكاديمية األمريكية لطب الطوارئًّ ( 2017

 تم تحديد الحتياجات املستقبلية بناًء على املؤشرات  (،Spigel,2003) مريض لكل ممرض في الساعة 1.25و 
ً
وأيضا

-2017تستخدمها منظمة الصحة العاملية وبناء على الستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الفلسطينية للفترة ) التي

آلف نسمة  10( ممرض لكل 27لى )إ( طبيب، وعدد املمرضين 25لى )إاد زيادة معدل األطباء البشريين (، اعتم2022

 )ن عإحيث (، 2017)وزارة الصحة الفلسطينية،  2022بحلول عام 
ً
( أي بمعدل 456دد مراجعي قسم الطوارئ يوميا

 يبلغ عدد األطباء )15.2( طبيب، )7.6لى )إننا نحتا  إحالة كل ساعة، ف 19
ً
( والتمريض 0.6( ممرض كل ساعة. وفعليا

منح يجب النقص الشديد في أعداد األطباء والتمريض، وًّوًّ ،(2018هللا،  ويتفق ذلك مع دراسة )عبد، ( كل ساعة0.8)

( أثبتت أن 2015وآخرون،  دراسة )سالم ،لوية في التوظيف الحكومي لسد النقص في األطباء والعاملين الصحييناألوًّ

اخل هي كثرة أصوات التنبيهات د أهم املصادر التي تشكل بمجموعها ضغط عمل كبير في القطاع الصحي الفلسطيني،

ة الوقت عدم كفايوًّفة من قبل املرض ى واملرافقين، املستشفيات، مقاطعة العمل بسبب رنين الهاتف أو فتح باب الغرًّ

ة، الضغط التي تسببه املستجدات الطارئوًّالخوف من التعديات اللفظية والجسدية من قبل املرافقين، وًّإلنجاز املهام، 

ل وًّعدم وضوح صالحيات العمل، وزيادة ساعات العمل والتغيير املستمر في جداوًّالجمع بين األعمال الطبية واإلدارية، وًّ

تم ارسالي لبعثات دراسية أو دورات خارجية" في املرتبة األخيرة في ترتيب فقرات املجال، حيث رة "كما جاءت الفق .العمل

ذلك إلى قلة البتعاثات  ين(، ويعزو الباحث%34.63(، والوزن النسبي بلغ )1.73بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

يوجد تمييز في وًّ (،ةووافق ذلك )منظمة الصحة العاملي، الصحةوزارة نيات الخارجية للظروف السياسية وقلة إمكا

 على الجنس والعمر والحالة الزوجية، حيث 
ً
الدول النامية في عملية اختيار العامليين الصحيين للدورات التدريبية بناءا
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 دراسن هذا الحق متعلق في حقوق اإلإ
ً
وجود وًّ(، 2018، ة )عبد هللانسان وهو الحق األساس ي في تكافؤ الفرص. وأيضا

أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية بسبب شراء الكثير من الخدمات الطبية املتقدمة من الدول األخرى بسبب نقص 

ريبية ضعف البرامج التدوًّالتجهيزات الطبية والتشخيصية والعالجية وفجوة املهارات لدى الختصاصيين الصحيين، 

ات عدم توفر بعثوًّوجود تخصصات فرعية دقيقة في التمريض في الجامعات املحلية، عدم وًّوعدم مواكبتها للتطور، 

 مما يقلل فرص الحتكاك بالخبرات ؛ركة في املؤتمرات الطبية الدوليةخارجية في التخصصات الضرورية، وعدم املشا

في املدربين،  %75نسبة في توفر املعلومات حول التدريبات الالزمة، ونقص ب %60الخارجية، أيضا يوجد نقص بنسبة 

دراسة وافقت أيضا ، وتكلفة هذه الدورات مرتفعة. وًّ%80وعدم وجود دورات أو مدربين بالجودة املطلوبة بنسبة 

 دراسة وًّ( 2018، )سالم
ً
( ليزال القطاع الصحي 2015، أبو مغلي)نقص الدورات والندوات التدريبية املهنية، وأيضا

ت مهنية متخصصة، وبخاصة أطباء الطوارئ، وكوادر تمريضية متخصصة مثل يشكو من عجز كبير في توفير كفاءا

 هجرة الكوادر الصحية وبشكل خاص أطباء الختصاص 
ً
العناية الحثيثة باألطفال الخد ، وتمريض الطوارئ، وأيضا

، يالليج)راسة ود. ألسباب عديدة؛ أهمها ضعف العائد املالي، وعدم الستقرار السياس ي، وقلة فرص التدريب والتعليم

 خاص بشكل (، حيث توصلت الدراسة الى انخفاض درجة التزام اإلدارة العليا بعمليات التحسين والتطوير2012

 العمل ملكان أن ،(2010، خوام) اسةرًّود سة،راالد شملتها التي املستشفيات في عام بشكل الشاملة الجود وبأنشطة

 داءألًّا يف مساعد وًّ كبيرًّ رًّدوًّ النفس ي للعامل وإن املوظفين، أداء على يسلب أوًّإيجابي  تأثيرًّ له نإ بحيث ،ةكبيرًّ أهمية

ًّ ، ةالقوًّ نقاط من أكثرًّ ئًّرًّالطوا أقسام عمل في الضعف نقاط أن (،2006، يرًّاملعموًّ)دراسة   وأيضا الوظيفي،
ً
 فضال

 (،2011، ويًّارًّكب) ، ودراسةعملها في والخطأ املحاولة طريقة العراقية املستشفيات في ئًّرًّالطوا أقسام اعتماد عن

 عتمادالًّ وعدم التقييم، لنتائج الراجعة التغذية توفرًّ وعدم داء،ألًّا تقييم نتائج بتحليل اهتمام وجود عدم إلى توصلت

 توصلت(، 2006 ة،بوبقيرًّ) اسةرًّدووافقت  .والتحفيز يب،رًّالتدباملوظفين مثل  املتعلقة اترًّالقرا في التقييم نتائج على

 .الشاملة الجود ةرًّإدا مبادئ تطبيق يعيق العاملين وتكوين يبرًّالتد نقص أن الى

  عالقة اإلدارة باملوظف 3.2.4

 الرابع املجال لفقرات والترتيب النسبي والوزن املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط(: 5) جدول 

املتوسط  فقرات االستبانة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

 الترتيب

 عالقة اإلدارة باملوظف املجال الرابع:ًّ

 1 57.07 1.44 2.85 يقوم املدير بتوجيهي وتقديم الدعم الالزم لي عند الحاجة.1ًّ

 5 24.20 1.15 2.11 تقوم اإلدارة بإشراكك في عملية التخطيط والتطوير في املستشفى. 2

 4 42.93 1.26 2.15 تقوم اإلدارة بسؤالك عن احتياجاتك املهنية بشكل دوري. 3

تراعي اإلدارة الظروف النفسية والقتصادية والجتماعية الخاصة  4

 بك، وتقوم بدعمك.

2.09 1.20 41.71 6 

 8 38.78 1.16 1.94 تلتزم اإلدارة بوعودها تجاهك. 5

 3 43.90 1.19 2.20 تقدر اإلدارة عملك وتعاملك بكرامة واحترام. 6

الشفافية تعتمد الدارة أسس ومعايير محددة ومعلنة لضمان  7

 وتكافؤ الفرص بين موظفيها.

2.04 1.19 40.73 7 

تطبق الدارة آلية لقياس رض ى املوظفين بشكل دوري ويتم دراسة  8

 وتحليل نتائجها ونشرها بشفافية.

2.22 2.47 44.39 2 
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املتوسط  فقرات االستبانة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي%

 الترتيب

تقوم اإلدارة بتوفير برامج خاصة برفاهية املوظفين مثل النشاطات  9

 ة.الرياضية والثقافية والجتماعي

1.93 1.06 38.54 9 

  43.36 1.04 2.17 الدرجة الكلية للمجال 

مما ، (43.36(، والوزن النسبي )1.04ي )(، والنحراف املعيار2.17ًّاملتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال الرابع )لغ ب

جاء بدرجة قليلة،  اإلدارة باملوظفمجمع الشفاء الطبي في مجال عالقة  لى أن بيئة العمل في قسم الطوارئًّيدل ع

(، %48.62(، والوزن النسبي بلغ )2.43حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )التصميم الهندس ي يليه مجال 

(، ثم %50.92(، والوزن النسبي بلغ )2.55حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )العمل  ظروفيليه مجال وًّ

(، %55.61(، والوزن النسبي بلغ )2.78املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) حيث بلغاألدوات واملستلزمات الطبية مجال 

(، 60.63(، والوزن النسبي بلغ )3.03، حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )أداء الكادر الطبيوأخيرا مجال 

لين، الطوارئ من قبل العامويرجع ذلك من وجهة نظر أفراد العينة إلى املدلولت الغير إيجابية نحو بيئة العمل في قسم 

ذلك إلى عالقة اإلدارة باملوظف، وبيئة العمل الغير مناسبة، وقد أكد ذلك أفراد العينة من خالل  ينكما يعزو  الباحث

هناك عالقة ذات دللة  أن ،(Jayaweera ،2015)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، إجاباتهم على فقرات الستبانة

العمل واألداء الوظيفي، وأن التحفيز للعمل وسيط في هذه العالقة، كما إن ظروف بيئة  إحصائية بين عوامل بيئة

العمل تؤثر بشكل كبير في األداء الوظيفي، ويجب على املديرين تحسين بيئة العمل املادية والنفسية والجتماعية؛ 

لى ع قديم الدعم الالزم لي عند الحاجة""يقوم املدير بتوجيهي وت وقد حصلت الفقرة. لتعزيز األداء الوظيفي للعاملين

(، والوزن النسبي 2.85ترتيب فقرات املجال، حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) أعلى املستويات في

 وجيهتوًّ املرض ى، شكاوىًّ متابعةوًّ ،فانصرًّوالًّ رًّوالحضوًّ العمل لسيرًّ ةرًّداإلًّا ملتابعة ذلك ينالباحث ويعزوًّ(، 57.07%)

زية دارية تكون مركومعظم القرارات اإلًّ .العمل في خطاءاألًّ وتصحيح يةرًّداإلًّا اترًّبالقرا مستمرًّ كلبش الطبية رًّالكواد

ول يكون للمدير املباشر سلطة أو حرية الرأي أو التغيير فيها. كما جاءت فقرة "تقوم اإلدارة بتوفير برامج خاصة برفاهية 

في الترتيب األخير لفقرات املجال، حيث بلغ املتوسط  املوظفين مثل النشاطات الرياضية والثقافية والجتماعية"

ذلك إلى عدم وجود موازنة خاصة من  ين(، ويعزو الباحث%38.54(، والوزن النسبي )1.93الحسابي للدرجة الكلية )

 ىًّبرامج ترفيهية واجتماعية للموظفين لهتمام وزارة الصحة ومجمع الشفاء الطبي ببرامج أخرًّقبل وزارة الصحة لتوفير 

الشعور بعدم التقدير  ،(2018لم، ، ووافق ذلك دراسة )ساسرائيلي والنقسام الداخلياإلًّ لتطوير املجمع في ظل الحصارًّ

الكافي من قبل اإلدارة للمهام واألعمال املنجزة. وعدم تفاعل الدارة مع املقترحات املقدمة، وضعف العالقة بين 

 املوظفين ومدراءهم. 

 يأداء الكادر الطب 3.2.5

 الخامس املجال لفقرات والترتيب النسبي والوزن املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط(: 6) جدول 

املتوسط  فقرات الستبانةًّم

 الحسابي

النحراف 

 املعياريًّ

الوزن 

 النسبي%

 الترتيب

 املجال الخامس: ظروف العمل

 3 77.56 1.26 3.88 أشعر بوجود نقص في األدوات واملستلزمات الطبية.1ًّ
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(. 60.63(، والوزن النسبي )0.72(، والنحراف املعياري )3.03الحسابي للدرجة الكلية للمجال الخامس) املتوسطلغ ب

في قسم الطوارئ _ مجمع الشفاء الطبي جاء بدرجة متوسطة، ويرجع ذلك  أداء الكادر الطبيمما يدل على أن مستوى 

ذلك  ينف العمل من قبل العاملين، كما يعزو الباحثمن وجهة نظر أفراد العينة إلى املدلولت غير اإليجابية نحو ظروًّ

نقص األدوات واملستلزمات الطبية، وًّإلى تأثير قيمة الراتب على أداء املوظفين في العمل، والزدحام داخل القسم، 

 وعالقة العاملين مع اإلدارة، ومعظم العاملين ينوون ترك العمل داخل قسم الطوارئ، وقد أكد ذلك أفراد العينة من

( من أفراد العينة كانت إجاباتهم على أن "يؤثر تدني %82.93خالل إجاباتهم على فقرات الستبانة، كما يتضح أن )

نسبة الراتب على أدائك في العمل" قد حصلت على املرتبة األولى في ترتيب فقرات املجال وبدرجة كبيرة، ويمكن تفسير 

( من قيمة الراتب %6040-كامل؛ وإنما منقوصة، حيث تصل الى )ذلك بأن جل املوظفون ل يتقاضون رواتبهم بشكل 

الشهري، ول يجد الكثير من املوظفين ثمن املواصالت للعمل أو ثمن وجبة طعام أثناء تأدية عمله، وهذه األوضاع لم 

خول الدتحدث بشكل مفاجئ، وإنما بشكل تدريجي نتيجة الحصار اإلسرائيلي والنقسام الداخلي، ومنع األموال من 

لعاملين الصحيين  أجر غير مناسب بأنه ُيدفع ل، (2019، لقطاع غزة، ويتفق ذلك مع دراسة )منظمة الصحة العاملية

مقابل عملهم في إطار حزمة مالية ل تتناسب مع متطلبات الوظيفة وتعقيدها وعدد ساعات العمل والتدريب واألدوار 

 دراسة )عبد هللا
ً
لدول النامية الي الدول ( بينت أن هجرة العاملين الصحيين من ا2018، التي يقومون بها، وأيضا

 في تفاقم نقص العاملين الصحيين فيها، وأن  املتقدمة
ً
سببه التفاوت الكبير في الرواتب، وهو السبب الرئيس ي أيضا

ًّ
ً
 للكوا إصالح قانون وأنظمة الخدمة املدنية املطبقة على العاملين الصحيين يجعله محفزا

ً
ة در الصحية، دراسوجاذبا

 الرواتب سياسة أن(، 2010م، خوا) اسةرًّد، وًّعدم مناسبة الراتب والحوافز املادية لضغط العمل، (2018، )سالم

 شعوًّ تعطييهم للموظفين، املؤسسة في ةاملعتمد رًّجوًّألًّوا
ً
 وهناك اضح،وًّ بشكل الوظيفي داءألًّا في يؤثرًّ أنه أي بالرضا،را

وأن  .الوظيفي أدائه ويتحسن العمل على إقباله يزيد كالحوافزًّ ترقيات لىع املوظف يحصل حين في واضحة قةالع

الفقرة "توفر املستشفى حوافز تشجيعية تدفعك للمزيد من اإلنجاز" جاءت في املرتبة األخيرة في ترتيب الفقرات، حيث 

 6 71.71 1.51 3.59 أنوي ترك العمل داخل قسم الطوارئ لو سنحت لي الفرصة.2ًّ

تقوم الدارة باتخاذ الجراءات التحسينية بناءا على التغذية 3ًّ

 الراجعة من مصدرها )الجتماعات، الشكاوى، القتراحات(.

2.39 1.16 47.80 7 

 11 41.59 1.08 2.10 .تقوم اإلدارة بممارسات إدارية تساعد على اإلبداع4ًّ

تزودك اإلدارة بتغذية راجعة عن أدائك املنهي، وتقدم لك الدعم 5ًّ

 والتوجيه الالزمين لتجنب اإلخفاق مرة أخرى والتطوير من أدائك.

2.37 1.25 47.32 9 

 12 38.78 1.06 1.94 توفر املستشفى حوافز تشجيعية تدفعك للمزيد من اإلنجاز.6ًّ

خاذ بعض القرارات في بعض املواقف الطارئة تفوضك اإلدارة بات7ًّ

 أثناء قيامك بمهامك الوظيفية.

2.39 1.19 47.80 7 

 10 43.41 1.13 2.17 تقوم اإلدارة بتحفيزك للعمل أثناء األزمات والحروب.8ًّ

 2 78.78 1.44 3.94 يؤثر الزدحام من قبل الجمهور على الخدمات الطبية املقدمة.9ًّ

 5 74.15 1.39 3.71 زي الرسمي على أدائك وعالقتك بمتلقي الخدمة.يؤثر ارتداءك لل10ًّ

 4 75.37 1.50 3.77 تؤثر عالقتك مع زمالئك ومديرك على أداؤك في العمل.11ًّ

 1 82.93 1.29 4.15 يؤثر تدني نسبة الراتب على أدائك في العمل.12ًّ

  60.63 0.72 3.03 الدرجة الكلية للمحور        ًّ
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لك إلى عدم وجود قرارات ذين (، ويعزو الباحث%38.78(، والوزن النسبي )1.94كان املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

إدارية من قبل وزارة الصحة أو ديوان املوظفين، في تفعيل الحوافز املادية أو صرف بدل الساعات اإلضافية أو وغيرها 

، ووافقت النتيجة دراسة )عبد هللا
ً
عدم توافر حوافز  ،(2018، من العالوات، ووجود الحوافز املعنوية بشكل قليل جدا

ادر الطبية بسبب الحصار املالي والقتصادي، والبحث عن مستوى أجور مرتفعة في الدول املتقدمة، مادية ومعنوية للكوًّ

الذين يفضلون العمل في الخار ، وهو عاجز عن  فالنظام  في وضعه الحالي يخلو من الحوافز الجاذبة لألخصائيين

، ويرجع ذلك إلى احياتهم العملية  في املستشفيات الحك  يبدؤونالحتفاظ باألطباء الذين 
ً
ملغريات ومية الفلسطينية أيضا

والحوافز التي تقدم لهم في الكثير من دول العالم التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية. ول تنحصر الحوافز في مجال 

، التعليم املستمر، واملشاركة في املؤتمرات العلمية وتبعات التخصص وما شابه 
ً
 .لكذالرواتب فحسب، بل تشمل أيضا

 مناقشة النتائج                                         . 4

 مناقشة نتائج املقابالت 4.1

 الكادر التمريض ي:  4.1.1

وزيادة عدد ساعات العمل  أثناء الطوارئًّ يتم تغيير خطة العمل الروتينيةض. ( ممر37ًّيتكون الكادر التمريض ي من )

املتطوعين من كليات التمريض من املستوي الثالث بواسطة د الكادر التمريض ي ادية، ويتم زيادة عدعوإلغاء الجازات ال

قسم الطوارئ من قبل موظفي الرعاية األولية، والعيادات الخارجية واألقسام الغير  تخفيف ضغط عملوالرابع، ويتم 

زة وقسم الطوارئ، حيث العناية املرك حرجة والتي ليس لها عمل أثناء الطوارئ لتقوم بتغطية األقسام الحرجة مثل

ومن أهم املعيقات التي تواجه الكوادر الطبية هي كثرة الزدحام من قبل  . ( ممرض60من املمكن أن يصل العدد الى )

املرافقين والفضوليين، وسوء التواصل بين اإلسعاف وقسم الطوارئ، ونقص املستهلكات الطبية التي يحتاجها القسم 

  (.2019)الخضري، ام الحرجة التي يصل فيها الجرحى بشكل كبير ومتواصلبكميات كبيرة وخاصة في األي

 خدمات األمن: 4.1.2

والكوادر الطبية بشكل روتيني في األيام العادية، حيث يقدم خدمات األمن لقسم الطوارئ رض ى يتم العمل على أمن امل

مثل مسيرات العودة يتم استدعاء باقي  موظف أو اثنين في كل فترة من فترات العمل الثالثة، وفي حالت الطوارئًّ

( موظف من رجال األمن التابعين لوزارة الصحة الفلسطينية، 15الطواقم األمنية ومن املمكن أن يصل العدد الي )

 ضيق املكان وًّوتحدث أغلب املشاكل األمنية مع الجمهور ومرافقي املرض ى والصحافة بسبب حب الفضول، وأ
ً
قلة يضا

، ولتفادي هذه املشاكل تم استحداث بطاقات خاصة لألشخاص املسموح لهم بالدخول لقسم محاوالزد عدد األسرة

 (.2019)الضاش،  الطوارئ من قبل وزارة الصحة، ويتم توزيع البطاقات حسب الحاجة

 خدمات النظافة: 4.1.3

زيادة العدد في أوقات ، ويتم الساعةيعمل داخل قسم الطوارئ أربع عاملين تابعين لشركة نظافة خاصة على مدار 

مساعدة اإلداريين واملصابين، ويتم  ( عامل، حيث يشارك عمال النظافة20مكن أن يصل العدد الي )يالطوارئ، وًّ

ًّ، وإزالة أي تلوث اتتنظيف قسم الطوارئ بشكل كامل في كل فترة من الفترًّ
ً
، ويتم مسح األرضيات والجدران فورا

ائحة الدماء والروائح الكريهة، باإلضافة الي متابعة عملية فرز النفايات الطبية بمادة )الكلور( ورش معطر جوي لتغيير رًّ

داري وارئ بشكل يومي من قبل املدير اإلًّمن قبل الكوادر الطبية وخاصة األدوات الحادة، ويتم متابعة نظافة قسم الط

  (.2019يرة، )أبو عم وقسم الجودة ومكافحة العدوى ورئيس تمريض قسم الطوارئًّ في مبنى الجراحة

 مكافحة العدوى: 4.1.4

 .)يوجد وسائل مكافحة العدوى )مغسلة مع صابون، سائل ومناديل ورقية، جل كحولي 
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  يوجد فرز للنفايات الطبية وخاصة األدوات الحادة، حيث يتم مراقبتها من عدة جهات، وخاصة قسم مكافحة

 ( أيام.5-3آلمنة وأل تزيد مدة فتح الصندوق عن )العدوى، بحيث يتم التأكد من كتابة التاريخ على الصناديق ا

  .متابعة نظافة غرفة الغرز والعناية املركزة بشكل مستمر، وطرق التعامل مع األدوات واألجهزة بشكل صحيح 

 ًّجراءات التعامل مع املريض مثل )القسطرة البولية، الغيارات(.إاقبة اإلجراءات التمريضية وطرق وًّمر 

 ل مستمر لجميع الكوادر الطبية عن مكافحة العدوى والستخدام الصحيح لألدوات الطبيةيتم إعطاء دورات بشك 

أن مكافحة العدوي ل تستخدم بشكل واسع النطاق من قبل الكوادر  ين. ومن وجهة نظر الباحث(2019)محسن، 

 ئي.الطبية، وخاصة فرز النفايات الطبية، ويتم إعطاء دورات ملكافحة العدوى بشكل بسيط وعشوا

 إحصائيات مسيرات العودة الكبرى في قسم الطوارئ: 4.1.5

يتم تسجيل الحالت التي تصل الى قسم الطوارئ، بعد التعرض لإلصابة من قبل الجيش اإلسرائيلي خالل مسيرات 

العودة الكبرى بشكل فوري، حيث يوجد فريق متكامل لتسجيل أسماء املصابين ووقت الوصول ومكان اإلصابة 

حيث   .الى فترة انتهاء البحث (4,005  األوراق الرسمية والثبوتية، حيث بلغت أعداد مصابي مسيرات العودة )واستخرا

( حالة، وتنويم أكثر من ثلث الحالت البالغ 901في شهر أبريل )هو التي تصل قسم الطوارئ معدل لإلصابات  كان أعلى

 في شهر نوفمبر، تهاإلصابات، وخطورًّهذا يدل على حجم ا( حالة داخل املستشفى، و305ًّعددهم )
ً
، وكان أقلها عددا

ًّ. )جرد الباحثون( ( حالة، ويعود ذلك الي سوء األحوال الجوية31( حالة وتنويم )126حيث وصل إلى )

_ مناقشة نتائج الزيارات امليدانية                                                                4.2
ً
 ثانيا

 هولة الوصول إلى قسم الطوارئ:س 4.2.1

  يتم الدخول إلى قسم الطوارئ مباشرة من باب خارجي مخصص للطوارئ قريب من الشارع الرئيس ي، حيث يقع

 من قسم األشعة، وله عالقة ارتباط قوية مع كل من أقسام العمليات الجراحية، والعناية 
ً
بشكل قريب جدا

 لوصول إليه بسهولة من الصيدلية والتعقيم املركزي واملعامل املخبرية.املركزة، وأقسام املبيت الداخلية، ويمكن ا

 املداخل واملخارج: 4.2.2

  يوجد بابان للدخول وبابان للخرو ، ول يتم تفعيل ذلك لعدم توفر خدمات أمنية بشكل كاف، ويتم استخدام

من قبل األمن،  بهاالتحكم  تمعند أحداث مسيرات العودة الكبرى األبواب بشكل عشوائي للدخول والخرو ، وًّ

 حمولة، وباب آخر للخرو . املغير املحمولة وباب بجواره للحالت  فتح الباب الرئيس ي للحالتوًّ

  .عدم توفر إضاءة كافية لواجهة ومدخل قسم الطوارئ 

 .املداخل واملخار  ممهدة لذوي الحتياجات الخاصة واملسنين، وخالية من األدرا  وكل ما يعيق الحركة 

 .توفر مصعد ألقسام املبيت وأقسام الفحوصات اإلكلينيكية واملعامل التي تقع في الطوابق العلوية والسفلية 

 التوجيهات واإلرشادات: 4.2.3

 .توجد لفتات إرشادية توجه متلقي الخدمة إلى مختلف مرافق القسم، حيث تم وضعها في مناطق مالئمة للقراءة 

 تراطات كل خدمة يقدمها قسم الطوارئ، وتوضيح الرسوم واملستندات عدم وجود لوحات إرشادية توضح اش

 .املطلوبة، وخطوات إتمام كل خدمة بصورة سهلة ومبسطة عن طريق املوقع اإللكتروني الخاص باملجمع
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 الخدمات الفندقية في قسم الطوارئ: 4.2.4

 .عدم توفر موظف لالستعالمات عند مدخل القسم 

 رجال وأخرى للنساء، وعدم وجود دورات مياه لذوي الحتياجات الخاصة. عدم وجود حمامات مخصصة لل 

 .عدم توفير مياه صالحة للشرب وآمنة وكافية في نفس الوقت ملتلقي الخدمة داخل قسم الطوارئ 

 .يوجد معيقات في الصيانة الشاملة بسبب تكلفتها، وانتظار الدعم الخارجي للبدء في أعمال الصيانة املكلفة 

 نظيم االنتظار:ت 4.2.5

 ( عدم تنظيم طوابير انتظار املرض ى باستخدام نظام الترقيم اآلليQueueing System.أو بـأي طريقة أخرى ،) 

 .سبب الزدحام هو قلة عدد األسرة، وضيق مساحة قسم الطوارئ وكثرة عدد املرافقين 

                                               الفرز:                                                        4.2.6

هي عملية تحديد أولويات العال  للمرض ى الذين يدخلون الي قسم الطوارئ بناء على شدة حالتهم، ويتم استقبالهم  

من قبل ممرض الفرز الذي يقوم بعمل تقييم سريع لحالة املريض، يتخذ من خالله قرار يوضح به مستوى حدة 

ا )األصفر، األخضر، األحمر، األسود( التي بدورها ا معينًًّلونًًّ تمنحم تصنيف الحالت وفق خطورتها، وًّاإلصابة ويت

تستخدم كرموز ملعرفة مدى أولوية الحالة، والفرز في مجمع الشفاء الطبي يعمل بشكل محدود، وهو مقتصرة على 

هه إلى طبيب الفرز قبل توجين قبل ممرض وًّيض مكتابة اسم املريض لحجز تذكرة ملقابلة الطبيب، ول يتم فحص املرًّ

 .بنسبة قليلة اإلجراءات املتبعة أو الطبيب املختص، ويتم أخذ العالمات الحيوية قبل املباشرة بخطة العال 

 املوظفون والعاملون في قسم الطوارئ: 4.2.7

 .فيه جميع املهام ومسؤوليات العمل دون تداخل 
ً
 عدم وجود توصيف وظيفي، موضحا

 ًّجود وسيلة لتعريف العاملين من خالل بطاقات تعريفية تشمل بيانات وصورة شخصية )هوية تعريفية(.عدم و 

 .عدم التزام أطباء قسم الطوارئ بلبس الزي الرسمي الطبي، باملقابل التزام كادر التمريض بالزي أثناء الدوام 

 االستنتاجات 4.3

 فيما يتعلق ببيئة العمل 4.3.1

معايير منظمة الصحة العاملية من حيث املساحة وعدد الكوادر مع غير مريحة، ول تطابق  بيئة عمل قسم الطوارئًّ .1

 .ةالطبية والقوى الصحية العامل

اإلضاءة والتهوية ودرجة الحرارة دون املستوى املطلوب، فاإلضاءة الطبيعية تدخل للقسم بصورة ضعيفة، ويتم  .2

 .ية لعدم وجود شبابيك بشكل كافتعويضها باإلضاءة الصناعية، تدني في مستوى التهوًّ

 توفر مساحة كافية لحرية الحركة والتنقل.لالتوزيع املكاني غير مناسب، وعدم استغالل الفراغات املكانية  .3

  .ر، ويتم متابعة النظافة باستمرارأثاث قسم الطوارئ حالته متوسطة، ويتم صيانته بشكل مستم .4

 .، مع وجود خلل في الستخدام والتوزيعاألدوات واملستلزمات الطبية متوفرة بشكل جيد .5

 فيما يتعلق بتحليل املعلومات ومقارنتها 4.3.2

، وهذا ما يفسر  456م، بواقع 2019(، خالل عام 16,423,3بلغ إجمالي مراجعي قسم الطوارئ ) .1
ً
متلقي خدمة يوميا

 وجود الزدحام، ونقص عدد األسرة والكوادر الطبية.

 (.%31متوسط نقص املهمات الطبية ) (، ونسبة%38فرية لألدوية )بلغت نسبة متوسط األصناف الص .2
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 فيما يتعلق بأهم مشكالت بيئة العمل خالل مسيرات العودة 4.3.3

 فية األمنيالحالة الشديد الذي يتعرض له قسم الطوارئ نتيجة تزايد أعداد الحالت الطارئة بسبب  العمل ضغط .1

 .م أعداد الجرحى واملصابينعدد األسرة، مقارنة مع حج نقصوًّقطاع غزة، 

 الخدمات اللوجستية )األمن، الطعام( كانت بصورة ضعيفة وغير مرضية. .2

 .دون زيادة في األجر يعمل الكادر الطبي لساعات إضافية زائدة عن ساعات العمل املقررة لهم .3

 فيما يتعلق باألسباب واملعيقات التي تقلل من كفاءة الخدمات الصحية 4.3.4

 بشكل سلبي على العاملين في قسم الطوارئ.يؤثر تدنى نس .1
ً
 وماديا

ً
 بة الراتب معنويا

 عالقة اإلدارة باملوظف محدودة وضعيفة، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الكادر الطبي. .2

يوجد شعور لدى املوظفين أن اإلدارة ل تقوم بتوزيع املهام الوظيفية بشكل عادل فيما بينهم، وعدم وجود حوار  .3

 بأن اإلدارة تقوم على التمييز في املعاملة  أو أسلوب تواصل
ً
محدد وواضح بين اإلدارة واملوظفين، وهناك شعور أيضا

 بين املوظفين وهذا الشعور يتشارك به نسبة كبيرة من املوظفين.

عدم وجود اهتمام بتحليل نتائج تقييم األداء، وعدم توفر التغذية الراجعة لنتائج التقييم، وعدم العتماد على  .4

 تائج التقييم في القرارات املتعلقة باملوظفين مثل التدريب، والتحفيز.ن

وجود نقص في أعداد الكوادر الطبية، وقلة توافر أطباء وممرضين تخصص طوارئ، حيث تم زيادة عدد العاملين  .5

 مقارنة ب1337في وزارة الصحة الفلسطينية خالل السبع سنوات املاضية )
ً
زيادة ( موظف، وهي نسبة قليلة جدا

 الكثافة السكانية، وذلك نتيجة الحصار السرائيلي والنقسام الداخلي.  

 ل يوجد دورات تدريبية أو بعثات دراسية خارجية في طب وتمريض الطوارئ بشكل منتظم. .6

ًّل يوجد حوافز مادية ومعنوية للكوادر الطبية العاملة في قسم الطوارئ، مثل زيادة نسبة الراتب. .7

 التوصيات 4.4

 لعمل على وضع خطط استراتيجية، وإنشاء بروتوكولت للعمل، لتحسين بيئة العمل في قسم الطوارئ، ا .1

 ملنع التداخل والزدواجية بالعمل، وتحديد الصالحيات واملسؤوليات. تفعيل الوصف الوظيفي، .2

 ي الخدمة.زيادة الكوادر الطبية والقوى الصحية العاملة، بتوظيف كوادر جديدة تتناسب مع أعداد متلق .3

عمل توسعة لقسم الطوارئ، والستغالل األمثل للفراغات املكانية، والتوزيع املكاني املناسب، وزيادة عدد األسرة  .4

 بشكل يناسب عدد متلقي الخدمة، لتوفير مساحة كافية لحرية الحركة والتنقل بين األسرة.

يعاب الكم الهائل من املصابين ذوي الحالت زيادة عدد األسرة، بعمل توسعة أمام قسم الطوارئ ووضع أسرة لست .5

 البسيطة للتخفيف من الضغط الكبير على قسم الطوارئ، وإدخال الحالت الحرجة فقط. 

ير والعمل على توف، زيادة أعداد الكوادر الطبية، عن طريق فتح باب التطوع بأجر للخريجين والعاطلين عن العمل .6

 أطباء وتمريض تخصص طوارئ،

 الخدمات اللوجستية )األمن، النظافة، الطعام(، لتسهيل عمل الكوادر الطبية. زيادة كفاءة .7
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توطيد العالقات وفتح قنوات اتصال وتواصل بين العاملين وإداراتهم بواسطة قسم العالقات العامة، ملا له تأثير  .8

اللقاءات الغير رسمية، قوي على زيادة الشعور بالراحة، وتعزيز العالقات بين املديرين والعاملين من خالل عقد 

 التي من شأنها رفع مستوى الولء، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز العمل الجماعي. 

زيادة قيمة الراتب وتوفير حوافز مادية ومعنوية للكوادر الطبية العاملة في قسم الطوارئ، وضمان توفير جميع  .9

 تحقق الرفاهية الجتماعية. حقوقهم من اإلجازات الرسمية والساعات اإلضافية، وتوفير برامج

 .ن، والعتماد عليها في القرارات املتعلقة باملوظفيعةتحليل نتائج تقييم األداء، وتوفير التغذية الراج .10

 تطلعات مستقبلية: 4.5

ًّمن كفاءة الخدمات الصحية.تزيد بيئة العمل التي  خصائصإجراء املزيد من البحوث والدارسات للتعرف على  .1

 باألداء.وعالقتها والترقيات ن البحوث والدراسات للتعرف على نظم الحوافز إجراء املزيد م .2

ًّمهاراتهم في وقت األزمات والطوارئًّ لتنميةالطبية  الكوادرًّمن  املتطوعينإجراء دراسات حول  .3

 . املراجع5

: املراجع العربية
ً
 أوال

 ( أثر بيئة العمل الداخلية على الحتفاظ بالكفاءا2019الرويلي، محمد .) ت الصحية، دراسة تطبيقية على مستشفى

 .12(3طريف العام، املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، مجلة العلوم القتصادية واإلدارية والقانونية )

 ،والعلوم الحقوقًّ مجلة: تونس. الحكومية املستشفيات في العاملين أداء تقييم سياسات. (2011سمير) بكراوي 

ًّ.2(5اإلنسانية، )

 ااإستشفائي  املركزًّ حالة )دراسة الصحية، بالخدمات اإلرتقاء في الشاملة الجود إدارة دورًّ (،2006) محمد، ، بوبقيرة

ًّ.البليدة، الجزائر جامعة.  للبليدة( الجامعي

 ( فاعلية التنظيم في املؤسسات القتصادية2006بن نوار، صالح .); ومعاهد  مخبر علم الجتماع لالتصال والبحث

ًّرسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. جامعة باتنة(.

 ،الجزائر. األمة، دار البيئة. و الصناعي التنظيم م(.2001محمد. ) بومخلوف 

 ( أنشطة الجودة الشاملة في املستشفيات الجزائرية وعوامل التأثير عليها، تونس، سوسة: 2012جياللي، عبد النور .)

ًّ(.2)7عهد التأهيل والتطوير، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، م

 ( .2003حريم، حسين .)م(. ضغوط العمل لدى الكادر التمريض ي في املستشفيات الخاصة باألردن )دراسة ميدانية

 (.1)6املجلة األردنية للعلوم التطبيقية، جامعة العلوم التطبيقية األهلية،

 ( تقييم مشكالت وآفاق تطوير شعب2012الحسيني، حسين علي لفتة .)  الطوارئ في املستشفيات، دراسة تطبيقية في

ًّمستشفيات دائرة صحة بابل. العراق: جامعة الكوفة، كلية اإلدارة والقتصاد.

 ( الرضا والولء الوظيفي، رسالة ماجستير، كلية اإلدارة والقتصاد، جامعة دمشق.2006حسين، شادي .)ًّ

 2019مايو  15لطبي، مقابلة شخصية، بتاريخ الخضري، محمد: رئيس تمريض قسم الطوارئ، مجمع الشفاء ا. 

 ( واقع تطبيق إدارة األولويات في أقسام الطوارئ وتأثيرها على جودة الخدمات الصحية في 2018خطاب، محمود .)

 .املستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة، رسالة ماجستير منشورة. الجامعة اإلسالمية بغزة

 ( .الرض2010خوام، حبيب سميح .) ا الوظيفي لدى العاملين وآثاره على األداء الوظيفي )دراسة تطبيقية على :شبكة

 الجزيرة الفضائية(، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.

 ( نموذ  مقترح لتهيئة بيئة ابداعية في العمل من خالل الستغالل الفعال للزمان واملكان. رسالة 2018سالم، عيس ى :)

 امعة زيان بن عاشور بالجلفة. الجزائر.دكتوراه، ج
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 ( مصادر ضغط العمل في قطاع التمريض الفلسطيني: دراسة 2015سالم، سالمة، أبو عيدة، عمر، السيد، أحمد .)

ًّ(.2)41ميدانية في املؤسسات الصحية في طولكرم. مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات، 

 ( مساهمة بيئة2017شعيب، احديبي .)  العمل الداخلية في أداء املوارد البشرية في املؤسسات الرياضية، جامعة محمد

 بوضياف، الجزائر.

 ( تقييم خطط طوارئ املستشفيات الحكومية الرئيسة في محافظات غزة للتعامل مع أحداث 2019الصالحي، نبيل .)

ًّسالمية، غزة.مسيرات العودة الكبرى من وجهة نظر املديرين. رسالة ماجستير، الجامعة اإلًّ

  ،2019مارس  20الضاش، أسامة: مسؤول أمن قسم الطوارئ، مجمع الشفاء الطبي، مقابلة شخصية .ًّ

 على منسوبي تطبيقية الوظيفي )دراسة بالتسرب وعالقتها الداخلية العمل بيئة م(.2007صالح. ) بن الظاهري، حامد 

 دارية الرياض، اململكة العربية السعودية.اإلًّ للعلوم نايف العام(. أكاديمية باألمن اإلدارية الشئونًّ

 ( فجوة ونقص املهارات في القطاع الصحي في األراض ي الفلسطينية املحتلة. معهد أبحاث 2018عبد هللا، سمير .)

ًّالسياسات القتصادية الفلسطيني )ماس(، القدس، فلسطين.

 ،الفلسطينية )دراسة وزارة الصحة في العاملين داءأ على وأثرها التغيير إدارة واقع  م(.2010خليل. ) فتحي عوني عبيد 

 غزة. اإلسامية، منشورة، الجامعة غير ماجستير رسالة الطبي(، الشفاء مجمع حالة

 ،زهران. دار املنظمات. األردن: تطوير في واألساليب الهياكل م(.2009الحافظ. ) عبد نائل العواملة 

 2019إبريل  18مع الشفاء الطبي، مقابلة شخصية، أبو عميرة، عبد هللا: مدير شركة النظافة في مج. 

 ( وثائق وأحداث، مسيرات العودة. شوق إلى األرض وتشبث بالحق، تاريخ الطالع: 2018قناة الجزيرة .)2019مايو  13 ،

 .العودة-مسيراتhttps://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/3/30املوقع:  

 ( 2019مجمع الشفاء الطبي، قسم العالقات العامة.) 

 ( بيئة العمل ودورها في تحسين الداء_ دراسة حالة البنك الزراعي السوداني. دراسة ماجستير، 2019محمود، مالك .)

 ة العلوم اإلدارية، السودان.جامعة أفريقيا العاملية، كلي

 ( ،برنامج العمل الستراتيجي 2014مركز األبحاث اإلحصائية والقتصادية والجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية .)

ًّ.2023-2014( OIC-SHPAملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة. )

 2019إبريل  20. مقابلة شخصية، محسن، سماح: رئيس قسم الجودة ومكافحة العدوى، مجمع الشفاء الطبي. 

 (واقع إدارة أقسام الطوارئ في مستشفيات دائرة صحة بغداد الرصافة وأفاق 2006املعموري، هناء حميد جاسم .)

 التطوير. العراق: جامعة بغداد، كلية اإلدارة واإلقتصاد.

 ( تنمية املوارد البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني ..2015أبو مغلي، فتحي ) واقع وتطلعات، رام هللا: املعهد .

ًّالفلسطيني ألبحاث ودراسات التنمية.

 املوقع: 2019فبراير  4م، تاريخ الطالع:  2018، فبراير، 7منظمة الصحة العاملية، اإلحصائيات، تحديث ،

http://who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/2018/en/index.htmlًّ

 ( دراسة للعمل في إطار إدارة اإلنتا  والعمليات. األردن: دار اإلثراء.2009النعيمي، جالل محمد .)ًّ

 ( التقارير اإلحصائية، تقارير مركز املعلومات، ال2019وزارة الصحة الفلسطينية .) 2017تقرير الصحي السنوي للعام ،

 www.moh.gov.ps، املوقع: 2019مايو  22مركز املعلومات الصحية، تاريخ السترداد 

 ( التقارير اإلحصائية، تقارير مركز املعلومات. تقرير العتداءات اإلسرائيلية على مسي2019وزارة الصحة الفلسطينية .)ًّة ر

 www.moh.gov.ps، املوقع: 2019مايو  22، تاريخ السترداد 2019، مارس،9العودة، 

 ( .التقارير اإلحصائية، تقارير مركز املعلومات. التقرير السنوي للقوى العاملة في 2019وزارة الصحة الفلسطينية .)

ًّ.2019مايو  22علومات الصحية الفلسطيني_ عزة، تاريخ السترداد _ مركز امل2017القطاع الصحي للعام 

 ( الستراتيجية الصحية الوطنية 2017وزارة الصحة الفلسطينية ،)2022-2017. 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/3/30مسيرات-العودة
http://who.int/entity/gho/publications/world_health_statistics/2018/en/index.html
http://www.moh.gov.ps/
http://www.moh.gov.ps/
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ً
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 Jayaweera, T (2015). Impact of Work Environmental Factors on Job Performance, 

Mediating Role of Work Motivation: A Study of Hotel Sector in England. 

International Journal of Business and Management, Vol. 10(3). 

 Reich, W (2005). Utilitas and Venustas: Balancing Utility and Authenticity in the 

Stewardship of our Built Heritage. Master Thesis of Science, Texas A&M University. 

 Spigel, Saul. (2003). Emergency Room Standards. OLR RESEARCH REPOR. 

 https://www.ochaopt.org/ar/content/approaching-first-anniversary-great-march-

return-protests-gaza-1   .Accessed on 21.03.2019. 

 

 امليدانية الزيارات نتائج ملحق
2019ًّ/ 4/  25-13التاريخ:                               استمارة مالحظة                                            

ًّاملبنى: الجراحة_ مجمع الشفاء الطبي

 قسم: الطوارئًّال

 مالحظات أخرى  ال نعمًّاستمارة مالحظة مباشرة )مسح ميداني(

   X هل يتمتع قسم الطوارئ بسهولة الوصول.ًّ.1

 بشكل محدود جدا X  هل يتوفر داخل قسم الطوارئ لوحات ارشادية.ًّ.2

  x  تتوفر مساحة كافية لتسهيل حرية الحركة والتنقل للكوادر الطبية.ًّ.3

  x  اكن وفراغات واسعة داخل القسم ومستغلة بشكل جيد.يوجد أمًّ.4

يوجـــد للقســــــــــــم مـــداخـــل ومخـــارج منـــاســــــــــــبـــة ألعـــداد متلقي الخـــدمـــة وذوي ًّ.5

 االحتياجات الخاصة.

 x  

األبواب واملخارج تعمل بشــــــــــــكل جيد ومناســــــــــــب وما هي ألية فتحها في حالة ًّ.6

 الطوارئ.

 X  بنظام الطريق ال تعمل

 الواحد

اًّ.7
ّ
الت )حمالة مريض( وكراســــــــــــ ي متحركة كافية مقارنة بعدد متلقي يتوفر نق

 الخدمة داخل القسم.

 X  

يوجد أســــــــــــرة مخصــــــــــــصــــــــــــة لنقل املر ــــــــــــ   غير القادرين على الحركة داخل ًّ.8

 القسم.

X  يستخدم أسرة الفحص 

  X  أسرة املر    كافية لحاالت الطوارئ.ًّ.9

للفحوصــــــــات اإلكلينيكية يتوفر مصــــــــعد ألقســــــــام املبية واألقســــــــام التابعة ًّ.10

 واملعامل

X   

يوجــد إعالنــات عن اشــــــــــــتراطــات كــل خــدمــة يقــدمهــا قســــــــــــم الطوارئ ملتلقي ًّ.11

واإلعالن عن الرســــــــــــوم واملســــــــــــتنـــــدات املطلوبـــــة وخطوات إتمـــــام  الخـــــدمـــــة

 الخدمة،

 X  

  X  يتوفر تهوية واضاءة جيدة داخل القسم.  ًّ.12

ة وسـهلة الوصـول للطواقم العاملة اسـطوانات اإلطفاء مثبتة في أماكن آمنًّ.13

 داخل القسم.

X   

  X  يتوفر قاعات انتظار مالئمة تستوعب األعداد الكبير من متلقي الخدمة.ًّ.14

ال يوجد دورات لجميع   X تستطيع الطواقم العاملة استخدام أسطوانات اإلطفاء بشكل جيد.ًّ.15

 الكوادر الطبية

  X  ل القسم.توفر موظف لالستعالمات عند مدخًّ.16

https://www.ochaopt.org/ar/content/approaching-first-anniversary-great-march-return-protests-gaza-1
https://www.ochaopt.org/ar/content/approaching-first-anniversary-great-march-return-protests-gaza-1
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البنيــة التحتيــة والتصــــــــــــميم الــداخلي لقســــــــــــم الطوارئ مالئم إلدارة حــاالت ًّ.17

 الطوارئ.

 X  

  X  .وجود حمام مخصص للرجال وأخرى للنساء وذوي االحتياجات الخاصةًّ.18

   X القيام بأعمال التنظيف الشاملة لقسم الطوارئ خارج أوقات الذروة.ًّ.19

   X يانة الدورية خارج أوقات الذروة.القيام بأعمال الصًّ.20

  X  توفير مياه صالحة للشرب وآمنة وكافية.ًّ.21

  X  أبواب املداخل الرئيسة لألقسام ذاتية الفتح واإلغالق.ًّ.22

 Querung) تنظيم طوابير انتظـــار العمالء بـــاســــــــــــتخـــدام نظـــام الترقيم اآلليًّ.23

System بطريق أخرى أكثر مناسبة( أو. 

 X  

وجود وســــــــــيلة لتعريف العاملين من خالل بطاقات تعريفية تشــــــــــمل بيانات ًّ.24

 .وصوة شخصية

 X  

التمريض ملتزم واألطباء  X  التزام الكادر الطبي بالزي الرسمي.ًّ.25

 بشكل محدود

   X مساحة املكاتب اإلدارية وغرف العاملين داخل القسم مناسبة.ًّ.26
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  املعلوماتية الجرائم يف اإلجرامية املخاطر عن الناجمة األضرار
Damage caused by criminal risks in information crimes. 

 كريم معروف
Karim Maarouf 

 جامعة غليزان/الجزائر
University of relizane/algeria 

Karimmaarouf001@gmail.com 
 

مجلة الدراسات  املعلوماتية، الجرائم في اإلجرامية املخاطرًّ عن الناجمة األضرارًّ(: 2022) معروف، كريم يوثق هذا البحث كـ:

 97-83 (، أملانيا، ص14(، العدد )4املجلد ) الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص،

 املستخلص

نهدف من خالل دراستنا ملوضوع األضرار الناجمة عن املخاطر اإلجرامية في الجرائم املعلوماتية إلى معرفة اإلطار 

ى لالنظري املحدد ملاهية الخطورة اإلجرامية، وذلك من خالل التطرق إلى أبرز التعاريف التي حددته مفهومه ثم إ

العناصر الرئيسية التي تتكون منها ثم تمييزها عن األنظمة املشابهة لها، إضافة إلى الخصائص التي تتميز بها الخطورة 

كما نهدف أيضا إلى معرفة األضرار الناجمة عن الجرائم املعلوماتية، وذلك من خالل التطرق إلى مخاطر  اإلجرامية.

على األموال، ومخاطر  العتداءحايا الجرائم املعلوماتية، ومخاطر سرقة املال املعلوماتي، ومخاطر تصرفات ض

 الجرائم املعلوماتية في مجال التجارة اإللكترونية، وأخيرا مخاطر التزوير املعلوماتي.

 يالالحتالخطورة اإلجرامية؛ الجرائم املعلوماتية؛ األضرار واملخاطر؛ النصب املعلوماتي؛  الكلمات املفتاحية:

ًّالخطر. تي؛ السرقة املعلوماتية؛املعلوما

Abstract: 

Through our study of the Damage caused by criminal risks in information crimes, we 

aim to know the theoretical frame work of criminal risk, by addressing the most 

prominent definitions that defined its concept, and then to the main elements that 

make up the criminal risk, and then distinguishing them from similar systems, in 

addition to the characteristics that distinguish the criminal risk from other. we also 

aim know the damages caused by cybercrime, by addressing the risks associated with 

the actions of victims of cybercrime ؛then the risks related to the attack on money, in 

addition to the risks related to information forgery. 

Keywords: criminal risk, information crimes, risks and damages, information fraud, 

information theft, danger. 

  

mailto:Karimmaarouf001@gmail.com
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 امللخص املفاهيمي

ـــــدابير دراســـــــــــة الخطـــــــــــورة اإلجرام ــ ــ ـــــرض التــ ــ ــ ــــي فــ ــ ــ ــ ـــــايير فـ ــ ــ ـــم املعــ ــ ــ ــ ـــــن أهــ ــ ــ ـــــاتي مــ ــ ــ ـــــرم املعلومــ ــ ــ ــــة للمجــ ــ ــ ــ ـــــرة الحترازيـــــــــــةيـ ــ ــ ، ففكــ

ــــامالخطــــــــورة اإلجراميــــــــة يجــــــــب أن تكــــــــون لهــــــــا مكانــــــــة بــــــــارزة فــــــــي األبحــــــــاث والدراســــــــات الجنائيــــــــة، وضــــــــرورة  ــ  الهتمــ

ًّبشخصية املجرم املعلوماتي لتحديد خطورته اإلجرامية وإبراز املؤشرات التي تدل على توافرها.

ــــب  ــ الدراســــــــات الجنائيــــــــة ركـــــــزت كثيــــــــرا فــــــــي محــــــــور الجـــــــزاء الجنــــــــائي علــــــــى الجريمــــــــة اإللكترونيـــــــة فــــــــي حــــــــد ذاتهــــــــا، أغلـ

ــــامولهــــــــذا أصــــــــبح مــــــــن الضـــــــــروري  ــ بــــــــاملجرم املعلومـــــــــاتي ليكــــــــون محــــــــورا للدراســـــــــات الجنائيــــــــة للكشــــــــف عـــــــــن  الهتمــ

ًّخطورته.

 م املعلوماتية.الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي للمخاطر اإلجرامية الناشئة عن الجرائ

ًّ
ًّلوماتية.املع مخاطر الجرائموالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات التي تحد من 
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 تطلعات مستقبلية: 

.ضرورة تحديد الخطورة اإلجرامية للمجرم اإللكتروني 

ورة الظاهرة مستقبال.التركيز حول الدراسة العلمية لشخصية املجرم اإللكتروني والبحث عن الدوافع التي أدت إلى إرتكاب الجريمة ووضع اآلليات التي تعالج خط 

الجرائم، وهو ما يستوجب  ارتكاب لحتمالن الصعب تحديد الخطورة اإلجرامية للمجرم اإللكتروني كونها تحتوي جملة من الدوافع الداخلية والخارجية وتفاعلها املؤدي م

 والنفسية(. والجتماعيةالطبية ضرورة اإلدراك الشامل ملجموعة من املعارف في مختلف العلوم من أجل تقدير خطورة املجرم اإللكتروني )مثل العلوم 

 على الخطورة اإلجرامية كمعيار قضائي للجزاء مستقبال والنص عليها في التشريعات والقوانين العربية. العتمادضرورة 

. 

 األضرار الناجمة عن املخاطر اإلجرامية في الجرائم املعلوماتية

عهم السلطات األمنية والقضائية والجهات املكلفة بالتحقيق والتحري صعوبة في التعامل معهم وكشف مخاطرهم، املجرم اإللكتروني من أنواع املجرمين الذين تجد ميعتبر 
 فاملجرم اإللكتروني يهدد املجتمع بخطر إجرامي له نتائج سيئة وسلبية كبيرة.

هذا النوع من  ابارتكالفضاء اإللكتروني وتحديد حالت الخطورة التي تسبق  باملعالجة القبلية واملسبقة للمخاطر املترتبة على الجرائم التي ترتكب في الهتمامضرورة 

 .ريمةحتى تقع. الج النتظارًّالجرائم، وتشخيص الجريمة اإللكترونية ومعرفة مخاطرها وأضرارها ألنه من مصلحة املجتمع حمايته من الجرائم املعلوماتية مسبقا وليس 

تحليلي، وذلك من خالل دراسة ظاهرة على املنهج الوصفي ال اعتمدتالدراسة 

الخطورة اإلجرامية عن طريق تعريفها ومميزاتها ومقارنتها مع األنظمة املشابهة 

 لها، إضافة إلى التحليل الدقيق للمخاطر املترتبة عن الجرائم املعلوماتية

أثارت عمليات البحث والدراســــــــــة حول املواضــــــــــيع املتعلقة بالخطورة اإلجرامية 

ملعلومــــاتيــــة العــــديــــد والكثير من املشــــــــــــــــاكــــل والعوائق كون أضــــــــــــرارهــــا للجرائم ا

ومخـــاطرهـــا ل تتوقف عنـــد األفراد والجمـــاعـــات، بـــل تتجـــاوز ذلـــك حتى في تـــأثير 

 مخاطرها على الدول والحكومات واملؤسسات الكبرى.

 فما هي األضرار املترتبة عن الجرائم السيبيرانية؟

 

ال اإلجراميــــــة التي يرتكبهــــــا املجرم الكشــــــــــــف عن املخــــــاطر املترتبــــــة عن األفعــــــ

 ووقائية تعالج الظاهرة. احترازيةاملعلوماتي للوصول إلى حلول 
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 اإلطار العام-1

 مقدمة-1-1

نشئت عن طريق األبحاث والدراسات التي قامت 
ُ
ظهرت فكرة الخطورة اإلجرامية في أعقاب املدرسة الوضعية حيث أ

فكرة مبنية على دراسة شخصية الجاني للكشف  انطلقت، ومن خاللها 19املدرسة في نهاية القرن التاسع عشر  بها هذه

عن خطورته ثم إقرار الجزاء أو التدبير املناسب لحجم الجريمة ومنع وقوعها في املستقبل ألن جسامة الفعل املرتكب 

بات توفر الخطورة اإلجرامية من خالل مجموعة من العوامل دليل على توفر الخطورة اإلجرامية، وعليه يمكن تحديد وإث

ًّمنها األعمال التحضيرية الظاهرة والسوابق الجرمية.

وتعتبر نظرية الخطورة اإلجرامية من النظريات العلمية املتطورة في الفقه الجنائي فهي فكرة تقوم على أساس أنها 

وف معينة تدفعه ألن يرتكب جريمة في املستقبل، لدى شخص يتصف بصفات نفسية معينة ووجد في ظرًّ استعداد

وقد أثارت عمليات البحث والدراسة في الخطورة اإلجرامية العديد من املشاكل والصعوبات والعراقيل كونها حالة تتعلق 

بشخصية الفرد وما ُيكمنه في داخله من ردود أفعال تظهر سلوكا مجرما وهي محرك لبعض األسباب املرتبطة بسلوك 

ًّالجريمة. ارتكاباني وتجبره على الج

الجرائم املعلوماتية العديد من املخاطر واآلثار السيئة والسلبية التي تؤثر كثيرا على الدول واملجتمعات  ارتكابوتترتب عن 

 حالوانتاإللكتروني أو جريمة سرقة البيانات واملعلومات أو جريمة سرقة الهوية  البتزازًّبصورة كبيرة مثل جريمة 

صية أو القرصنة وغيرها من الجرائم التي ترتكب في الفضاء اإللكتروني، كما تترتب أيضا عن الجرائم املعلوماتية الشخ

الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية املتصلة باألنترنيت بسبب الجرائم  استخدام اتجاهالثقة واألمان  انعداممخاطر 

ًّاإللكترونية املرتبطة بها واألضرار الناجمة عنها.

واملخاطر الناجمة عن الجرائم املعلوماتية ل تقتصر على األفراد والجماعات فقط فخطرها يتعدى ذلك حتى في التأثير 

على الدول والحكومات وأكبر املؤسسات العاملية، وذلك عن طريق إضعاف املنظومة األمنية تدريجيا كما أن بعض 

كبيرة، وفي بعض األحيان حتى بدون وجود أية مقاومة ولهذا يجب الهجمات اإللكترونية تؤدي إلى تدمير األنظمة بسرعة 

ًّأن تكون هناك أنظمة حماية قوية موجودة لها القدرة على مواجهة الجرائم املعلوماتية.     

 مبررات إجراء الدراسة-1-2

ائية، إضافة والعلوم الجن الرغبة في متابعة األبحاث والدراسات املستجدة والحديثة واملواضيع املتعلقة بالقانون الجنائي

ًّإلى كسب املزيد من الرصيد املعرفي والعلمي حول هذا املجال.

أما األسباب املوضوعية فتتمثل في كون الخطورة اإلجرامية املترتبة عن الجرائم املعلوماتية من أكبر املخاطر التي تهدد 

 فالبحث والدراسة في الخطورة اإلجرامية ات وعليهواملجتمعولها أضرار جسيمة على الدول  استثناءجميع املجالت بدون 

للجرائم التي ترتكب في العالم اإلفتراض ي تساهم بحد كبير في التقليل من الجرائم املعلوماتية، فكشف مخاطرها وإبراز 

تبرز  يأضرارها يدفع إلى البحث في سبل الوقاية والعال  وبالتالي الخرو  بالحلول املناسبة والنتائج والتوصيات الت

ًّالحماية القبلية واملسبقة للجرائم املعلوماتية.
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 أهمية الدراسة-1-3

وما ُيبطنه  ،تكمن أهمية دراسة املوضوع في كونه من املواضيع املعقدة والصعبة املتعلقة بشخصية املجرم املعلوماتي

من الخطورة مما يستوجب ضرورة وضع ضوابط ومعايير تحد ؛ ل وعواطف تنعكس على سلوكه الظاهرمن ميوًّ

ًّاإلجرامية للفرد وللنتائج املترتبة عن مخاطر الجرائم املعلوماتية.

كذلك يعتبر موضوع الخطورة اإلجرامية بصفة عامة وخطورة الجرائم املعلوماتية خاصة من املواضيع التي تحتل مكانة 

ة رم لتحديد خطورته اإلجرامية ومحاولبشخصية املج الهتماماألنظار إلى  واتجاهبارزة في األبحاث والدراسات الجنائية، 

بدل التركيز على الجريمة ذاتها. إضافة إلى أنه تعتبر خطورة املجرم املعلوماتي أكبر وأشد من خطورة املجرم  استئصالها

العادي كونه ينفرد بمجموعة من الخصائص املختلفة فهو يتسم بالذكاء واملهارة والفطنة واملعرفة العلمية والتقنية 

ًّل النظم املعلوماتية.بمجا

 أهداف الدراسة-1-4

ًّسعى إلى تحقيقها:تهداف التي تهدف الدراسة إلى العديد من األًّ

 .ًّإبراز أهم التعاريف التي تناولت موضوع الخطورة اإلجرامية

 .ًّالتطرق إلى خصائص الخطورة اإلجرامية واألنظمة املشابهة لها

 ًّاتيةالوصول إلى األضرار الناجمة عن الجرائم املعلوم

 .ًّكشف املخاطر املترتبة عن األفعال اإلجرامية التي يرتكبها املجرم املعلوماتي عبر الفضاء اإللكتروني

  ًّفي دعم األبحاث السابقة أو تكون بداية لدراسات وأبحاث جديدة للمستقبل. الدراسةتساهم

 املنهج املستخدم-1-5

ل تحليل اإلطار املفاهيمي للخطورة اإلجرامية، وإبراز لى املنهج الوصفي والتحليلي وذلك من خالعاعتمدت الدراسة 

نظمة وتحليل األًّ ،الخاصة بهاوالتطرق للميزات  ها،مفهومه وتحليل العناصر املكونة لالتعاريف التي حددت معانيه وًّ

ن إحجام أ عاملخاطر الناشئة عن سرقة املال املعلوماتي واملخاطر التي تنش اإلجرامية، وإبرازًّاملشابهة لفكرة الخطورة 

على األموال واملخاطر املتعلقة بمجال التجارة اإللكترونية ومخاطر التزوير  العتداءووصف مخاطر  الضحايا عن التبليغ،

ًّاملعلوماتي.

 اإلشكالية-1-6

ًّمن خالل صياغة السؤال الرئيس ي التالي:اإلشكالية الرئيسية تبرز 

ة يترتب على تناول مشكلة الدراسة ضرورًّ ب في العالم االفترا  ي؟ما هي أبرز املخاطر الناجمة عن الجرائم التي ترتك

ًّ اإلجابة على التساؤلت التالية:

 ًّما هي عالقة الخطورة اإلجرامية بالجرائم املعلوماتية؟

 ًّهل املساهمة في الحد من الخطورة اإلجرامية للجرائم املعلوماتية يقلل من أضرارها؟

 ًّالجرائم املعلوماتية؟ ما هي أبرز األضرار الناجمة عن خطورة
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 اإلطار النظري للدراسة-2

 مفهوم الخطورة اإلجرامية-2-1

فكرة الخطورة اإلجرامية مكانة بارزة في الدراسات البحثية في مجال العلوم الجنائية منذ أن وجهت املدرسة  احتلت

ركيز عوض الت استئصالهاولة بالشخص املجرم لتحديد خطورته اإلجرامية ومحا الهتمامالوضعية األنظار إلى ضرورة 

املدرسة الوضعية بأن الخطورة اإلجرامية هي أساس املسؤولية وحسبها  اعترفتعلى الجريمة نفسها كفكرة مجردة، وقد 

 رازيةاحتتدابير  باتخاذمما يستوجب حماية املجتمع منه  ؛كونه مصدر خطر على املجتمع اجتماعًيافإن املجرم يسأل 

ًّالءمة للدفاع اإلجتماعي.تعد الوسيلة األكثر م

الزاوية  فواختالًّاآلراء حول فكرة الخطورة اإلجرامية لتأثر كل منها بالنظريات الفلسفية والعقابية الحديثة  واختلفت

خص لدى ش استعدادالتي ينظر منها إلى مضمون هذه الفكرة وأبرزها أن فكرة الخطورة اإلجرامية تقوم على أساس أنها 

عينة ووجد في ظروف معينة تدفعه ألن يرتكب جريمة في املستقبل، وعليه سنتطرق ملفهوم يتصف بصفات نفسية م

ًّالخطورة اإلجرامية فيما يلي:

 تعريف الخطورة اإلجرامية-2-1-1

الفقهاء في إعطاء تفسير وتعريف محدد للخطورة اإلجرامية كل حسب آرائهم ومعتقداتهم منهم من يعتقد أن  اختلف

نهم من النفس ي، وم بالتجاههي حالة نفسية يمر بها الشخص فتترك آثارا على سلوكه وهو ما يعرف الخطورة اإلجرامية 

لت الجريمة مستقبال، ومن بين هذه التعاريف التي تناوًّ ارتكاب احتماليرى أنها تتمثل في العوامل واألزمات التي تنبئ عن 

ًّمفهوم الخطورة اإلجرامية نذكر ما يلي:

التطرق لتعريف الخطورة اإلجرامية يدفعنا ملحاولة معرفة أبرز مصطلحين لهما : الضرر تعريف الخطر و  أوال:

ًّعالقة بالخطورة اإلجرامية هما الخطر والضرر.

وعرفه ديلوخو "كل ما يأتيه الجاني  عرف الفقيه اإليطالي جالو الخطر بأنه "إمكان حدوث الضرر"،: تعريف الخطر-أ

ًّ(2002)الوريكات،  الضرر" احتمالق قانوني"، وعرفه أنتولوزي "من أفعال لها إمكانية اإلضرار بح

والخطر عند بعض الفقهاء األملان يعتبر موضوع ملتصق بالفعل اإلجرامي ويقتصر أثره على تقدير القاض ي كونه عنصر 

ًّاملوضوعي    في الجريمة، بينما يعني به الوضعية والحالة الخطورة الكامنة في شخصية الجاني وهي مستقلة عن الخطر

ًّوقد عرف الفقيه املصري رمسيس بهنام الخطر بأنه "صالحية عامل أو ظرف ما إلحداث ضرر ما"

حدوث  احتمالشديد " باختصارًّعرفه  ما، كماأو أنه حالة توافر فيما قدر ذو شأن من العوامل املسيرة لحدوث ضرر 

ًّ(1996)بهنام،  ضرر".

األموال أو أي قيمة تشبع حاجة اإلنسان مادية كانت أو معنوية فمثلما  الضرر هو إزالة أو إنقاص مال من :الضرر -ب

يتحقق الضرر بإزالة القيمة فهو يتوفر بمجرد إنقاصها، فلفظ الضرر يصدق على واقعة تحققت بالفعل وهي اإلزالة أو 

ًّ(2018)يونس،  اإلنقاص اللذان أصابا بالفعل قيمة تشبع حاجة إنسانية لصاحبها.
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 : يف النفس ي للخطورة اإلجراميةالتعر  ثانيا:

ًّتعددت التعاريف الفقهية من الناحية النفسية لحالة الخطورة اإلجرامية ومن بين هذه التعاريف نذكر ما يلي:

 ل.جريمة أخرى في املستقب ارتكابإقدامه على  باحتمالهي حالة أو صفة نفسية لصيقة بشخص الجاني تنذر  -أ

ًّ(2002)القهوجي، 

فاح )بهنام، الك ة حالة نفسية يحتمل من جانب صاحبها أن تكون مصدرا لجريمة مستقبلية.الخطورة اإلجرامي -ب

ًّ(1996ضد اإلجرام، 

)الوريكات،  مرتكبا للجريمة. الحتمالالخطورة اإلجرامية هي أهلية الشخص في أن يصبح على جانب من  -ت

2002)ًّ

 التعريف اإلجتماعي للخطورة اإلجرامية ثالثا:

روفالو أول من نادى بفكرة الخطورة اإلجرامية وتعريفه هو أول تعريف جاء لتحديد طبيعة الخطورة يعتبر اإليطالي جا

اإلجرامية وقد عرفها بأنها "اإلمارات التي تبين ما يبدو على املجرم من فساد دائم فعال التي تحدد كمية الشر التي يحتمل 

ًّ. (2008)أحمد،  ه مع املجتمع".صدورها عنه، فهي تعني أهلية املجرم الجنائية ومدى تجاوب

 تكابلرًّاألكثر وضوحا في أن يصبح الشخص مرتكبا للجرائم أو أن يعود  الحتمالكما عرفها الفقيه دي آسوا بأنها 

أن يرتكب الشخص أعمال غير إجتماعية إل أنه عند الحديث عن  احتمالجرائم جديدة وأن الخطورة تنطوي على 

ًّ.(2020)العايش، الجريمة. ارتكاب باحتمالهذه الفكرة  القانون الوضعي يجب تقييد

 التعريف القانوني للخطورة اإلجرامية رابعا:

من مشروع قانون  106املشرع الجزائري لم يعرف الخطورة اإلجرامية في حين عرفها املشرع املصري في نص املادة 

 جديدة". جريمة اقترافالجدي إلقدام املجرم على  الحتمال": العقوبات بقوله

ال فع ارتكابه"ل يجوز أن يوقع تدبير في شخص دون أن يكون قد ثبت : بقوله 103وعرفها املشرع العراقي في نص املادة 

وتعتبر حالة املجرم خطرة على سالمة املجتمع إذا  وأن حالته تعتبر خطرة على سالمة املجتمع، يعده القانون جريمة،

ًّف الجريمة وباعثها أن هناك تبين من أحواله وماضيه وسلوكه وظروًّ
ً

 .جريمة أخرى" اقترافجديا إلقدامه على  احتمال

"يعد خطرا على املجتمع : من قانون العقوبات بقوله 03فقرة  211وعرف املشرع اللبناني الخطورة اإلجرامية في املادة 

 عليها القانون".جريمة إذا كان يخش ى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب  اقترفكل شخص أو هيئة معنوية 

من قانون العقوبات "الشخص الخطر من يرتكب  01فقرة  135أما املشرع الليبي فقد عرف الشخص الخطر في املادة 

أن يرتكب أفعال أخرى يعدها القانون جرائم ولو  28فعال يعده القانون جريمة ويحتمل نظرا للظروف املبينة في املادة 

ًّ.لم يكن مسؤول أو معاقبا جنائيا"

ًّ
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 عناصر الخطورة اإلجرامية-2-1-2

وتفاعل هذه العوامل يؤدي إلى  اكتشافهامن الصعب تحديد الخطورة اإلجرامية ألنها تتعلق بعوامل نفسية يصعب 

جرائم مستقبال وهذا األمر يستوجب ضرورة اإلملام بمجموعة كبيرة من املعارف في مختلف العلوم  ارتكاب احتمال

ًّ، وعليه فإن الخطورة اإلجرامية تقوم على عنصرين رئيسين وهما:والجتماعيةية كالعلوم النفسية والطب

 
ً

يقصد به تحديد العالقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية وإظهار دور  االحتمال: أوال

لعالقة السببية التي تربط في مجال الخطورة اإلجرامية حكم موضوعه ا والحتمالالجريمة،  ارتكابهذه الدوافع في 

بين العوامل اإلجرامية التي قد تتعلق بالتكوين البدني أو النفس ي أو العقلي للمجرم والجريمة التي يمكن أن تقع في ظل 

، جريمة معينة ارتكاب احتمالوجود هذه العوامل، أي بمعنى البحث بشأن هذه العوامل فيما إذا كانت سببا قاطعا في 

عن الحتمية وذلك ألن الحتمية تعني عوامل معينة إذا توافرت يكون من شأنها أن تؤدي بالضرورة  الحتمالويختلف 

الجريمة ل محالة، وهو األمر الذي ل يمكن لنا األخذ به في مجال الخطورة اإلجرامية ألنه من غير املمكن  ارتكابإلى 

 سني، ب س ن()ح الجزم بأن وجود العوامل اإلجرامية يؤدي حتما إلى الجريمة.

 الجريمة التالية ثانيا:

 رتكباجريمة في املستقبل أي جريمة تالية بمعنى أن يقوم املجرم الذي سبق له وأن  ارتكابفي توقع  الحتماليتمثل 

ضار باملجتمع ألنه إذا كان الفعل املرتكب قد ألحق ضررا بنفسه فال تقوم جريمة ول يشكل  اجتماعيجريمة بسلوك 

، والخطورة اإلجرامية يمكن أن النتحارة على املجتمع مثال ذلك املجرم الشاذ الذي يحمل إقدامه على خطورة إجرامي

 ارتكابخاصة أي  عقلًيا، وإماجريمة ما أيا كان نوعها مثل حالة املجرم املختل  ارتكاب احتمالتكون عامة وهذا يعني 

 (2002)نجم،  نوع معين من الجرائم. كابارتعلى  كاعتيادهجريمة معينة بحسب ماض ي املتهم اإلجرامي 

وع ذلك أن الجريمة التالية هي موض والجريمة التالية كعنصرين مكملين لبعضهما البعض. الحتمالويكمن الفرق بين 

جريمة تالية فال  ارتكابفهو إقدام املجرم على  الحتمالالذي تقوم على أساسه الخطورة اإلجرامية، وأما  الحتمال

تكون هذه الجريمة عمدية أو أفعال منافية لألخالق واملعتقدات الدينية أو األعمال الضارة التي ل تجرمها يشترط أن 

 (1975)سالمة،  القوانين.

 تمييز الخطورة اإلجرامية عن األنظمة املشابهة لها-2-1-3

هوم يجب التفريق بينهم وتحديد مف توجد العديد من األفكار واألنظمة الجنائية املماثلة لفكرة الخطورة اإلجرامية ولهذا

 :والختالفوطبيعة كل نظام وإبراز أوجه الشبه 

أغلب الفقهاء في تعريفهم للخطر يتفقون بإمكانيته للضرر وعليه فإن معنى : الفرق بين الخطورة والخطر أوال:

ز على ملعنى الخطورة ترك فجميع التعاريف التي تطرقت الحتمالالخطر يتشابه مع معنى الخطورة في عنصر واحد وهو 

العدوان هو نقطة التماثل بين كل من فكرة  احتمالوقوع جريمة من الشخص املتصف بها، وبالتالي يعد  احتمالعنصر 

الخطورة وفكرة الخطر، ولكنهما يختلفان في أن الخطر وصف يلحق النتيجة التي تعد عنصر في الركن املادي للجريمة 

 لحق الفاعل ول يتوقف على توفر الجريمة.بخالف الخطورة فإنها وصف ي
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ومن ناحية أخرى فإن الخطورة ليست إل فكرة إجرامية ل يقتض ي توافرها وقوع الجريمة كما أن الخطر سلوك محتمل 

وهذا السلوك يجب أن يكون قد تناوله قانون العقوبات بالتجريم فال يكفي أن يكون هذا السلوك املستقبلي ضار فقط 

ًّن يكون سلوك تتوافر فيه أركان الجريمة.بل ل بد أ

العدوان ويختلفان في أن الخطر وصف  احتمالوعليه ففكرة خطر الفاعل تتميز عن خطورة الفاعل فكالهما يعني       

يلحق النتيجة التي تعد عنصرا في الركن املادي للجريمة وهو فكرة قانونية موضوعية في حين تعد خطورة الفاعل فكرة 

ًّرامية ل يقتض ي توافرها وقوع الجريمة وهي أساس تحديد العقوبة أو التدبير املالئم.شخصية إج

 تماعيةالجيرى الفقيه رمسيس بهنام الخطورة االجتماعية: الفرق بين الخطورة اإلجرامية والخطورة  ثانيا:

، (2013)أنور،  وجه خاص. عموما أو بضر إجرامي على اجتماعيبأنها كل حالة لفرد أو لجمع من الفراد تنذر بضرر 

حسب الفقيه فيري فإن الخطورة تكون إجتماعية إذا كانت سابقة على وقوع الجريمة بينما تكون إجرامية متى كانت 

تالية على وقوعها، ويرى أيضا بأن الخطورة تستخلص قبل الجريمة من شخصية الفرد بينما الجريمة تستخلص من 

ًّيمة.هذه الجرًّ ارتكابأو محاولة  ارتكاب

ًّ
ً

الشخص أفعال غير إجتماعية  لرتكاب أما الفقيه ماجوري فيرى أن الخطورة تكون إجتماعية إذا كانت سببا محتمال

في حين يرى الفقيه ، (2020)لحرش، والنحوي،  جريمة من الجرائم. لرتكاببينما تعتبر جنائية إذا كانت سببا محتمال 

ة لكون ما تنذر به هو الجريمة فال يكفي نعتها بأنها إجتماعية ألنه ليس رمسيس بهنام أن الخطورة وصفت بأنها إجرامي

من الضروري في األفعال املضادة ملصالح املجتمع أن تكون جريمة فقد تكون ماسة بشرط إضافي من شروط الكمال ل 

)مينا،  .ماعيةالجتبشرط جوهري من شروط الكيان والوجود لهذا كانت الخطورة اإلجرامية نوع من جنس الخطورة 

1994) 

رتكب أن ي احتمالبما أن الخطورة اإلجرامية هي : الفرق بين الخطورة اإلجرامية واملسؤولية الجنائية ثالثا:

ه ماض ي املجرم إسناد فهي تواج باعتبارهااملجرم جريمة في املستقبل فهي تتجه نحو املستقبل بينما املسؤولية الجنائية 

تبر سببا كافيا إلنزال تدبير األمن ولو لم تتوفر املسؤولية الجنائية فال يكفي توفر الخطورة وتوفر الخطورة اإلجرامية يع

طورة وعليه يمكن التمييز بين الخ، ا أساسا توفر املسؤولية الجنائيةللحكم بالعقوبات الجنائية إذ يتعين للحكم به

ًّاإلجرامية واملسؤولية الجنائية في النقاط التالية:

ية الجنائية توافر اإلرادة الحرة لدى الشخص على عكس الخطورة التي قد تتوفر بغض النظر تفترض املسؤول -أ

 عن توفر هذه اإلرادة لدى صاحبها.

ما قد يصدر عن الشخص من جرائم في  باحتمالالخطورة اإلجرامية تواجه املستقبل فهي ل تتعلق إل  -ب

ول تتعلق بجريمة يحتمل صدورها عن الشخص بل املستقبل، في حين أن املسؤولية الجنائية تواجه املاض ي 

ًّبما وقع منه الفعل.

ولو لم تتوفر املسؤولية الجنائية بخالف الجزاء إذ  الحترازيةالخطورة اإلجرامية وحدها تكفي إلنزال التدابير  -ت

 تخذاول يلغي توفر الخطورة وحدها للحكم الجزائي سواء  يحب للحكم به أساسا توفر املسؤولية الجنائية،

 (1985)عبيد،  .الحترازيةهذا الجزاء صورة العقوبة أو التدابير 
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املسؤولية الجنائية تفيد إتاحة الفرصة أو فتح الباب على مصراعيه أمام شخصية كل فرد لتوجيه اإلرادة  -ث

 ثيال.بينما الخطورة اإلجرامية تعتبر حالة أو نمط وجود أو طراز حياة ل يملك الفرد حيالها م ا،توجيها حرًًّ

 (1992)سليمان، 

 خصائص الخطورة اإلجرامية-2-1-4

اتختلف  والسمات التيتتميز الخطورة اإلجرامية بمجموعة من الصفات 
ً
ا عن باقي األنظمة وتتمثل أهم جذريًًّ اختالف

 وأبرز هذه املميزات فيما يلي:

لى عوامل نفسية قائمة في العقد أي بمعنى أن الخطورة اإلجرامية تعود إ: الخطورة اإلجرامية حالة نفسية أوال:

وكشف هذه  النفسية املكبوتة في الالشعور والتي توجه سلوك اإلنسان وجهة إجرامية من دون وعي أو إدراك منه،

العقد ومواجهة اإلنسان املريض بها مع طرق عالجية نفسية أخرى هي التي يراها علماء التحليل النفس ي وسائل كفيلة 

، والخطورة اإلجرامية هي حالة نفسية شاذة الجتماعيةعن سلوكه اإلجرامي سليما إلى الهيئة  في شفاء املريض ورجوعه

 "الشذوذ النفس ي الخطر". ولذلك فهي تسمى

أن هناك عوامل معينة تدفع إلى الجريمة وهذه العوامل  الحتمالمعنى احتمال: الخطورة اإلجرامية مجرد  ثانيا:

 لجتماعيةاوقد تكون خارجية تتعلق بالبيئة  اء في تكوينه البدني أو العقلي أو النفس ي،قد تكون داخلية تتعلق بالفرد سوًّ

جريمة وتساءلنا عما إذا كان من شأنها أن  ارتكبالتي يحيا فيها الفرد فإذا درسنا هذه العوامل بالنسبة لشخص معين 

قوة العوامل السابقة إذ أمكن القول بأن جريمة في املستقبل فإن هذا التساؤل معناه تحديد مدى  ارتكابتدفعه إلى 

من سبق جريمة م ارتكاب احتمالالعوامل املفضية إلى الجريمة تصلح بداية لتسلسل سببي ينتهي بجريمة كان هناك 

 (1993)الشادلي،  جريمة. ارتكابله 

 راضاتالفتلغير أي بمعنى أن الخطورة اإلجرامية تستند : الخطورة اإلجرامية تعتمد على ظروف واقعية ثالثا:

وقوع جريمة يجب أن يكون مستمدا من الشخص الخطر  فاحتمالوالتكهنات بل يجب أن تستند لحقائق ملموسة 

تولد الخطر فيه فال يجوز مثال القول بأن فشل الطالب في دراسته قد يفض ي إلى التشرد ألن  احتمالنفسه وليس من 

 (2018) بن يونس،  ت وليس إلى ظروف واقعية.والتكهنا الفتراضاتهذا القول يعتمد على مجرد 

رها السائدة لحظة توف الجتماعيةتتوقف الخطورة اإلجرامية على الحالة : الخطورة اإلجرامية فكرة نسبية رابعا:

كونها تهدد النظام اإلجتماعي السائد في بلد ما عن طريق ما قد يهدده من األفعال التي يرتكبها الشخص املوصوف 

والتي يجرمها قانون هذا البلد وفقا للعالقات الفردية بين األشخاص وهو ما يجعلها فكرة نسبية األمر الذي بالخطورة 

 (1986)بهنام، علم الوقاية والتقويم،  .1950قرره املؤتمر الدولي الثاني لعلم اإلجرام املنعقد بباريس 

ة املشرع إلى مدى توافقها مع النظام اإلجتماعي وهو وتفادت العقوبات املقررة لها حسب نظرًّ الجتماعيةتجريم األفعال 

التي تعامل في األنظمة الرأسمالية بأسلوب وعقوبات معتدلة يختلف عنها في األنظمة  القتصاديةما يظهر في الجرائم 

 (1979)محمود،  الشيوعية التي كانت تتسم بتملك الدولة ألدوات اإلنتا  وإدارتها كمظاهر للنشاط اإلقتصادي.
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الخطورة اإلجرامية ل تتوقف في توفر إرادة صاحبها ويبدو ذلك : لخطورة اإلجرامية حالة غير عاديةا خامسا:

فيما يتعلق بمصادرها غير اإلرادية كاملرض العقلي وكذلك بالنسبة لألحوال األخرى حيث تتوفر الخطورة نتيجة تفاعل 

غير إرادية أن يكون لصاحبها دخل في توفرها كما لو كانت  ااعتبارهبعض العوامل الداخلية والخارجية ول يحول دون 

 (2020)لحرش، والنحوي،  ترجع إلى تناوله الخمر أو تعاطي املخدرات.

يفترض في الخطورة اإلجرامية أن تكون حاضرة لدى الشخص وهذا : الخطورة اإلجرامية حالة حاضرة سادسا:

لدى الشخص ول يكفي مجرد الخطورة السابقة بالنظر إلى أنه ل أثر يعني أنه يجب أن تكون األعلية الجنائية متوفرة 

لها في مجال اإلجرام الحالي، ول حاجة للتدخل ضد حاجة مضت وبالتالي من غير الجائز القول بأن قد كانت لديه أهمية 

 د.يكون مؤك الحتمال توفر هذاجنائية في السابق، وكذلك فإنه ل يعتد بالخطورة املستقبلية بل إن الغرض هو 

يكفي لتوفر  الحتمالوذهب البعض اآلخر إلى أنه ل يشترط في الخطورة أن تكون حالة حاضرة بناءا على أن مجرد 

 قريب. الحتمالأن يكون هذا  اشتراطالخطورة بجميع نتائجها القانونية من دون حاجة إلى 

 املخاطر املترتبة عن الجرائم املعلوماتية-2-2

وظهور شبكة األنترنيت بكل ما جاءت به من تقدم وخدمات  والتصالاإلعالم  تكنولوجيار الحاصل في مجال إن التطوًّ

لم يمر على العالم بسالم، وذلك بقدر ما أحدث من نتائج إيجابية وتغيير نمط حياة الدول واملجتمعات ومساهمته 

ير لت املعامالت اإللكترونية والرقمية واملعلوماتية. غوبالخصوص في مجا استثناءبالرقي والتقدم في جميع املجالت دون 

أنه كان له آثار ونتائج سيئة وسلبية على حياة الناس ومصالح الدول وبالتالي ظهرت الجرائم املعلوماتية، وعليه يمكن 

 إبراز املخاطر الناجمة عن الجرائم التي ترتكب في العالم اإلفتراض ي في املخاطر التالية:

 ر سرقة املال املعلوماتي مخاط-2-2-1

على املعلومات املخزنة داخل الجهاز دون وجه حق أو نسخ هذه املعلومات وهو ما  الستيالءلن يثور الخالف عندما يتم 

يعبر عنه حاليا بالقرصنة والتي تتمثل في سرقة املعلومات من برامج وبيانات مخزونة في ذاكرة الكمبيوتر بصورة غير 

مج معلوماتية بصورة غير شرعية بعد تمكن الجاني من الحصول على كلمة السر ونظرا ملا تمثله شرعية أو نسخ برا

القرصنة من تهديد ملستقبل التقنية وصناعة املعلومات وإشكالت تتعلق بطبيعة املعلومات الخاصة ألن ليس لها كيان 

 (2001)املناعسة، وآخرون،  مة السرقة.مادي محسوس ويثور التساؤل حول إذا ما كانت املعلومات تصلح محال لجري

 املخاطر املتعلقة بتصرفات ضحايا الجرائم املعلوماتية )عدم تبليغ املجني عليه(-2-2-2

املرتبطة بالجرائم املعلوماتية والتي تقف عائقا أمام التصدي لها ومواجهة أضرارها هي سلوكيات من بين املخاطر 

ي تبسيط ولذا تتسابق الشركات ف استثمار،املستخدمة في نظم املعلومات مجال التقنية  عليه وتعتبرًّوتصرفات املجني 

تركيزها على تقديم الخدمة وعدم  واقتصارًّالبرامج واألجهزة وملحقاتها وزيادة املنتجات  استخداماإلجراءات وتسهيل 

في  باملؤسسات وإغفال التوعية التركيز على الجانب األمني، وعدم إدراك خطورة الجرائم املعلوماتية من قبل املسؤولين

إرشاد املستخدمين إلى خطورة الجرائم املعلوماتية. ويعتبر اإلحجام عن اإلبالغ من أخطر املشكالت التي تتعلق بعملية 
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قهم بح ارتكبتاإلبالغ عن الجرائم املعلوماتية حيث يحجم البعض عن إبالغ السلطات املختصة عن الجرائم التي 

 رتكاباركات التجارية حتى في الدول املتقدمة من الناحية التقنية والتي ترتفع فيها معدلت خاصة املؤسسات والش

 (2019)األطرش، وعساف،  الجرائم املعلوماتية.

 على األموال باالعتداءاملخاطر املتعلقة -2-2-3

ألموال لتحويل غير املشروع لالتي قد ترتكب عن طريق التقنية اإللكترونية تتم عن طريق ا والحتيالجرائم النصب      

 لي:نذكر ما ي انتشارابعدة وسائل يصعب حصرها لسرعة وتيرة التطور في هذا املجال وأكثر هذه الوسائل واألساليب 

أبرز هذه الوسائل تصميم برامج معينة تهدف إلى : االختالسبرامج معدة خصيصا لتنفيذ  استخدام أوال:

ب إلى آخر سواء كان ذلك من املصرف نفسه أو من حساب آخر في مصرف آخر إجراء عمليات التحويل اآللي من حسا

ويتم ذلك في وقت معين يحدده مصمم هذا البرنامج كما توجد برامج أخرى تقوم بخصم مبالغ ضئيلة من حسابات 

 الفوائد على الودائع املصرفية بإغفال الكسور العشرية حيث يتحول الفارق مباشرة إلى حساب الجاني. 

أنظمة الحاسب وشفرات املرور أو عن طريق إدخال  اختراقتتم عن طريق : التحويل املباشر لألرصدة انيا:ث

كما يمكن أن يتم التحويل املباشر عن طريق  معلومات مزيفة وإنشاء حسابات ومرتبات وهمية تحول لحساب الجاني،

 متصل بشبكة تعمل عن طريق األقمار الصناعية.التقاط اإلشعاعات الصادرة عن الجهاز إذا كان النظام املعلوماتي 

 (1994)الشواء، 

لحق من قبل غير صاحب ا استخدامهاالعتداء على هذه البطاقات يتمثل في : التالعب بالبطاقات املالية ثالثا:

مكن أن ي يبعض املواقع التجارية الت اختراقبعد سرقتها أو بعد سرقة األرقام السرية الخاصة بها وهو ما يتم عن طريق 

تسجل عليها أرقام هذه البطاقات، وظهر هذا النوع من الحتيال بالتقاط األرقام السرية لبطاقات الئتمان وبطاقات 

 الوفاء املختلفة عن أجهزة الصرف اآللي للنقود إلى أن ظهرت الصرافة اآللية.     

اوز الجهاز لصرف ما يتج استخدامفي حالة تظهر هذه املشكلة : اإلعتداء على أجهزة الصرف اآللي للنقود رابعا:

الرصيد الفعلي إذا تم ذلك بواسطة العميل صاحب البطاقة فهي مسألة مديونية بين املؤسسة املالية العميل ول يمكن 

ًّ-تكييفها بأنها سرقة

ستيكية الًّتتمثل خطورتها في أن قيمتها النقدية تشحن على بطاقة ب: إلستيالء على النقود اإللكترونيةا خامسا:

ا ومن هذه البطاقات م أو على القرص الصلب للحاسب الشخص ي للمستهلك فهي تختلف عن البطاقات الئتمانية،

يعمل عن طريق إدخالها إلى املركز الخاص باملعاملة املصرفية لدى البائع أو الدائن حيث تم انتقال البيانات السمية 

 (2007زي، )حجا من البطاقة إلى الجهاز عن طريق البائع.

 مخاطر الجرائم املعلوماتية في مجال التجارة اإللكترونية-2-2-4

تتمثل الجرائم املعلوماتية في مجال التجارة اإللكترونية في كل سلوك خداعي مرتبط بالحاسب اآللي يهدف من خالله 

 حتياللالًّاقع األنترنيت موًّ استغاللالشخص إلى الحصول على فائدة أو مصلحة مادية، ومن بين املظاهر املنتشرة له 
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على الغير عبر مشاريع وهمية أو من خالل أنشطة التالعب باألسهم املالية وإدارة املحافظ اإللكترونية ومزادات البضائع 

 (2016)حطاب،  على األنترنيت وهذه األنشطة غير الشرعية تهدد جميع املتعاملين عبر الوسائط اإللكترونية.

في مجال التجارة اإللكترونية اإليهام بوجود مشروع كاذب فنشر املعلومات الكاذبة في  لوالحتياومن مظاهر النصب 

فإذا أوهم املجني عليه )الضحية( بمشروع كاذب أو  الحتياليةالصحف وغيرها من وسائل اإلعالم يعتبر من الوسائل 

في الحقيقة وجود بل مجرد غطاء  بعث فيه األمل في تحقيق ربح وهمي، واملشروع الكاذب والوهمي هو الذي ليس له

 (2006)الوفاء،  على أموال الغير. لالستيالء

 املخاطر املتعلقة بالتزوير املعلوماتي-2-2-5

في هذا العصر كما تظهر خطورة التزوير بالكمبيوتر في  استخدامهتكمن خطورة التزوير بالحاسوب وملحقاته في شيوع 

على التزوير املعلوماتي الطابعات بوسائل إخرا  توصيل بالكمبيوتر حيث  إنتا  نسخ مزورة في زمن قصير والذي شجع

تتفاعل معه وتحول ما هو مسجل في ذاكرته أو ما هو معروض على الشاشة إلى طبعات تزداد في حسنها يوما تلوى اآلخر 

 قاط التالية:مع التقدم التكنولوجي التنافس ي بين الشركات املنتجة ويمكن إبراز أهم هذه املخاطر في الن

 املخاطر املتعلقة باألوراق أوال:

األنترنيت تحفظ كما هائال من املعلومات واألوراق وامللفات ويقوم  الكمبيوتر وشبكةفي الجرائم املعلوماتية فإن جهاز 

آللي ا منها في أعمال غير مشروعة ومخالفة القانون وأجهزة الحاسب والستفادة واستغاللهااملجرم بطباعتها للمراجعة 

والطابعات ذات التقنية العالية والسرعة املتطورة تخلف في وقت قصير الكثير من األوراق وهي من األدلة التي يجب 

، اإلثبات )حجازيًّ بها عند عمل معاينة ملسرح الجريمة والتفتيش فيه من األدلة املتعلقة بالجريمة. والعتناءالحتفاظ 

ًّ(2007نيت، الجنائي في جرائم الكمبيوتر واألنترًّ

أي بمعنى يتعين وجود جهاز حاسب آلي له عالقة بمكان      : املخاطر املتعلقة بجهاز الكمبيوتر وملحقاته ثانيا:

وقوع الجريمة أو بصاحب الجهاز ويمكن لخبراء الحاسب اآللي تمييز نوع الحاسب اآللي وسرعته وأسلوب التعامل معه 

الحاسب اآللي من حيث السرعة في معالجة البيانات والدقة العالية في وتختلف أجهزة  في حالة الضبط والتحرير،

عند الطلب والقدرة على فك املسائل الغامضة والصعبة  واسترجاعهاالحصول على النتائج والقدرة على تخزين البيانات 

رائمه وتعينه على تنفيذ جواملعقدة، وكلما كانت تقنية هذه األجهزة أكثر دقة وقدرة فإن دورها في مساعدة الجاني يكبر 

 ( 2002)حجازي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واألنترنيت،  املعلوماتية.

د عند الوصول ملسرح جريمة التزوير املعلوماتي ق: لتزوير املعلوماتياملخاطر املتعلقة بمسرح جريمة ا ثالثا:

ئم التي ترتكب في الفضاء اإللكتروني بعض العوائق واملشاكل تعترض مهام الجهات املسؤولة عن التحقيق وكشف الجرا

ًّ:والصعوبات عند قيامهم ببعض اإلجراءات نذكر منها

تحديد أجهزة الكمبيوتر املوجودة في مكان املعاينة ثم تحديد موقعها بأسرع وقت وفي حالة وجود شبكة  .أ

نع تخريب األدلة أو طمسها إضافة مل التصالتيجب البحث عن خادم امللفات من أجل تعطيل  التصالت

 إلى تصوير األجهزة املوجودة وأجزائها الخلفية.
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الحراسة الشاملة ملكان املعاينة ومراقبة التحركات داخل مسرح الجريمة ورصد اإلتصالت الهاتفية من وإلى    .ب

ة جريمة التزوير مسرح الجريمة وإبطال مفعول أجهزة الهاتف النقال عن طريق تقنية معينة على تدمير أدل

 املعلوماتي.

عدم نقل املواد املعلوماتية خار  مسرح الجريمة إل بعد التأكد من خلو املحيط الخارجي للحاسب من مجالت   .ت

القوى املغناطيسية التي قد تتسبب في محو البيانات، ويجب أن تتضمن الطريق الذي يتولى ضبط وتحرير 

إدخال املعلومات املضبوطة في الحاسب ثم تصنيف األدلة وتحرر األدلة على خبراء الحاسب اآللي لضبط وًّ

 وتوضع العالمات الدالة عليها.

التحفظ على سلة املهمالت وما فيها من أوراق ممزقة وشرائط وأقراص ممغنطة وغير سليمة أو محطمة ورفع  .ث

كون لكمبيوتر والتي قد تالبصمات املوجودة عليها والتحفظ على مستندات اإلدخال واملخرجات الورقية لجهاز ا

 (2015لها عالقة بجريمة التزوير املعلوماتي. )حفص ي، 

 الخاتمة:-3

"األضرار الناجمة عن املخاطر اإلجرامية في الجرائم  بفضل هللا وعونه أنهينا دراسة موضوع بحثنا الذي كان بعنوان

 وقد توصلنا من خالل بحثنا إلى أن: املعلوماتية"

 النتائج:-3-1     

رة الخطورة اإلجرامية لها مكانة بارزة ومهمة في مجال الدراسات البحثية املتعلقة بالعلوم الجنائية وتتمثل هذه فك

شخص يتصف بصفات نفسية معينة ووجد في ظروف معينة قد تدفعه ألن يرتكب جريمة في  استعدادالفكرة في 

ار إلى أن الخطورة اإلجرامية حالة نفسية يحتمل املستقبل، ومن بين التعاريف التي حددت مفهومه التعريف الذي أش

في تحديد  واملتمثل الحتمالوهي فكرة لها عنصرين رئيسيين هما  من جانب صاحبها أن تكون مصدرا لجريمة مستقبلية،

مة، الجري ارتكابالعالقة بين مجموعة من العوامل توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية وإظهار دور هذه الدوافع في 

 ضار باملجتمع، اجتماعيالجريمة بسلوك  ارتكابعنصر الجريمة التالية أي بمعنى أن يقوم املجرم الذي سبق له وًّ

على  وتعتمد احتمالوتوصلنا إلى أن الخطورة اإلجرامية تتميز بمجموعة من الخصائص أبرزها أنها حالة نفسية ومجرد 

ية وحاضرة، وتوصلنا إلى أن هناك بعض األنظمة املشابهة ظروف واقعية إضافة إلى أنها فكرة نسبية وحالة غير ماد

ًّونظام املسؤولية الجنائية. الجتماعيةللخطورة اإلجرامية مثل نظام الخطر ونظام الخطورة 

كما توصلنا أيضا إلى أن هناك مجموعة من املخاطر تنشأ عن الجرائم املعلوماتية من بينها املخاطر املتعلقة بسرقة املال 

تي واملخاطر الناشئة عن تصرفات وسلوكيات املجني عليه )ضحايا الجرائم املعلوماتية( مثل اإلحجام عن التبليغ املعلوما

موال، على األًّ العتداءالرقمية واإللكترونية التي ترتكب ضدهم، إضافة إلى املخاطر املرتبطة بجرائم  املعتداتعن 

 واملخاطر املترتبة عن التزوير املعلوماتي. ،وكذلك املخاطر املرتبطة بمجال التجارة اإللكترونية

ضرورة اإلملام الشامل ملجموعة من املعارف في مختلف العلوم  تستوجباملعلوماتي  للمجرماإلجرامية تحديد الخطورة 

لطبية. وا والجتماعيةلتقدير خطورة املجرم املعلوماتي والكشف عن مؤشرات الخطورة اإلجرامية مثل العلوم النفسية 
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ي إحدى الحلول املستقبلية التي نتطلع للوصول إليها، وبالتالي يتم النص عليها صراحة في التشريعات والقوانين وه

 العقابية العربية.   

 التوصيات:     -3-2

ًّومن بين التوصيات نوص ي بما يلي:

  خاصة  ،مةالجري ارتكابوضع نصوص تشريعية وقانونية صريحة تعرفها، وتحدد حالت الخطورة التي تسبق

 في التشريعات العربية.

 ر املرتبطة تحديد حالت الخطورة اإلجرامية إلى إضافة حالت الخطورة املستجدة والحديثة مثل املخاط

 ، في التشريعات والقوانين العربية القائمة.بالجرائم املعلوماتية

 ة حالته النفسية وظروفهإتباع أساليب علمية تعتمد على دراسة منهجية لشخص املجرم املعلوماتي ومعرف 

 الجريمة وهذا من أجل تسهيل عملية الكشف عن الخطورة اإلجرامية. ارتكابالتي أحاطت به وقت  الجتماعية

 .مواجهة الخطورة اإلجرامية للمجرم املعلوماتي بحبسه أو تغريمه او أي تدبير أمني يحد من خطورته 

 الدول  واستقرارًّشكله من تهديد وخطر على أمن ضرورة التحسيس بخطورة الجرائم املعلوماتية وما ت

ًّواملجتمعات.

  تشريع وسن قوانين إجرائية خاصة تتناسب وتتالءم مع طبيعة الجرائم املعلوماتية وخطورتها كونها تمتاز

على قواعد التحقيق التي تضمن فعالية وضبط األدلة  اشتمالهابالسرعة في التنفيذ وفي محو آثارها، وضمان 

ًّل ما يساعد في التحقيق.الرقمية وك

 املجني عليهم وضحايا الجرائم املعلوماتية إلى التبليغ عن هذه الجرائم وتقديم الشكاوى والبالغات  دعوة

ًّهم في عمليات التحقيق.تلوسائل ومصالح الضبطية القضائية ومساعد

 قائمة املراجع:-4

 الكتب أوال:

 ( ،صراع2007حجازي، عبد الفتاح .) ترنيت، دار الكتب القانونية، مصرالكمبيوتر واألن 

 ( ،اإلثبات2007حجازي، عبد الفتاح .) .الجنائي في جرائم الكمبيوتر واألنترنيت، دار الكتب القانونية، مصر 

 ( ،الدليل2002حجازي، عبد الفتاح .)  ،صر.مالجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر واألنترنيت، دار الكتب القانونية 

 ( ،الكفاح1996رمسيس، بهنام .) .ضد اإلجرام، منشأة املعارف، اإلسكندرية 

 ( ،علم1986رمسيس، بهنام .) .الوقاية والتقويم، منشأة املعارف، اإلسكندرية 

 ( ،أصول1985ًّرؤوف، عبيد .) .علم اإلجرام والعقاب، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، عين الشمس، مصر 

 ( ،أصول1992ًّسليمان، عبد املنعم .) إلجرام والجزاء، املؤسسة الجامعية، بيروت.علم ا 

 ( ،ثورة1994الشواء، محمد سامي .)  على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، مصر وانعكاساتهااملعلومات 

 ( ،أصول2002ًّعلي عبد القادر، قهوجي .)  الحقوقية بيروتعلم اإلجرام والعقاب، منشورات الحلبي. 

 ( ،علم1993فتوح، الشاذلي .) عقاب، اإلسكندرية.ال 

 ( ،حدود1975مأمون محمد، سالمة .) سلطة القاض ي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، مصر 
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 ( ،أصول2002ًّمحمد صبحي، نجم .) .علم اإلجرام والعقاب، دون دار النشر 

 ( ،أصول2008ًّمحمد عبد هللا، الوريكات .) ل للنشر والتوزيع، عمان.علم اإلجرام والعقاب، الطبعة األولى، دار وائ 

 .)العربية بيروتالنهضة  العقاب دارًّعلم  محمود نجيب، حسني، )دون سنة طبع. 

 ( ،الجرائم1979مصطفى، محمود .) في القانون املقارن، الجزء األول، دار النهضة العربية، مصر. القتصادية 

 ثانيا: املذكرات

 ( ،الحماية2016حطاب، كمال .) لكترونية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونية، الجزائية للتجارة اإل

 فرع علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر.

 ( ،جرائم2015حفص ي، عباس .)  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في  مقارنة أطروحةالتزوير اإللكترونية، دراسة

، ، وهران01ص شريعة وقانون، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، جامعة وهران العلوم اإلسالمية، تخص

ًّالجزائر.

 ( ،الخطورة2020مولي، أحمد العايش .) .اإلجرامية وأثرها في الجزاء الجنائي، مذكرة ماستر في الحقوق، الجزائر 

 ( ،سلب1994مينا، فر  نظير .) ًّه ، رسالة دكتوراالجتماعيةملواجهة الخطورة  الحريات في مؤسسات غير عقابية كتدبير

 في الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر.
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 املستخلص

جودة الحياة األسرية بالتطبيق على جامعة شندي محلية تحسين تناولت الدراسة املرأة العاملة املتزوجة ودورها في 

 إلى الشمال من مدينة  (180)ولية نهر النيل شمال السودان على بعد الواقعة في النصف الجنوبي ل شندي،
ً

كلم تقريبا

رف والتع األسري،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وعي الزوجة العاملة بحقوقها القتصادية والتوافق  الخرطوم.

مت الدراسة املنهج الوصفي استخد واملهنية،على نوعية وأسلوب حياة الزوجة العاملة من خالل العالقات األسرية 

لت وتوصالدراسة،  وجمعت البيانات األولية من خالل استمارة استبيان مع الذين تنطبق عليهم شروط التحليلي،

موجبة بين مستوى وعي املرأة بحقوقها القتصادية  ارتباطإلى عدد من النتائج ومن أهمها وجود عالقة  الدراسة

ًّجتمع.املبضرورة الهتمام بالبرامج التي تتناول الدور اإليجابي لعمل املرأة في وأوصت الدراسة  األسري.والتوافق 

 الدور االجتماعي –جودة الحياة األسرية –الحياة  جودة-العاملة املرأة  :الكلمات املفتاحية

Abstract 
The current study handled the married working woman, and herrole in the improvement 

of family life applied on shendi University, in the locality of shendi, that located in the 

southern half to the river Nile, north of Sudan, which distanced 180 k.m from the north 

of Khartoum. The study aims to identify that to extent that working woman aware of 

her economic rights, this in addition to the family accordance, ant to identify the 

quantity and the manner of the working woman life, through career and family relations.  

The study used the descriptive analytical method, and gathered the primary data through 

the questionnaire with whom the study conditions applied. The study reached to a 

number of results most importantly are, the existence of positive connection between 

the level of woman awareness of her economic rights and family accordance.  

The study recommended by the necessity of the programs that handles the positive role 

to the work of woman in the society. 



 (122-98ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- إدارة الفرصمجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث و 

 

 99 الرابع عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

Keywords: Working woman, quality of life, family quality of life, social role 

 
 امللخص املفاهيمي

 األفراد،بستوى العالمي كمفهوم تنموي معاصر في جميع املجالت التي تتعلق تزايد الهتمام بمفهوم جودة الحياة على امل

 للدراسة والبحث، وأصبحت اجودة الزوا ، جودة املستقبل الخدمات،جودة  اة،الحيمثل جودة 
ً
. لجودة بذلك هدفا

 ه،أهداف نجازًّرص إلًّرد داخل األسرة ومدى توفير فويقاس جودة الحياة األسرية بالدرجة التي تشبع فيها حاجات الف

 والقدرة على الستمتاع بحياته.

 األسرية الحياة جودة تحسين في ودورها العاملة لمرأةل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 
 
 

 الحياة جودة تحسين في ودوره املرأة عمللوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

ًّ.األسرية

عمل املرأة ودوره 

في تحسين جودة

الحياة األسرية

جودة الحياة

يع التحفيز والتشج

لعمل املرأة

ي القدرة والتحكم ف

ية                التنشئة االجتماع

يع التحفيز والتشج

لعمل املرأة

مستوى وعي املرأة 

بحقوقها 
االقتصادية

جودة الحياة 

األسرية
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 تطلعات مستقبلية: 

.الهتمام بالبرامج التي تتناول الدور اإليجابي لعمل املرأة في املجتمع . 

.إقامة الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل املرأة وتزيد من خبراتها 

ل القوانين واملواثيق التي تكفل للمرأة لتحقيق املزيد من الجودة في الحياة األسرية.تفعي 

  .تشجيع البحث العلمي في مجال عمل املرأة وجودة الحياة األسرية باشراك النخب العلمية في هذا املجال 

 ودان(املرأة العاملة ودورها في تحسين جودة الحياة األسرية دراسة حالة جامعة شندي )الس

 توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إرتباطية موجبة بين مستوى وعي املرأة بحقوقها القتصادية والتوافق األسريًّ

 أوصت الدراسة بضرورة الهتمام بالبرامج التي تتناول الدور اإليجابي لعمل املرأة في املجتمع

في السودان عامة استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الذي يصف واقع املرأة العاملة 

والتحليلي الذي يحلل دورها في تحسين جودة الحياة من أجل التحقق من صحة 

 فرضيات الدراسة باإلضافة منهج دراسة الحالة املتمثل في جامعة شندي.

اهتمت العديد من الدراسات بعمل املرأة ومكانتها في املجتمع، ألنها من املؤشرات التي تدل 

أن هذه الدراسات لم تتطرق لتعدد املراكز الجتماعية التي تشغلها  على مستوى تطوره، إ لًّ

املرأة العاملة. تتعدد لديها األدوار وبذلك تتعدد التوقعات املنتظرة منها فالزو  له توقعاته 

واألبناء لهم توقعاتهم تجعل املرأة تعيش حالة صراع األدوار: ويمكن صياغة مشكلة الدراسة 

 تالي: )ما هو أثر عمل املرأة في تحسين جودة الحياة األسرية(في السؤال الرئيس ي ال

 

هدفت الدراســــــــــة للتعرف على نوعية وأســــــــــلوب حياة املرأة العاملة من خالل العالقات 

 األسرية واملهنية في جامعة شندي يالسودان.
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 .اإلطار العام للدراسة1 
 املقدمة1-1

بل شملت جل الجوانب الجتماعية  غيره،شهدت املجتمعات الحديثة تغيرات وتطورات لم تقتصر على مجال دون 

غيرات ، شهد هو اآلخر جملة من التالسوداني كغيره من املجتمعات، املجتمع ية والسياسية والثقافية والفكريةوالقتصاد

إن  ملرأة.اولعل أبرزها التغيرات في البنية الجتماعية واألسرية والذي يتجلى بشكل بارز في تغير بنية األدوار امللقاة على 

 على تحقيق التنمية في شتى 
ً
هذه التحولت دفعت املرأة للخرو  إلى ميدان العمل بجانب الرجل من أجل العمل معا

ًّ.(23م، 2009. )الطيبر بنية األدوار امللقاة على عاتقها مما ساهم وبشكل بارز في تغي املجالت،

 ألنه ارتبط بالتعليم الذي بدأ في القرن 
ً
تحول  إذ كان التعليم نقطة العشرين،خرو  املرأة السودانية للعمل جاء متأخرا

كثرة إذ ساعدت ال بالتعليم،في حياة املرأة السودانية حيث خرجت من نطاق العمل التقليدي إلى نطاق العمل املرتبط 

 ي.بدرًّ) العددية من خريجات الجامعات املختلفة على فتح مجالت واسعة للعمل بالنسبة للمرأة خاصة في املدينة

أن دوافع املرأة نحو العمل في الوقت الحاضر عديدة منها اقتصادية واجتماعية وثقافية ، وكان من  .(22ص  م،1984

أة ، ومن جانب آخر ترافق ارتفاع مستوى تعليم املرأة مع ارتفاع تكاليف املعيشة أهم العوامل ارتفاع مستوى تعليم املرًّ

 خراطالن، وأصبح الرجل غير قادر على القيام باإليفاء بحاجات أسرته املتجددة واملتعددة ، كل ذلك دفعت املرأة إلى 

أة املرًّ التحاقضافة إلى ذلك فإن في سوق العمل لدعم الرجل ولسد النقص الناتج عن عدم قدرته على سدادها ، باإلًّ

بالعمل يعتبر أحد الطرق املشروعة في كسبها لقوتها وتحقيق ذاتها والقضاء على امللل والفراغ ، كذلك تستطيع املرأة 

عن طريق العمل إشباع حاجاتها الجتماعية والشعور بالحرية في التعبير عن الذات ،وتشعر نتيجة لذلك باحترامها 

ًّ(.56ص  م،2011) مسعود . ا لها بالرضا عن إنجازها واإلحساس بقيمتها ومكانتها في األسرة واملجتمعلذاتها وتقديره

 األفراد،بتزايد الهتمام بمفهوم جودة الحياة على املستوى العالمي كمفهوم تنموي معاصر في جميع املجالت التي تتعلق 

 للدراسة 
ً
لحياة األسرية بالدرجة التي تشبع فيها حياة الفرد داخل ويقاس جودة ا والبحث،وأصبحت الجودة بذلك هدفا

ًّبحياته.والقدرة على الستمتاع  أهدافه،ومدى توفير فرص إلنجاز  األسرة،

بمعنى أن الوعي بالحقوق  تبادلية،عالقة  هيإن العالقة بين وعي املرأة بحقوقها القتصادية وجودة الحياة األسرية 

ًّ(.514م، ص2010 وشند. املقصود. )عبد اقتصادي للمرأة واألسرة معًًّالقتصادية يساهم في النمو ال

 :مشكلة البحث1-2

 طوره.تالعديد من الدراسات بعمل املرأة ومكانتها في املجتمع، ألنها من املؤشرات املهمة التي تدل على مستوى  اهتمت

عدد تتعدد لديها األدوار وبذلك تت العاملة،رأة إل أن هذه الدراسات لم تتطرق لتعدد املراكز الجتماعية التي تشغلها امل

ة عند خاص األدوار،األبناء لهم توقعاتهم تجعل املرأة تعيش حالة صراع  توقعاته،فالزو  له  منها،التوقعات املنتظر 

وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة  األدوار.إحساسها بالتقصير في الواجبات التي يفرضها كل دور من هذه 

ًّ.شندي(هو آثر عمل املرأة العاملة املتزوجة على جودة الحياة األسرية بجامعة  )ما التالي:ي السؤال الرئيس ي ف
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 أهداف البحث: 1-3

ًّاألتية:تهدف الدراسة للتحقق من األهداف 

  األسري.التعرف على مدى وعي الزوجة العاملة بحقوقها القتصادية والتوافق 

 واملهنية.ة الزوجة العاملة من خالل العالقات األسرية التعرف على نوعية وأسلوب حيا 

  ًّورعايتهم.التعرف إلى العالقة بين عمل الزوجة وتربية األبناء

 أهمية البحث: 1-4

 اهتماماتمتعددة يدخل ضمن  واقتصاديةيستمد هذا البحث أهميته من كونه يتعلق بموضوع ذات أبعاد اجتماعية 

هميته من األهداف التي تسعى لتحقيقها وبشكل عام فإن النقاط التالية تبرز أهمية كثير من األكاديمين كما يستمد أ

ًّالبحث:  

  مية في املؤسسة التعلي القتصاديةيتعرض البحث ملسألة حساسة بحد ذاتها وهي مسألة ثقافة الحقوق

ًّفي املؤسسة.املرأة نحو العمل  اتجاهالتي تعمل بها املرأة وتسعى إلى رصد هذا من خالل تأثيرها في 

  توفير بيانات عن جودة الحياة األسرية للمرأة مما يساعد في رفع وعي املجتمع بأهمية ذلك في الحياة

ًّاألسرية.

  يطرح هذا البحث فكرة أساسية مبنية على أساس أن تطوير كفاءة العاملة في املؤسسة إنما يحتا  إلى

فاعلة والتجديد بهدف تحقيق بيئة منتجة فاعلة تؤمن بالتطوير واملشاركة ال اقتصاديةوجود حقوق 

 تشجع على تحريك القدرات وإبراز الطاقات والحث على التجديد 
ً
 فاعال

ً
 إنتاجيا

ً
 البتكارًّوًّتولد لديهن سلوكا

 في  القتصاديةوحل املشكالت بطريقة تضمن للحقوق 
ً
التحسين املستمر املؤدي إلى جودة الحياة أثرا

ًّاألسرية.  

  مجال دراسات املرأة، وذلك لندرة الدراسات املرتبطة بجودة الحياة األسرية.إثراء املكتبة في 

 فروض البحث: 1-5

  والتوافق األسري لدى  القتصاديةتوجد عالقة ذات دللة إحصائية بين مستوى وعي املرأة بحقوقها

ًّالعامالت بجامعة شندي. 

 ًًّّاألبناء.بية توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين عمل الزوجة وقصورها في تر

 .ًّتوجد عالقة ذات دللة إحصائية بين عمل الزوجة وتدني وظيفتها األسرية لدي العامالت بجامعة شندي

 البحث:حدود  1-6

 م2021 –م 2020 ما بينتغطي الدراسة الفترة  الزماني: الحد.ًّ

 ًّالسودان. –ولية نهر النيل  –جامعة شندي  املكاني: الحد

 ًّشندي.املة املتزوجة بجامعة املرأة الع املوضوعي: الحد

  شندي.تتمثل في املرأة العاملة املتزوجة بجامعة  البشري:الحد 

 البيانات:مصادر جمع 1-7

  ًّالستبانة. األولية:املصادر
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 .املفاهيم2

 الحياة مفهوم جودة2-1

لقد حرص الباحث على معرفة تطور مفهوم جودة الحياة في الدبيات املختلفة واملنظورات املختلفة التي تناولت جودة 

ًّالخصوص:وقد سجل الباحث إشارتين مهمتين في هذ  الحياة،

 الحياة،ودة ( إلى أنه من الصعوبة صياغة تعريف محدد لجTitmans&Other( )1997إشارة تيتمانس وآخرون ) األولى:

ًّ(    م2006)كاظم والبهادلي . تي:اآلوأن أسباب ذلك تكمن في 

  ًّالعلمي.حداثة هذا املفهوم على مستوى التناول

  للتعبير عن الرقي في مستوى الخدمات  العلوم،في العديد من  لالستخدامتطرق هذا املفهوم 
ً
إذ يستخدم أحيانا

ع، كما أنه يستخدم للتعبير عن إدراك األفراد ملدى قدرة هذه املادية والجتماعية التي تقدم ألفراد املجتم

ًّحاجاتهم.الخدمات على إشباع 

  إنما هو مفهوم موزع بين  العلم،ل يرتبط هذا املفهوم بمجال محدد من مجالت الحياة أو بفروع من فروع

ًّالعلماء والباحثين بمختلف اختصاصاتهم.

 ما ( إلى أنه نا2005األشول ) إشارة الثانية:
ً
العلمي والعملي  الستخداماملفهوم بالتبني الواسع على مستوى  حظيدرا

في العلوم النفسية تم تبني هذا املفهوم في مختلف التخصصات و الحياة،وبهذه السرعة مثلما حدث ملفهوم جودة 

 اإلنسان،ياة على جودة حفقد كان لعلم النفس السبق في تحديد املتغيرات املؤثرة  والتطبيقية،النظرية منها  النفسية،

 األشول.) ما يدركه منها هيفالحياة بالنسبة للفرد  الجودة،تعبير عن اإلدراك الذاتي لتلك  هيأن جودة الحياة في النهاية 

ًّ(.93م ،2005

 لنفسية،افإن التوجهات النظرية الحديثة قد اكدت في تفسيرها ملفهوم جودة الحياة على دور املحددات  ذلك،فضال عن 

ًّاألتية:كما هو واضح في سياق املنظورات وًّ

 املعرفي:املنظور  2-2

ًّاألتيتين:يرتكز هذا املنظور في تفسيره لجودة الحياة على الفكرتين 

ًّحياته.التي تحدد درجة شعوره لجودة  هيأن طبيعة إدراك الفرد  األولى:

 من العوامل املوضوعية ف هيالذاتية فإن العوامل  األفراد،في إطار الختالف اإلدراكي الحاصل بين  الثانية:
ً
ي األقوى اثرا

ًّالحياة.درجة شعورهم بجودة 

ًّهما:فسير جودة الحياة تتوجد نظريتان حديثتان في 
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ًّ:يتياة والتي تدور حول اآل، ليوضح فكرته عن جودة الحطرح لوتن مفهوم طبيعة البيئة: (1996نظرية الوتن )-2-2-1

ًّهما:ن أثر بظرفيك الفرد لنوعية حياته يتإن إدرا

  لظرف وطبيعة البيئة في ا حياته،إذ أن هناك تأثير للبيئة املحيطة بالفرد على إدراكه لجودة  املكاني،الظرف

شر إل واآلخر تأثيره غير املبا مثال،املكاني لها تأثيران إن إحداهما مباشر على حياة الفرد كالتأثير على الصحة 

ًّفيها.رد على البيئة التي يعيش أنه يحمل مؤشرات إيجابية كرض ى الف

  كلما تقدم في  الزماني،الظرف 
ً
 لعمر،اإن إدراك الفرد لتأثير طبيعة البيئة على جودة حياته يكون أكثر إيجابيا

لى بالتالي يكون التأثير أكثر إيجابية ع بيئته،فكلما تقدم الفرد في عمره كلما كان أكثر سيطرة على ظروف 

ًّ.(723ص  م،2017 رك.مباشعوره بجودة الحياة )

 مفصال ملفهوم جودة الحياة على أساس أنه مفهوم مكون من : (2002نظرية شالوك )2-2-2
ً
قدم شالوك تحليال

 ندما الًّ، تقرير املصير ، عادة البدنية، الس)السعادة الوجدانية، العالقات الشخصية، النمو الشخص ي ثمانية مجالت

)الرضا، مفهوم الذات، انخفاض  ، وكل مجال يتكون من ثالثة مؤشراتةالجتماعي، الحقوق البشرية والقانوني

ؤكد جميعها على أثر األبعاد الذاتية كونها املحددات األكثر أهمية من األبعاد املوضوعية في تحديد درجة ت ،(الضغوط

 ي طبيعة إدراكمن فشعور الفرد بجودة الحياة ، على أن هناك نسبة في درجة هذا الشعور فالعامل الحاسم في ذلك يك

م، ص 2007)عبد الرحمن.  تي:ة الحياة وفًقا لنظرة شالوك في اآل، ويمكن توضيح مؤشرات جودالفرد لجودة حياته

340.)ًّ

  لبيئية،االتقييم الوظيفي كمقياس املدى )املستوى الوظيفي( ومالحظة املشاركة والحداث  الذاتية:الناحية 

ًّ ملسكن(ا املهنة، )التعليم،واوضاع الدور  الشخص ي،والتحكم  املصير،ر وتقري اليومية،والتفاعل في األنشطة 

  ومستوى العمل املعيشة،مستوى  الجتماعية،واملنبهات  الخارجية،الظروف.ًّ

رين ل الضروري بين عنص الرتباطيرى املنظور اإلنساني أن فكرة جودة الحياة تستلزم دائما  اإلنساني:املنظور  2-3

ًّعنهما:غنى 

 ًّمالئم.كائن حي  وجود

  ذلك لن ظاهرة الحياة تبرز إلى الوجود من خالل التأثير املتبادل بين  الكائن،وجود بيئة جيدة يعيش فيها هذا

 لفرد،افهناك البيئة الطبيعية والتي تتمثل باملوارد الطبيعية التي تشكل مقومات حياة  العنصرين،هذين 

 للمعايير السائدة في تضبط سلوك األًّ وهيوهناك البيئة الجتماعية 
ً
جودة ف املجتمع،فراد والجماعات طبقا

ًّعنها.البيئة الجتماعية تتحقق بمقدار امتثال األفراد لهذه املعايير وعدم خروجهم 

 م،2006 .رضوانالتي تقاس جودتها بقدرة الفرد على صنع بيئة حضارية مادية أو معنوية ) الثقافية،كما أن هناك البيئة 

د هذا املنظور في تفسيره لجودة الحياة على مفهوم الذات وقد بين أن حقيقة الحياة اإلنسانية تنطوي لقد أك .(96ص 

ًّ.(725 م، ص2017في الحياة )مبارك . والرتقاءعلى إمكانيات هائلة لتحقيق أفضل املستويات للتطور 

 املنظور التكاملي 2-4
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 تكاملي: (2003نظرية اندرسون )2-4-1
ُ
 من مفاهيم السعادة ومعنى طرح اندرسون شرحا

ً
 ملفهوم جودة الحياة متخذا

ً
ا

والحياة الواقعية وتحقيق الحاجات فضال عن العوامل املوضوعية األخرى إطارا  البيولوجيالحياة ونظام املعلومات 

 لتفسير جودة 
ً
 تكامليا

ً
 ما ي لحياته،وقد أشار اندرسون إلى إدراك الفرد  الحياة.نظريا

ً
 حوله، دورًّيجعله يقيم شخصيا

 كي يصل إلى الرضا عن الحياة وأن هناك ثالثة سمات مجتمعه تؤدي إلى الشعور بجودة 
ً
كما يمكنه من أن يكون افكارا

ًّالحياة:

ًّتحقيقه.تتعلق باألفكار ذات العالقة بالهدف الشخص ي الذي يسعى الفرد إلى  األولى:

ًّألهداف.وااملعنى الوجودي الذي ينتصف العالقة بين األفكار  الثاني:

ًّالداخلي.الشخصية والعمق  الثالثة:

ًّالحياة:فإن النظرية التكاملية تضع املؤشرات األتية الدالة على جودة  السمات،وفي ضوء هذه 

  ًّباآلتي:وأن هذا الشعور يتحقق  حياته،أن شعور الفرد بالرضا هو الذي يشعره بجودة

o  واقعية نكون قادرين على 
ً
ًّتحقيقها.أن نضع أهدافا

o ًّمع أهدافنا. يتالءمعى إلى تغير ما حولنا لكي أن نس

  ذلك أنه أمر نسبي يختلف  الحياة،إن إشباع الحاجات ل يؤدي بالضرورة إلى رضا الفرد وإلى شعوره بجودة

ًّفيها.باختالف األفراد واختالف الثقافات التي يعيشون 

  وأهداف ذات معنى، وبعائلة يدةوعالقات اجتماعية ج إبداعية،في نشاطات  إلمكانياتهأن استغالل الفرد ،

ًّ(.728، م2017.تبث قيم اإلحساس بالحياة هو الذي يشعره بجودة الحياة )مبارك

قول إل أنه يمكن ال الحياة،ويالحظ الباحث مما تقدم أنه ل يوجد اتفاق بين الباحثين حول تعريف موحد ملفهوم جودة 

 مهما ف
ً
ى الذي وهو املعن للفرد،يه بما يحقق التوافق النفس ي والجتماعي بأنه مفهوم واسع يمثل إشباع الحاجات جزءا

 على الجانب املادي  اليونسكو.تتبناه منظمة 
ً
ن يمكن ولك والتكنولوجي،وعلى الرغم من أن مفهوم الجودة يطلق اساسا

عقلية حسن توظيف إمكاناته ال هيوجودة اإلنسان  ووجدانه،على بناء اإلنسان ووظيفته  للدللةاستخدامه 

وتكون املحصلة جودة الحياة وجودة األسرة  اإلنسانية،وإثراء وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه  واإلبداعية،

ًّ.املجتمعوجودة 

 مفهوم جودة الحياة األسرية 2-5

  سرية،األًّونة الخيرة بدراسة جودة الحياة زاد الهتمام في اآلًّ
ً
الجتماعي  ى املستوىًّفي توافق البناء عل ألهميتهاذلك نظرا

( بان جودة الحياة Putnam،1995ويفسر ذلك ) .تحسين مستوى الصحة النفسية لديهموالنفس ي، ومن ثم  والنفعالي

تمثل  هيوًّ املجتمع،املنظمة الساسية األكثر تماسكا في  هيحيث افترض أن السرة  أهمية،السرية من أكثر املوضوعات 

ًّ(.335ص  م،2017 علي.مع )رأس املال الجتماعي في املجت

يوفر قدر من املعرفة تساعد الوالدين على اختيار النهج السليم  لألسرةأن دراسة جودة الحياة  كما أكدت دراسة أماني

نجاز في ومن ثم تدفعهم للنجاح واإلًّ فاعليتهم،في تنشئة أبنائهم وتقديم ما يتناسب مع سماتهم الشخصية بهدف زيادة 
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جودة الحياة السرية  (park el al 2003) عرفوقد  (.497ص  م،2010وشند . املقصود. عبدتلفة )مجالت الحياة املخ

،أو التجمع واستمتاع أفراد السرة بحياتهم  اللتقاءبأنها الدرجة التي عندها تشبع حاجة أفراد السرة إلى 
ً
توفير وًّ معا

ًّالفرص لديهم إلنجاز أهدافهم التي تعتبر هامة بالنسبة لهم.

ويرى بروان أن جودة  السرة.( فقد عرف جودة الحياة السرية بأنها الحاجة إلى الترابط القوي ألفراد 2005ما سميز )أ

،واملدى الذي يستمتعون فيه بوقتهم  اللتقاء،يحتا  فيها أفراد األسرة إلى  )الدرجة هدىالحياة السرية 
ُ
املدى وًّ معا

ًّامة مع بعضهم البعض.الذي يكونون فيه قادرون على فعل أشياء ه

ة ويعتبر الرضا والفرص املتاح األسرية،وعرفت جودة الحياة األسرية بأنها األداء الجيد للوالدين في األسرة أو السعادة 

م، 2017 علي.في أنشطة وقت الفراغ تعتبر من أهم مؤشرات جودة الحياة األسرية ) الشتراكلزيادة دخل األسرة أو فرص 

 وعمومية وهو 2009ة )وتعرف سميرًّ (.336ص
ً
 من مفهوم أكثر شمول

ً
 أساسيا

ً
( نوعية الحياة األسرية بأنها تمثل جزءا

ًّفي:ويشمل هذا املفهوم على عدة أبعاد تتمثل  عامة،نوعية الحياة بصفة 

دى ة وماملشاكل والنزاعات األسري –األدوار األسرية واملمارسات الوالدية  –التفاعالت األسرية الداخلية والخارجية -

تحقيق النمو الشخص ي  –قدرة األسرة على إشباع الحاجات النفسية وتوفير املساندة الداخلية والخارجية ألفرادها 

والجتماعي لهم بما يحقق الرضا عن الحياة األسرية ، ويؤدي إلى شعور أفرادها بالسعادة والتوافق األسري ، هذا 

ف املعيشة داخل األسرة ، ومدى قدرة أفرادها على إقامة عالقات باإلضافة إلى مدى مالئمة الجانب املادي وظروًّ

ص  م.2009اجتماعية وتفاعالت خار  األسرة ، ومقدار ما يتلقاه أفرادها من دعم ومساندة خارجية )عبدالسالم . 

257-258.)ًّ

العالقات واملمارسات  يهجودة الحياة األسرية بأن جودة الحياة األسرية  ماجستير( بانرسالة  2010 ماني.أواضافت )

في املواقف  انواستحسوما تتسم به من دفء وتقبل ومشاركة وتشجيع  األبناء،اإليجابية التي يتبعها الوالدين في تنشئة 

والعالقات املتبادلة بين أفراد األسرة وما  املمارسات،وإدراك األبناء ذلك وردود أفعالهم تجاه هذه  املختلفة،الحياتية 

وانجاز العمال واملهام ودعم أفراد األسرة غي  األهداف،عالقات من أساليب سوية في التعامل لتحقيق تتسم به هذه ال

ًّ(514ص  ،2010وشند . عبد املقصوداملواقف املختلفة )

درجة شعور الفرد بالسعادة النفسية والقدرة على إشباع الحاجات  يهونستخلص من ذلك أن جودة الحياة األسرية 

ًّورضاه بظروف حياته اليومية  قتصادية،والالجتماعية 

لقد تباينت الجتهادات في صياغة أو اقتراح أبعاد جودة الحياة األسرية وسوف يوضح : أبعاد جودة الحياة األسرية

ًّالباحث فيما يلي:

ًّهما:( أبعاد جودة الحياة األسرية إلى بعدين رئيسين 2002صنف بارك)

نتاجية والصحة اإلًّ الجتماعية،والبيئة املادية والسعادة  النفعاليةل في السعادة : وتتمثجوانب او مجالت فردية األول:

ًّواملقاومة.

ًّملتيسرة.اوالحالة املادية  الوالدية، اليومية،والحياة  األسري،وتتمثل في التفاعل  األسرية:الجوانب أو املجالت  الثاني:
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دية الحالة املا الوالدية، األسري،التفاعل  هي:عة أبعاد أساسية واشار بارك إلى أن جودة الحياة األسرية تنقسم إلى ارب

ًّ.(park.2003.367) النفعاليةالسعادة  للوالدين،املتيسرة 

 هي:ضع عند إعداده ملقياس جودة الحياة األسرية خمس أبعاد رئيسية وًّلجودة الحياة األسرية قد  الشاطئأما مركز 

ًّوالدعم املرتبط باإلعاقة. الجسدية،السعادة املادية /  نفعالية،الًّالسعادة  والوالدية، األسري،التفاعل 

ودرجة الرتباط بين أفراد  العائلي،املناخ  هما:( أن جودة الحياة األسرية تتضمن بعدين أساسين 2007يرى دانيال )

ما أ السلوك،لدي في والتحكم الوا الوالدية،جودة  هما:ويمكن الهتمام بالعائلة من خالل مظهرين أساسيين  العائلة،

بالنسبة لجودة الوالدية يمكن التعرف عليها من خالل املسئولية والقدرة على إشباع الحتياجات واملتطلبات باإلضافة 

 .Daniel) الطفلأما التحكم الوالدي في السلوك والذي يعني محاولة الوالد التحكم وإدارة سلوك  األبوة،إلى غريزة 

2007. P 39).ًّ

والتفاعل األسري  النفعالية،السعادة  في:( فقد توصل إلى أن أبعاد جودة الحياة األسرية تتمثل 2007أما جون )

الحياة األسرية  هي:( إلى أن جودة الحياة األسرية تتضمن أربعة أبعاد رئيسية 2008بينما خلص بوستن ) والوالدية.

دية وأهمية استخدام هذه األبعاد كأساس لتطوير والوال املادية،اليومية والتفاعل بين أفراد األسرة والسعادة 

ًّ(.338 م،2017. علىالخصائص السيكومترية ملقياس جودة الحياة األسرية )

 ألبعاد نوعية الحياة األسرية 2009وتوصلت سميرة )
ً
 أساسيا

ً
 األسرية،التفاعالت  وهي:( إلى تحديد أربعة عشر مكونا

حقيق ت األسرية،الدعم واملساندة  النفسية،إشباع الحاجات  األسرية،صرعات حل املشاكل وال األسرية،القيام باألدوار 

الجانب املادي وظروف  الوالدية،املمارسات  األسرية،السعادة  األسرية،الرضا عن الحياة  والشخص ي،النمو الجتماعي 

ة سرة والدعم واملساندة الخارجيالتفاعالت الجتماعية خار  األًّ لألسرة،نمط الحياة اليومية  األسري،التوافق  املعيشة،

ًّ(.264 م. ص2009. عبد السالم)

 سرية،األًّالعالقات  الجتماعية،القيام باألدوار  وهي( األبعاد املكونة لألداء الوظيفي األسري الجيد 2014وحددت أماني )

م األسري الدع النفسية، تلبية الحاجات األسري،معايير الضبط والنظام  األسري،الجوار  األسرية،أسلوب حل املشكالت 

ًّ(.191 م، ص2014 فر .)

ًّ.اآلتجاهات النظرية املفسرة لعمل املرأة3

 املاركسية:النظرية 3-1

 ليل وضع النساء باعتبارهيعتبر املاركسيون من دعاة حقوق املرأة فهم ينتقلون من مناقشة العمل املنزلي إلى تح
ً
ن جيشا

 ا
ً
 بقضية من )ماركس( و ية واملادية الجدلية أعطى كلففي ضوء املادية التاريخ للعمل،حتياطيا

ً
 خاصا

ً
)بير( اهتماما

ر )انجلز( فقد فس اإلنسانية.املرأة وأكدوا خضوعها وقهرها نتيجة للتطور القتصادي التي مرت بها املجتمعات  اضطهاد

ول تنافر أ )أنصة وهو يقول العوامل التي ساعدت على التمييز باعتماده فكرتي الستغالل الطبقي ونشأة امللكية الخا

ول وأن أ األحادي،وأول عداء طبقي ظهر في التاريخ كان مطابقا مع تطور العداء بين الرجل واملرأة في ظل نظام الزوا  

 لظلم الرجل 
ً
 الدور الحاسم للمرأة في العملية  للمرأة.ظلم طبقي كان مصاحبا

ً
ا  وإن تطور قوى اإلنت اإلنتاجية،مؤكدا
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فقد شهد التاريخ اإلنساني أول شكل من أشكال املجتمعات الطبقية  مكانتها.تقسيم العمل قد أدى إلى تدني ونشأة نظام 

ر النظام ظه الستغالل،وبظهور اإلقطاعية والرأسمالية تطورت عالقات اإلنتا  القائمة على  العبودي،في ظل املجتمع 

ية دورها وإمكاناتها اإلنتاج وانحصارًّ واملنفعة،ة وأداة للمتعة مكانة املرأة وتحولت إلى مجرد سلع انحطاطاألبوي مقابل 

ًّ(.56 م. ص1998 حقيقي.) واإلنسانية في الحدود البيولوجية

س ويخص مارك الثوري،وفي هذا السياق لقد أعلن ماركس وانجلز مشكلة املرأة بربطها بالنضال الطبقي وبالتحول 

أصحاب ف الرأسمالية،م ضحايا ه طفالوأوضح انجلز أن النساء والًّ مية،األًّفكرة مشاع النساء التي تدين بها الشيوعية 

وهو ما أكده ماركس وانجلز في البيان الشيوعي حيث جاء  آجر،املغازل يفضلون النساء على الرجال ألنهن أكثر وبأقل 

 تغاللالستا  والتحرر من إن املجتمع الطبقي وحده الذي يحرر املرأة كما جاء في )رأس املال( فاملساهمة في اإلن فيه:

ًّاملرأة.الرأسمالي هما املرحلتان األساسيتان لتحرر 

 الوظيفية:النظرية  3-2

داخل  هامة،أي أن كل فرد يقوم بوظيفة  مختلفة،ترى هذه النظرية أن األفراد في املجتمع الواحد يؤدون وظائف 

خذت هذه الوظيفية عدة أوجه متباينة فيما بينها ولقد ات للمجتمع،وذلك لخدمة املصلحة العامة  الجتماعي،النسق 

ًّيلي:نذكر منها ما 

ويمثلها )مالينوفسكي( الذي يرى أن كل مؤسسة تقوم بوظيفة ضرورية ومهمة إزاء املجتمع  املطلقة:الوظيفية  3-2-1

سق األسري داخل النفمثال وظيفة املرأة األساسية والخاصة بها  وظيفته،ول يستطيع أي عضو القيام بوظيفة أخرى غير 

 في السهر على راحة الزو  وتربية األبناء ورعايتهم 
ً
األكثر فعالية من األب في اإلشراف على  باعتبارهنتتمثل أساسا

النظرة ل يعوض أي أحد عن دور األم في مجال تربية أطفالها  اا لهذوفًقًّ(. 113ص  م،1994 حسانين.) واجبات األبناء

 بأطفالها ومصدر المن والحنان العتناء، وهكذا تبقى األم الوحيدة املسؤولة عن اليومية والسهر على تلبية حاجاتهم

ًّاألخير.لدي الصغير ولها وظيفة مطلقة تجاه هذا 

 يمكن أن  أنه:يرى )روبيرت ميرتون(  النسبية:الوظيفية  3-2-2
ً
 واحدا

ً
ل ينبغي للباحث أن يفترض أن عنصر أو بناءا

على العلماء الجتماعيين أن يقبلوا الحقيقة التي تذهب إلى البناءات الجتماعية البديلة إنما  بل معينة،يؤدي وظيفة 

ة وكذلك الوظيف متعددة،كما يقر أيضا بان العنصر ذاته قد يؤدي وظائف  الجماعات،تؤدي وظائف ضرورية لستمرار 

العاملة وفقا لهذا املنظور يمكن لها أن تقوم وعليه فإن املرأة  .ذاتها يمكن أن تؤدى من خالل عناصر عديدة وبديلة

ًّإذن تعمل خار  املنزل وداخل األسرة أل وهى اإلشراف على رعاية األبناء وتدبير شؤون املنزل. فهي متعددة،بوظائف 

همية أيعتبر)بارسونز( من رواد هذا التجاه في املدرسة الوظيفية الذي حاول أن يفسر  الوظيفية:البنائية  3-2-3

ياسية الجتماعية والس، بحيث يختص الرجل بالعمل واإلنتا  وممارسة كافة األنشطة القتصادية وًّعمل بين الجنسينال

كما  ،لتوازن داخل النسق الجتماعي ككل، بينما يقتصر دور املرأة على الوظيفة العائلية لتحقيق قدر من افي املجتمع

تعيش في خضم املجتمع الستهالكي، فحررها من  ة التي وجدت نفسهالحظ آثر النظرية الوظيفية على املرأة المريكي
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يته ، خاصة تلك التي تنتمي للطبقة العليا التي وصفها )فليبين( في نظرًّاألعباء املنزلية، واشعرها بعدم الطمئنان النفس ي

ًّ(.67 م، ص1998. )حقيقي بطبقة الفراغ

النظرية  وعليه فإن منزل،حصر في إطار األسرة باعتبارها زوجة وربة املنظور الوظيفي يقوم على افتراض أن دور املرأة ين

وظيفتها في إطار أسرتها لتحقيق اإلستقرار والتوازن للنسق الجتماعي للمجتمع  وانحصارًّالوظيفية تؤكد تبعية املرأة 

ًّككل.

 الجنسين:نظرية املساواة بين 3-3

 لجنس ي،اتبحث في أصل التفاوت  فهي للعمل،تقسيم الجنس ي ترى هذه النظرية إن سيطرة الذكور تتجذر في ظاهرة ال

لتعقد ا البحوث:بعض  أستمعا ملا أدى إلى سيطرة الرجل على زمام األمور نظرًًّ بالقطف،فاشتغال الرجل بالصيد واملرأة 

مكان واحد  يباإلضافة إلى استقرار النساء نسبيا ف املرأة،التكنولوجي لعملية الصيد وبساطة األعمال التي تقوم بها 

ًّورعايتهم.كونهن يقمن بحمل األطفال 

 من نقدها للنظرية الحتمية البيولوجية والنظرية ا
ً
ذات الطابع التطوري التي ترى في التقسيم  الجتماعية،نطالقا

في ا يرًًّا كبولقد هذه النظرية رواًجًّ اإلنساني،وتمتد جذورها عبر مراحل التطور  التمييز،الجنس ي عنصر مركزي في هذا 

 حركات ذات طابع اجتماعي وهي، عدة حركات مثل حركة تحرير املرأة، الحركة النسوية، حركة ترقية املرأةالغرب ممثلة ب

 سياس ي فئوي تطالب بتغيير عام وشامل لوضعية املرأة في املجتمع وتبنت مبدأ املساواة بين الرجل واملرأة

ًّ.(139ص  ،م2017)بومدين.

كبير في الرؤى حول املرأة ووظيفتها داخل املجتمع يرجع ذلك إلى طبيعة  اختالفن هناك من خالل الطرح يتبين لنا أ

نظور أن امل آلخر إلًّاملجتمعات وما تحمله من أفكار ومعتقدات حول املرأة نفسها وأدوارها التي تختلف كذلك من مجتمع 

ًّظائف متعددة داخل وخار  األسرة الوظيفي النسبي األكثر واقعية حيث أقر هذا املنظور بأن املرأة تقوم بوًّ

 .مناقشة وتحليل نتائج البحث4

 منهجيةالدراسة:4-1

اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه والتحقق من  البحث:منهج 4-1-1

 السلوب امليداني في جمع املعلومات واملعطيات حول املرأة العاملة
ً
 املتزوجة ودورها في جودة صحة فرضياته متبعا

ًّالنيل.الحياة األسرية بجامعة شندي ولية نهر 

اشتمل مجتمع البحث على الزوجة العاملة بجامعة شندي ولية نهر النيل السودان  مجتمع البحث وعينته:4-1-2

ًّالتالي:مفردة موزعة على النحو  (332)البالغ عددهن 

ًّ  101ًّالعامالت

150ًًّّالداريات واملوظفات

ًّ  81ًّأعضاء هيئة التدريس 
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وتم إعتماد  صالحيتها.استبانة لعدم  (53)استبعاد وًّ تم تعبئتها املختلفة،استبانة للكليات اإلدارات  (180)وقد تم إرسال 

ًّالتالي:استبانة كعينة للبحث مقسمة على النحو  (127)

ًّاستبانة 33ًّالعامالت

ًّاستبانة 59ًّالداريات واملوظفات

ًّاستبانة 35ًّتدريس أعضاء هيئة ال

وقد تم إدخال بياناتها في الحاسب اآللي من أجل التحليل الحصائي على برنامج الحزم الحصائية للعلوم الجتماعية 

spss.ًّ

مجموعة من الخبراء  علىتمت معرفة الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها  الصدق والثبات لألداة: 4-1-3

لنهائي، في شكلها ا الستبانةتوجيهاتهم وخرو   علىعض الفقرات ودمج بعضها بناًء واملختصين وإعادة صياغة وحذف ب

ا عينة الدراسة تظل النتيجة ثابتة كم على الستبياناملقياس أي إذا تم إعادة توزيع  اتساقأنه  علىكما يعرف الثبات 

ًّ(:1) هي، كما تم قياس الصدق الداخلي من خالل مقياس الفا كرونباخ املوضح بالجدولًّ

 (: يوضح قياس الصدق والثبات من خالل مقياس الفا كرونباخ1جدول )

 التفسير القيمة املعامل

ًّتمتاز بدرجة ثبات عالية  الستبيانعبارات  0.95ًّالثبات

ًّتمتاز بدرجة صدق عالية  الستبيانعبارات 0.97ًًّّالصدق

 م2021، إعداد الباحث، من الدراسة امليدانية

تمتاز  الستبانةمما يعني أن عبارات  0.5وهي أكبر من  0.95ن قيمة معامل الفا كرونباخ للثبات هي ( يوضح أ1الجدول )

 
ً
، أي أن النتائج التي تم الحصول عليها تظل كما هي أو قريبة جدا

ً
 بانةالستما اعيد تطبيق  إذابدرجة ثبات عالية جدا

وهي عبارة عن الجزر التربيعي ملعامل  0.97ونباخ للصدق على نفس أفراد العينة، كما نالحظ أن قيمة معامل الفا كرًّ

 هي أكبر من 
ً
تمتاز بدرجة صدق عالية، أي أن عبارات الدراسة تقيس  الستبيانمما يعني ان عبارات  0.5الثبات أيضا

ًّما يفترض البحث قياسه بالفعل.

من  قيمة الوسط الحسابي علىبناًء  تم تحديد مستوي املوافقة إلجابات املبحوثين تحديد مستوي املوافقة: 4-1-4

ة كل عبارة من عبارات محاور الدراس علىخالل مقياس ليكرت الخماس ي، وكذلك تحديد النسبة املئوية ملستوي املوافقة 

ًّ.(2والجدول ) (1كما هو موضح بالجدول ) قيمة الوسط الحسابي علىبناًء 

 الخماس ي ليكرتمقياس  على(: يوضح مستوي املوافقة بناًء 2جدول )

 مستوي املوافقة قيمة الوسط الحسابي

ًّأوافق بشدةل 1.79ًّ - 1

ًّأوافقل 2.59ًّ - 1.8

ًّغير متأكد3.39ًّ - 2.6

ًّاوافق4.19ًّ - 3.4

ًّأوافق بشدة5ًّ –4.2ًّ

 قيمة الوسط الحسابي علىبناًء  املئوية لعبارات الدراسة النسبة(: يوضح 3جدول )

 املوافقة نسبة النسبة املئوية

80% - 100%ًًّّ
ً
ًّعالية جدا

ًّعالية79%ًّ - 65%
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ًّمتوسطة64%ًّ - 50%

ًّمنخفضة49%ًّ - 35%

20% - 34%ًًّّ
ً
ًّمنخفضة جدا

 عرض وتحليل النتائج4-2

 البيانات األساسية:4-2-1

 ( يوضح العمر4جدول رقم )

 النسبة % التكرار الفئات العمرية

 7.1 9ًّسنة30وأقل من  20من 

 46.5 59ًّسنة40وأقل من  30من 

 46.5 59ًّسنة فأكثر 40

 %100 127 املجموع

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

سنة  40سنة وأقل من  30من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر املبحوثات من أفراد العينة ينتمون إلى الفئة العمرية من 

 30سنة وأقل من  20لغت نسبة الفئات العمرية من وب منهما،لكل  %46.5ت بلغسنة فأكثر بنسبة  40والفئة العمرية 

ن عليها م الحصولًّوعليه فإن اإلجابات تم  اقتصادي،وهذا يدل على توجه املرأة نحو قيمة العمل كمفهوم  .%7.1سنة 

ًّإيجابي.فئات عمرية مختلفة وهو مؤشر 

 الحالة االجتماعية (5جدول رقم )

 النسبة % التكرار الحالة االجتماعية

 89.0 113ًّةمتزوج

 9.4 12ًًّّمطلقةًّ

 1.6 2ًّأرملة

 %100 127 املجموع

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

لغت بوًّ ،%89من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر املبحوثات من أفراد العينة من فئة املتزوجات حيث بلغت نسبتهم 

 .%1.6األرامل بنسبة بلغت وتأتي في املرتبة األخيرة  ،%9.4نسبة املطلقات 

 يوضح عدد األبناء (6جدول رقم )

 النسبة % التكرار العدد

 16.5 21ًّأقل من طفلين

 44.9 57ًّأطفال 3 – 2من 

 33.9 43ًّأطفال 3أكثر من 

 4.7 6ًّل يوجد أبناء

 %100 127 املجموع

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

يالحظ بأن أكثر املبحوثات من أفراد عينة الدراسة لديهن أطفال ما بين طفلين إلى ثالثة أطفال بنسبة من الجدول أعاله 

ثم الالئي لديهن أكثر من ثالثة أطفال بنسبة  الحجم،وقد يٌعزى ذلك إلى ميل العامالت تكوين أسر صغيرة  %44.9بلغت 
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أتي في املرتبة األخيرة الالئي ل يوجد لديهن ، وي%16.5من طفلين بلغت نسبتهم  ثم الالئي لديهن أقل ،%33.9بلغت 

ًّالبحث.من جملة عينة  %4.7أطفال بنسبة بلغت 

 يوضح املؤهل األكاديمي (7جدول رقم )

 النسبة % التكرار املؤهل 

 4.7 6ًّل أقرأ وأكتب

 16.5 21ًّدون الثانويًّ

 8.7 11ًّثانويًّ

 36.2 46ًّجامعي

 33.9 43ًّفوق الجامعي

 %100 127 املجموع

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

فيما بلغ نسبة  ،%36.2من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر املبحوثات من أفراد العينة من فئة الجامعيات بنسبة بلغت 

ي تحقيق الذات وهذا يشير إلى ارتفاع وعي املرأة تجاه التعليم وأهميته ف ،%33.9الالئي لديهن مؤهل فوق الجامعي 

ويأتي في  ،%8.7ثم يليه نسبة التعليم الثانوي بنسبة بلغت  ،%16.5بينما بلغ نسبة التعليم دون الثانوي  واألهداف،

ًّالدراسة.من جملة عينة  %4.7املرتبة األخيرة الميات بنسبة بلغت 

 يوضح طبيعة العمل الوظيفي (8جدول رقم )

 النسبة % التكرار طبيعة العمل

 26.0 33ًّعاملة

 46.5 59ًّموظفة

 27.5 35ًّعضو هيئة تدريس

 %100 127 املجموع

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

، فيما بلغ %46.5ن فئة املوظفات بنسبة بلغت من الجدول أعاله يالحظ بأن أكثر املبحوثات من أفرد عينة الدراسة م

بينما بلغ نسبة  التعليم،مما يؤكد على وعي املرأة بأهمية مواصلة  %27.5يس نسبة الالئي في وظيفة عضو هيئة تدرًّ

ًّالدراسة.من جملة عينة  %26العامالت 

 املحور األول )الحقوق االقتصادية(: اتجاه( يوضح نتائج 9جدول رقم )

 العــــــبارة الرقم

أوافق 

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 املجموع بشدة
املتوسط 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب 

 العبارة
 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1 

أدرك أن الحصول 

على عمل مدفوع 

األجر من حقوقي 

ًّاألساسية

50ًّ62ًّ0ًّ4ًّ11ًّ127ًّ

5ًًّّموافق4.07ًّ1.142ًّ
39.4ًّ48.8ًّ0ًّ3.1ًّ8.7ًّ100%ًّ
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 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

 ( نالحظ ما يلي:9من الجدول)

رجح( بلغت قيمة الوسط الحسابي .1
ُ
اري ( بانحراف معي4.07) هيبالنسبة للمحور األول  ىاألول عبارةلل )امل

أن الحصول على عمل  يوافقون علىرت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة ( وبناء على مقياس ليك1.142)

وترتيبها  %48.8مدفوع األجر من حقوقهم األساسية، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت 

ًّالعبارة الخامسة من جملة عبارات املحور األول.

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .2
ُ
اري ( بانحراف معي4.35) هيسبة للمحور األول بالن ةالثاني امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنهم يمارسون ( وبناء على مقياس ليك0.810)

 %47.2كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت  الخاصة،بطريقتهم  حقهم في استثمار أموالهم

ًّاألول.ة عبارات املحور وترتيبها العبارة األولى من جمل

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .3
ُ
اري ( بانحراف معي4.13بالنسبة للمحور األول هى ) ةالثالث امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون على تطوير مهاراتهم ( وبناء على مقياس ليك0.978)

وترتيبها العبارة  %44.1قة على هذه العبارة بلغت كما نجد أن نسبة املواف واملهنية،وخبراتهم العملية 

ًّاألول.الثالثة من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .4
ُ
اري ( بانحراف معي4.13) هيبالنسبة للمحور األول  ةالرابع امل

العمل حقق لهم رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن ( وبناء على مقياس ليك1.057)

وترتيبها  %40.2مكاسب على الصعيد الشخص ي، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت 

 األول.العبارة الرابعة من جملة عبارات املحور 

2 

أمارس حقي في 

ي استثمار أموال

ًّبطريقتي الخاصة

60ًّ60ًّ0ًّ5ًّ2ًّ127ًّ

4.35ًّ0.810ًّ
موافق 

ًّبشدة
1ًّ

47.2ًّ47.2ًّ0ًّ3.9ًّ1.6ًّ100%ًّ

3 

أهتم بتطوير مهاراتي 

وخبراتي العملية 

ًّواملهنية

52ًّ56ًّ5ًّ12ًّ2ًّ127ًّ

3ًًّّموافق4.13ًّ0.978ًّ
40.9ًّ44.1ًّ3.9ًّ9.4ًّ1.6ًّ100%ًّ

4 

حقق لي العمل 

مكاسب على 

ًّالصعيد الشخص ي

57ًّ51ًّ0ًّ17ًّ2ًّ127ًّ

4ًًّّموافق4.13ًّ1.057ًّ
44.9ًّ40.2ًّ0ًّ13.4ًّ1.6ًّ100%ًّ

5 
أشعر بالرضا عن 

ًّذاتي كوني أعمل

64ًّ52ًّ0ًّ9ًّ2ًّ127ًّ
4.32ًّ0.915ًّ

موافق 

ًّبشدة
2ًّ

50.4ًّ40.9ًّ0ًّ7.1ًّ1.6ًّ100%ًّ

6 
يقدر زمالئي املجهود 

ًّالذي أبذله في العمل

24ًّ66ًّ29ًّ2ًّ6ًّ127ًّ
6ًًّّموافق3.79ًّ0.931ًّ

18.9ًّ52.0ًّ22.8ًّ1.6ًّ4.7ًّ100%ًّ

 موافق 4.13 نتيجة املحور الكلية
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رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .5
ُ
اري ( بانحراف معي4.32) هيبالنسبة للمحور األول  ةالخامس امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنهم يشعرون لى مقياس ليك( وبناء ع0.915)

وترتيبها العبارة الثانية  %50.4بالرضا كونهم يعملون، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت 

ًّاألول.من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .6
ُ
( بانحراف 3.79) هيسبة للمحور األول بالن ةالسادس امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن زمالئهم ( وبناء على مقياس ليك0.931اري )معي

 %52يقدرون مجهوداتهم الذي يبذلونه في العمل، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت 

ًّاألول.املحور وترتيبها العبارة السادسة من جملة عبارات 

مقياس  حسب 4.13يتضح من الجدول أعاله بأن محور الحقوق القتصادية حصل على متوسط نسبة موافقة بـ 

 ليكرت الخماس ي.

 املحور الثاني )التفاعل األسري(: اتجاه( يوضح نتائج 10جدول رقم )

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

ًّ( نالحظ ما يلي:10من الجدول)

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .1
ُ
اري ( بانحراف معي4.45) هيبالنسبة للمحور الثاني  ىاألول امل

أنهم يتحاورون  بشدة علىرت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون ( وبناء على مقياس ليك0.794)

كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت  أسرتهم،بقدر كبير من الصدق والصراحة مع أفراد 

ًّالثاني. وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات املحورًّ 54.3%

 العــــــبارة الرقم

أوافق 

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة
 جموعامل

املتوسط 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب 

 العبارة
 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1ًّ
أتحاور بقدر كبير من الصدق 

ًّوالصراحة مع أفراد أسرتي

69ًّ54ًّ0ًّ0ًّ4ًّ127 
4.45ًّ0.794ًّ

موافق 

 بشدة
2ًّ

54.3ًّ42.6ًّ0ًّ0ًّ3.1ًّ100% 

2ًّ

الحياة التي زوجي راض ي عن 

يعيشها معي ويحفزني على 

ًّالعمل

56ًّ49ًّ16ًّ6ًّ0ًّ127 

4.22ًّ0.844ًّ
موافق 

 بشدة
5ًّ

44.1ًّ36.6ًّ12.6ًّ4.7ًّ0ًّ100% 

3ًّ
أشعر بالرضا عن حياتنا 

ًّالعاطفية

66ًّ49ًّ6ًّ6ًّ0ًّ127 
4.38ًّ0.786ًّ

موافق 

 بشدة
3ًّ

52ًّ38.6ًّ4.7ًّ4.7ًّ0ًّ100% 

4ًّ
أشارك زوجي في التخطيط 

ًّرية والشخصيةلحياتنا األس

68ًّ46ًّ5ًّ8ًّ0ًّ127 
4.37ًّ0.834ًّ

موافق 

 بشدة
4ًّ

53.5ًّ36.2ًّ3.9ًّ6.3ًّ0ًّ100% 

5ًّ
العالقات داخل أسرتي مبنية 

ًّعلى الحترام والتقدير

74ًّ51ًّ2ًّ0ًّ0ًّ127 
4.57ًّ0.528ًّ

موافق 

 بشدة 
1ًّ

58.3ًّ40.2ًّ1.5ًّ0ًّ0ًّ100% 

6ًّ
 في 

ً
 مهما

ً
يلعب زوجي دورا

ًّنجاحي املنهي

48ًّ54ًّ16ًّ8ًّ1ًّ127 
6ًّ موافق 4.10ًّ0.907ًّ

37.8ًّ42.5ًّ12.6ًّ6.3ًّ0.8ًّ100% 

 موافق بشدة 4.35 نتيجة املحور الكلية
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رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .2
ُ
اري ( بانحراف معي4.22) هيبالنسبة للمحور الثاني  ةالثاني امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن أزواجهم ( وبناء على مقياس ليك0.844)

جد أن نسبة املوافقة على هذه كما ن العمل،راضون عن الحياة التي يعيشونها معهم ويحفزونهم على 

ًّالثاني.وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات املحور  %44.1العبارة بلغت 

رجح( بلغت قيمة الوسط الحسابي .3
ُ
اري ( بانحراف معي4.38) هيبالنسبة للمحور الثاني  ةالثالث عبارةلل )امل

ا عورهم بالرضاسة يوافقون بشدة على شرت الخماس ي فإن أفراد عينة الدرًّ( وبناء على مقياس ليك0.786)

وترتيبها العبارة الثالثة  %52، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت عن حياتهم العاطفية

ًّالثاني.من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .4
ُ
 اريًّ( بانحراف معي4.37) هيبالنسبة للمحور الثاني  ةالرابع امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على مشاركة ( وبناء على مقياس ليك0.834)

كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت  والشخصية،أزواجهم في التخطيط لحياتهم األسرية 

 الثاني.وترتيبها العبارة الرابعة من جملة عبارات املحور  53.5%

رجح( للعبارة) حسابيبلغت قيمة الوسط ال .5
ُ
( بانحراف 4.57بالنسبة للمحور الثاني هى ) ةالخامس امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن ( وبناء على مقياس ليك0.528اري )معي

، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت مبنية على الحترام والتقديرالعالقات داخل أسرهم 

ًّالثاني.جملة عبارات املحور  األولى منوترتيبها العبارة  58.3%

رجح( للعبارة) بلغت قيمة الوسط الحسابي .6
ُ
( بانحراف 4.10) هيبالنسبة للمحور الثاني  ةالسادس امل

رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون على أن أزواجهم ياس ليك( وبناء على مق0.907معياري )

 مهميلعب
ً
 في نجاحهم املنهيون دورا

ً
وترتيبها  %42.5، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت ا

ًّالثاني.العبارة السادسة من جملة عبارات املحور 

مقياس  حسب 4.35يتضح من الجدول أعاله بأن محور التفاعل األسري حصل على متوسط نسبة موافقة بشدة بـ 

ًّليكرت الخماس ي.

 املحور الثالث )تربية األبناء(: اتجاهنتائج ( يوضح 11رقم )جدول 

 العــــــبارة الرقم

أوافق 

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة
 املجموع

املتوسط 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب 

 العدد العدد العدد العدد العدد العبارة

% % % % % 

1 

الحوار واإلقناع هو 

لوبي املفضل في تربية أس

ًّاألبناء

60ًّ63ًّ4ًّ0ًّ0ًّ127 

4.44ًّ0.559ًّ
موافق 

 بشدة
1ًّ

47.2ًّ49.6ًّ3.1ًّ0ًّ0ًّ100% 

2 

عملي خار  املنزل جعل 

 على 
ً
أبنائي أكثر اعتمادا

ًّأنفسهم

36ًّ71ًّ8ًّ10ًّ2ًّ127 

4ًّ موافق 4.02ًّ0.900ًّ
28.3ًّ55.9ًّ6.3ًّ7.9ًّ1.6ًّ100% 

3 56ًّ62ًّ9ًّ0ًّ0ًّ127 4.37ًّ0.615ًّ2ًّ
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أهتم بتنمية قدرات 

كتشاف أطفالي وا

ًّمواهبهم

44.1ًّ48.8ًّ7.1ًّ0ًّ0ًّ100% 
موافق 

 بشدة

4 
أوفر لألبناء حياة أفضل 

ًّبفضل دخلي 

48ًّ63ًّ9ًّ5ًّ2ًّ127 
3ًّ موافق 4.18ًّ0.849ًّ

37.8ًّ49.6ًّ7.1ًّ3.9ًّ1.6ًّ100% 

5 

عمل الزوجة يؤدي إلى 

إنخفاضإرتباط األطفال 

ًّبها

6ًّ14ًّ9ًّ48ًّ50ًّ127 

6ًّ ال أوافق 2.04ًّ1.157ًّ
4.7ًّ11ًّ7.1ًّ37.8ًّ39.4ًّ100% 

6 

عمل الزوجة يسبب 

قصور في رعاية وتربية 

ًّاألبناء

8ًّ20ًّ3ًّ37ًّ59ًّ127 

5ًّ ال أوافق2.06ًّ1.301ًّ
6.3ًّ15.7ًّ2.4ًّ29.1ًّ46.5ًّ100% 

7 

عمل الزوجة يؤدي إلى 

تأثر النمو الجسدي 

ًّوالنفس ي لألطفال

4ًّ11ًّ4ًّ29ًّ79ًّ127 

1.68ًّ1.090ًّ
ال أوافق 

 بشدة
7ًّ

3.1ًّ8.7ًّ3.1ًّ22.8ًّ62.2ًّ100% 

 موافق  3.36 نتيجة املحور الكلية

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

ًّ( نالحظ ما يلي:11من الجدول)

رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .1
ُ
اف معياري بانحرًّ( 4.44) هي الثالثبالنسبة للمحور  ىاألول امل

الحوار أن  ىعل بشدة رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقونًّمقياس ليك ىوبناء عل( 0.559)

 %47.2كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت  األبناء،والقناع هو أسلوبهم املفضل في تربية 

ًّ.وترتيبها العبارة األولى من جملة عبارات املحور الثالث

رجح( مة الوسط الحسابيقي بلغت .2
ُ
بانحراف معياري ( 4.02) هي الثالثبالنسبة للمحور  الثانية عبارةلل )امل

العمل خار  املنزل أن  ىرت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقون علمقياس ليك ىوبناء عل( 0.900)

 على أنفسهمجعل أ
ً
وترتيبها  %55.9لعبارة بلغت ، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه ابنائهم أكثر اعتمادا

ًّالثالث.العبارة الرابعة من جملة عبارات املحور 

رجح( قيمة الوسط الحسابي بلغت .3
ُ
بانحراف معياري ( 4.37) هي الثالثبالنسبة للمحور  الثالثة عبارةلل )امل

ة نميبت اهتمامهمى عل بشدة رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقونًّمقياس ليك ىوبناء عل( 0.615)

وترتيبها  %44.1 ، كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغتقدرات أطفالهم واكتشاف مواهبهم

ًّالثالث.العبارة الثانية من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .4
ُ
بانحراف معياري ( 4. 18) هي الثالثبالنسبة للمحور  الرابعة امل

توفير حياة أفضل  ىعل رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقونًّمقياس ليك ىء علوبنا( 0.849)

وترتيبها العبارة الثالثة  %49.6كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة بلغت  دخلهم،بفضل  ألبنائهم

 الثالث.من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .5
ُ
بانحراف ( 2.04) ىه الثالثالنسبة للمحور ب الخامسة امل

عمل أن  ىعل يوافقونًّل رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة مقياس ليك ىوبناء عل( 1.157معياري )

كما نجد أن نسبة عدم املوافقة على هذه العبارة بلغت  بها،ارتباط الطفال  انخفاضالزوجة يؤدي إلى 

ًّالثالث.جملة عبارات املحور وترتيبها العبارة السادسة من  37.8%
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رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .6
ُ
بانحراف ( 2.06) هي الثالثبالنسبة للمحور  السادسة امل

عمل أن  ىعل يوافقونًّل رت الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة مقياس ليك ىوبناء عل( 1.301معياري )

 أن نسبة عدم املوافقة على هذه العبارة بلغت ، كما نجدبب قصور في رعاية وتربية األبناءالزوجة يس

 الثالث.وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات املحور  29.1%

رجح( للعبارة السابعة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .7
ُ
بانحراف ( 1.68) هي الثالثبالنسبة للمحور  امل

أن  ىعلبشدة  يوافقونًّل دراسة الخماس ي فإن أفراد عينة ال ليكرتمقياس  ىوبناء عل( 1.090معياري )

كما نجد أن نسبة عدم املوافقة على هذه  لألطفال،عمل الزوجة يؤدي إلى تأثر النمو الجسدي والنفس ي 

ًّ.عة من جملة عبارات املحور الثالثوترتيبها العبارة الساب %62.2 العبارة بلغت

مقياس ليكرت  حسب 3.36 موافقة بـة يتضح من الجدول أعاله بأن محور تربية األبناء حصل على متوسط نسب

ًّالخماس ي. 

 املحور الرابع )املشكالت األسرية(: اتجاه( يوضح نتائج 12جدول رقم )

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

ًّ

 العــــــبارة الرقم

أوافق 

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 املجموع بشدة
املتوسط 

 املرجح

االنحراف 

 املعياري 
 االتجاه

ترتيب 

 العبارة
 العدد العدد العدد دالعد العدد

% % % % % 

1 
يسبب عملي 

ًّمشكالت مع زوجي

1ًّ15ًّ0ًّ65ًّ45ًّ127 
1.91 0.946 

ل 

ًّأوافق
6 

.8ًّ11.8ًّ0ًّ52ًّ35.4ًّ100% 

2 

أشعر بأنني مقصرة 

في واجباتي تجاه 

ًّزوجي

0ًّ35ًّ2ًّ62ًّ28ًّ127 

2.35 1.108 
ل 

ًّأوافق
4 

0ًّ27.6ًّ1.6ًّ48.8ًّ22ًّ100% 

3 

ل املرأة يؤثر عم

 على التحصيل 
ً
سلبا

ًّالدراس ي لألبناء

4ًّ12ًّ9ًّ59ًّ43ًّ127 

2.02 1.039 
ل 

ًّأوافق
5 

3.1ًّ9.4ًّ7.1ًّ46.5ًّ33.9ًّ100% 

4 

تشعرين بالذنب 

حين تتركين األبناء 

 عند األقارب أوًّ

ًّالخادمة أوًّ الجيران

13ًّ70ًّ9ًّ24ًّ11ًّ127 

 1ًّموافق  1.162 3.40
10.2ًّ55.1ًّ7.1ًّ18.9ًّ8.7ًّ100% 

5 

خروجي للعمل يحد 

من عالقاتي مع 

ًّالقرباء

13ًّ40ًّ1ًّ48ًّ25ًّ127 

2.75 1.367 
غير 

ًّمتأكد 
2 

10.2ًّ31.5ًّ0.8ًّ37.8ًّ19.7ًّ100% 

6 

حياتي املهنية تحتم 

الحد من زيارة  على

ًّالجيران

12ًّ26ًّ0ًّ53ًّ36ًّ127 

2.41 1.341 
ل 

ًّأوافق
3 

9.4ًّ20.5ًّ0ًّ41.7ًّ28.3ًّ100% 

ًّموافق بشدة 2.47 املحور الكليةنتيجة 
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ًّ( نالحظ ما يلي:12من الجدول)

رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .1
ُ
بانحراف معياري ( 1.91) هي الرابعبالنسبة للمحور  ىاألول امل

العمل يسبب أن  ىيوافقون علل نة الدراسة الخماس ي فإن أفراد عي ليكرتمقياس  ىوبناء عل( 0.946)

وترتيبها العبارة  %52كما نجد أن نسبة عدم املوافقة على هذه العبارة بلغت  الزو ،مشكالت مع 

ًّالرابع.السادسة من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة الثانية) قيمة الوسط الحسابي بلغت .2
ُ
معياري بانحراف ( 2.35) هي الرابعبالنسبة للمحور  امل

مقصرين في  همأن ىيوافقون علل الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة  ليكرتمقياس  ىوبناء عل( 1.108)

وترتيبها العبارة  %48.8، كما نجد أن نسبة عدم املوافقة على هذه العبارة بلغت واجباتهم تجاه أزواجهم

ًّالرابع.الرابعة من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .3
ُ
بانحراف معياري ( 2.02) هي الرابعبالنسبة للمحور  الثالثة امل

ى أن عمل املرأة يؤثر يوافقون علل الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة  ليكرتمقياس  ىوبناء عل( 1.039)

 على التحصيل الدراس ي 
ً
 %46.5 كما نجد أن نسبة عدم املوافقة على هذه العبارة بلغت لألبناء،سلبا

ًّالرابع.وترتيبها العبارة الخامسة من جملة عبارات املحور 

رجح( للعبارة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .4
ُ
بانحراف معياري ( 3.40) هي الرابعبالنسبة للمحور  الرابع امل

أنهم يشعرون بالذنب  ىعل الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة يوافقونًّ ليكرتمقياس  ىوبناء عل( 1.162)

كما نجد أن نسبة املوافقة على هذه العبارة  الخادمة،أطفالهم مع الجيران أو األقارب أو  حين يتركونًّ

 الرابعة.وترتيبها العبارة األولى من جملة عبارات املحور  %55.1بلغت 

رجح( للعبارة الخامسة) قيمة الوسط الحسابي بلغت .5
ُ
بانحراف ( 2.75) هي الرابعبالنسبة للمحور  امل

إلى حد ما يرون أن خروجهم الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة  ليكرتمقياس  ىبناء علوًّ( 1.367معياري )

 %37.8كما نجد أن نسبة عدم التأكد على هذه العبارة بلغت  األقرباء،للعمل يحد من عالقاتهم مع 

 وترتيبها العبارة الثانية من جملة عبارات املحور الرابع 

رجح( ل) قيمة الوسط الحسابي بلغت .6
ُ
بانحراف ( 2.41) هي الرابعبالنسبة للمحور  لعبارة السادسةامل

غير موافقين أن حياتهن الخماس ي فإن أفراد عينة الدراسة  ليكرتمقياس  ىوبناء عل( 1.341معياري )

وترتيبها  %41.7كما نجد أن نسبة عدم املوافقة على هذه العبارة بلغت  الجيران،املهنية تحتم عليهن زيارة 

ًّلثة من جملة عبارات املحور الرابع.العبارة الثا

مقياس  حسب 2.47يتضح من الجدول أعاله بأن محور املشكالت األسرية حصل على متوسط نسبة غير موافق بـ 

ًّليكرت الخماس ي.

 إختبار فرضيات الدراسة4-3

 اإلجابات.تم استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بين 
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د عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى وعي املرأة بحقوقها االقتصادية والتوافق األسري لدى ( الفرضية األولى: توج13جدول رقم )

 العامالت بجامعة شندي.

 لصالح
القيمة 

 املعنوية

القيمة 

 الجدولية

درجات 

 الحرية

قيمة 

 2كاي

 املحسوبة

 الرقم العبارة

ًّاملوافقين 0.000 7.815ًّ جر من أدرك أن الحصول على عمل مدفوع األًّ 77.125 3

ًّحقوقي األساسية

1 

7.815ًّ 0.000 املوافقين بشدة ًّأمارس حقي في استثمار أموالي بطريقتي الخاصة 100.685 3 2 

9.488ًّ 0.000 املوافقين ًّأهتم بتطوير مهاراتي وخبراتي العملية واملهنية 109.732 4 3 

7.815ًّ 0.000 املوافقين ًّحقق لي العمل مكاسب على الصعيد الشخص ي 66.480 3 4 

7.815ًّ 0.000 املوافقين بشدة ًّأشعر بالرضا عن ذاتي كوني أعمل 89.850 3 5 

9.488ًّ 0.000 املوافقين ًّيقدر زمالئي املجهود الذي أبذله في العمل 101.868 4 6 

 .م2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

روق بين أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية يتضح من الجدول أعاله أن كل قيم مربع كاي املحسوبة لدللة الف

عالقة عليه فإن ذلك يشير إلى وجود  ،0.05أعاله أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من 

وتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل )فرض  املوافقة،دللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح ذات 

 .الباحث(

 .( الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمل املرأة وقصورها في تربية األبناء14جدول رقم )

 لصالح
القيمة 

 املعنوية

القيمة 

 الجدولية

درجات 

 الحرية

 2قيمة كاي

 املحسوبة
 الرقم العبارة

املوافقين 

ًّبشدة
0.000 5.991ًّ 2 52.173 

ية في ترب الحوار واإلقناع هو أسلوبي املفضل

ًّاألبناء
1 

9.488ًّ 0.000 املوافقين 4 129.102 
 
ً
عملي خار  املنزل جعل أبنائي أكثر اعتمادا

ًّعلى أنفسهم
2 

املوافقين 

 بشدة
0.000 5.991ًّ ًّأهتم بتنمية قدرات أطفالي واكتشاف مواهبهم 39.795 2 3 

9.488ًّ 0.000 املوافقين ًّأوفر لألبناء حياة أفضل بفضل دخلي 124.299 4 4 

غير 

 املوافقين
0.000 9.488ًّ 4 74.457 

 ارتباط انخفاضعمل الزوجة يؤدي إلى 

ًّاألطفال بها
5 

غير 

 املوافقين
0.000 9.488ًّ 4 82.567 

عمل الزوجة يسبب قصور في رعاية وتربية 

ًّاألبناء
6 

غير 

املوافقين 

ًّبشدة

0.000 9.488ًّ 4 157.843ًّ
عمل الزوجة يؤدي إلى تأثر النمو الجسدي 

ًّألطفالوالنفس ي ل
7ًّ

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

يتضح من الجدول أعاله أن كل قيم مربع كاي املحسوبة لدللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية 

ه ل توجد فقد أوضحت النتائج أن ،0.05أعاله أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من 

ًّالفرض.مما ينفي صحة  األبناء،عمل املرأة وقصورها في تربية بين  فروق ذات دللة إحصائية

( الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمل املرأة وتدني وظيفتها األسرية لدي العامالت 15جدول رقم )

 بجامعة شندي.
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القيمة  لصالح

 املعنوية

القيمة 

 الجدولية

رجات د

 الحرية

 2قيمة كاي

 املحسوبة
 الرقم العبارة

7.815ًّ 0.000 غير املوافقين ًّيسبب عملي مشكالت مع زوجي 81.094 3 1 

7.815ًّ 0.000 غير املوافقين ًّأشعر بأنني مقصرة في واجباتي تجاه زوجي 57.472 3 2 

9.488ًّ 0.000 غير املوافقين  على التحصيل ال 92.331 4
ً
ي دراس عمل املرأة يؤثر سلبا

ًّلألبناء

3 

9.488ًّ 0.000 املوافقين تشعرين بالذنب حين تتركين األبناء عند  103.197 4

ًّالخادمة أوًّ الجيران األقارب أوًّ

4 

9.488ًّ 0.000 غير املوافقين ًّخروجي للعمل يحد من عالقاتي مع القرباء 58.000 4 5 

7.815ًّ 0.000 غير املوافقين ًّنحد من زيارة الجيراال ىحياتي املهنية تحتم عل 28.118 3 6 

 م.2021 امليدانية،من الدراسة  الباحث،إعداد  املصدر:

يتضح من الجدول أعاله أن كل قيم مربع كاي املحسوبة لدللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية 

حت النتائج أنه ل توجد فقد أوض ،0.05أعاله أكبر من القيم الجدولية عند درجات الحرية ومستوى معنوية أقل من 

ًّمما ينفي صحة الفرض  األبناء،فروق ذات دللة إحصائية لتأثير عمل املرأة على تربية 

 :مناقشة النتائج

 ألسرية(اتدني الوظيفة  التربية، األسري، )التوافقأظهرت النتائج الوصول إلى درجات مرضية في صدق وثبات العبارات 

ى متسقة وه األسرية،املساندة  الجتماعية،التنشئة  األسري،التوافق  وهية األسرية متسقة مع مقاييس جودة الحيا وهي

 زوجية،ال )العالقاتمع ما تم التوصل اليه مع التأكيد على أهمية العالقات األسرية الجيدة داخل األسرة بجميع أنماطها 

ًّالباحث.وهذا يتسق مع ما ذكره  أخرى،من ناحية وعمل املرأة من ناحية  األخوية(العالقات  الوالدية،العالقات 

 طبيعًًّ املرأة(األسري وعمل  )التوافقبالنسبة للبعد األول 
ً
 لحياة أسرية جييعمل املرأة يعمل على خلق مناخا

ً
دة ا وسويا

ًّجتماعي.الًّالعمل املنتج والذي يجعل املرأة فعالة ونافعة في محيطها  املسئولية،قائمة على الحترام والتفاهم وتحمل 

العاملة التوفيق  تستطيع املرأة األبناء،فتم التأكيد على أن عمل املرأة ل يؤثر على تنشئة  )التربية(بالنسبة للبعد الثاني 

ومسئولين ومنتجين باستخدام أساليب متنوعة من التنشئة تسهم في  ما بين عملها وإعداد أبنائها لكي يكونوا ناضجين

ًّسوي.تكوين شخصية األبناء بشكل 

ا ل يؤثر على كم الزواجية،فتم التأكيد على أن عمل املرأة ل يؤثر على عالقاتها  األسرية(وظيفتها  )تدنيا البعد الثالث أم

ًّالقرباء.واجباتها األسرية وتربية األبناء وعالقاتها مع 

 .الخاتمة5

 النتائج5-1

ًّأهمها:توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن 

 زوجة بحقوقها القتصادية كان مستوى وعي املرأة املت.
ً
ًّعاليا

  ًّاألسري.والتوافق  القتصاديةموجبة بين مستوى وعي املرأة بحقوقها  ارتباطوجود عالقة

  ًّالخاصة.تمارس املرأة العاملة حقها في استثمار أموالها

  على 
ً
ًّأنفسهم.عمل املرأة خار  املنزل يجعل أبنائها أكثر اعتمادا

 ًّدخلها.ائها حياة أفضل بفضل توفر املرأة العاملة ألبن
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  على رعاية وتربية 
ً
ًّاألبناء.عمل املرأة ل يؤثر سلبا

  على التحصيل الدراس ي 
ً
ًّلألبناء.عمل املرأة ل يؤثر سلبا

  في شكل العالقة 
ً
ًّالزوجية.عمل املرأة ل يؤثر سلبا

 التوصيات5-2

 ة اليجابية للمرأة العاملة يتم من العمل على اصدار نشرة أو مجلة دورية تختص باملرة العاملة أو الطاق

ًّخاللها تسليط الضوء على النساء املبدعات العامالت إلبراز مجالت عملهن.

 .ًّتعزيز دور املرأة العاملة وتدعيمها

  ًّاملجتمع.ضرورة الهتمام بالبرامج التي تتناول الدور اإليجابي لعمل املرأة في

 لتي تؤهل املرأة وتزيد من خبرتهاامن إقامة الدورات التدريبية وورش العمل  لبد.ًّ

  الهتمام بإقامة الندوات واملحاضرات والدورات لتوعية األسر بضرورة تعويد األبناء على املشاركة في

جابي ة والتفاعل اإلياألعمال األسرية بما تسمح أعمارهم وقدراتهم ملا لذلك من أثر في تدعيم استقرار األسرًّ

 .بين أفرادها

  ًّبقضية دوام املرًّضرورة الهتمام
ً
ًّ.أة العاملة املتزوجة وجعله مرنا

  ل بد من مساعدة األمهات على التعامل مع ضغوط العمل حتى تتجنب التأثير السلبي لعملهن خار  املنزل

ًّأسرهن.على استقرار 

  ًّباملرأة.ضرورة توعية املرأة واملجتمع بحقوق املرأة وواجباتها وتعزيز الثقافة الحقوقية املتعلقة

 ب وضع سياسات فعالة ملساعدة املرأة على التعامل مع ضغوط العمل حتى تتجنب التأثير السلبي يج

ًّأسرهن. استقرارًّلعملهن خار  املنزل على 
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ًّامللخص

هدفت الدراسة لتبيان مفعوم التطرف الفكري والتعرف على عناصر هذه الظاهرة والتطرق لإلشكاليات الناجمة عنه، 

للدراسات السابقة ذات العالقة املباشرة بظاهرة التطرف، ففي الوقت الذي اقتصرت إذ تعتبر هذه الدراسة مكملة 

لسابقة على تناوله ملفهوم التطرف بشكل مستقل فإن الدراسة الحالية حاولت ربط مفهوم التطرف فيه الدراسات ا

، ولتحقيق األهداف اتبعت الباحث املنهج الوصفي الذي يصف ظاهرة من جانب مفاهيمي نظري ومن جانب فكري ككل

أن التطرف الفكري تعتبر ظاهرة من التطرف الفكري، والتحليلي الذي يحلل اآلثار الناجمة عنه، خلصت الدراسة إلى 

الظواهر الخطيرة على املجتمع واملؤثرة سلًبا على التكوين املجتمعي ملا لها من تهددي واضح لألمن والستقرار األسري 

والوطني والقيمي، وعليه أوصت الدراسة بضرورة العمل على معالجة هذه الظاهرة من خالل عال  األسباب املؤدية 

ًّالتغذية الفكرية الخاطئة، وإعادة تقييم املحتوى اإلعالمي. لنشأتها وخاصة

ًّالكلمات املفتاحية: اإلرهاب الفكري، التطرف الفكري، تنظيم الدولة، العراق، الشام.

Abstract 

The study aimed to demonstrate the meaning of intellectual extremism and to identify 

the elements of this phenomenon and address the problems caused by it This study 

complements previous studies directly related to the phenomenon of extremism, While 

previous studies have dealt exclusively with the concept of extremism independently, 

the present study has attempted to link the concept of extremism to the conceptual and 

intellectual aspects as a whole. and to achieve the goals, the researcher followed the 

descriptive approach describing the phenomenon of intellectual extremism, Analytical 

analysis analyses the effects of the study. The study concluded that intellectual 

extremism is a serious phenomenon for society that negatively affects societal 

composition because of its clear threat to family, national and value security and 

stability. The study therefore recommended that action should be taken to address this 

phenomenon by addressing the causes of its emergence, in particular intellectual 

malnutrition, and reassessment of media content. 

Keywords: intellectual terrorism, intellectual extremism, state organization, Iraq, Sham. 
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 امللخص املفاهيمي
التطرف الفكري أحد أشكال العنف وأصبح الهاجس األكبر الذي يعيشه املجتمعات العربية ويشكل تهديد لالستقرار  إذا

 تعبيرًّال حق وتسلبه اآلخرًّ الرأي احترام عدمتعزز  التي األيديولوجيةالجتماعي والتنمية املجتمعية، إذ أنه من أنواع 

والنتماء الفكري أو السياس ي، مما يحجر على العقول والحريات ويحرم عليها التعبير عن الذات أو ما  العقيدة وحرية

ويعمل هذا التطرف على التعصب  ،بداخلنا وذلك بحجة أنها مخالف لدين ما أو مذهب ما أو عقيدة ما أو ثقافة ما

لبشرية واملادية وينشر الفوض ى بين املكونات الفكري ويزرع اإلرهاب بين املجتمع مما ينعكس على زيادة الخسائر ا

ًّاملجتمعية. ويساهم هذا التطرف بمحاربة التراث والتاريخ والحضارة واألصول.

 الفكري  التطرف ملفهوم النظري  لتأصيلل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ

 .الفكريًّ التطرف ملفهوم النظريًّ لللتأصيوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

ي التأصيل النظر
لمفهوم التطرف

الفكري

العنصرية

سلب الرأي

التكفير

الطائفية

انتهاك 

الحقوق 

محاربة 

الحضارة

الحكم 

ياالستبداد

تشويه 

الدين 
واإلسالم

محاربة 

الحضارة 
والتراث
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ًّ

 تطلعات مستقبلية: 

أجهزة املخابرات للدول الكبرىًّالعالقة بين التطرف الفكري والتغذية الفكرية التى تصنعها  دراسة. 

تطرف الفكري واآلثار الناتجة عنهبال الخاصة املخاطرًّ دراسة على املبنى اإلرهاب تحليل. 

عابر للدول لاملجتمعية للمعالجة الفكرية ألصحاب التطرف الفكري وذلك من خالل وضع استراتيجية إقليمية عربية تساهم في معالجة اإلرهاب الفكري ا التحالفات تشكيل تشجيع

 وخاصة تنقل أفراد الجماعات اإلرهابية املشغلة من أجهزة املخابرات األجنبية.

عبر التأصيل النظري وفق مؤشرات خاصة بمعالجة مسببات نشأة التطرف. من وتوحيدها بالتطرف الفكريًّ الخاصة املفاهيم ترسيم 

والرهاب الفكري. املجموعات الخفية التى تعمل على نشر التطرف لستخدام حلولًّ وضع 

 

 الفكري  التطرف ملفهوم النظري  لتأصيلا

 ،فاملتطرًّ ليهاإ ينتمي التي البيئة وفق والعنف الفكريًّ التطرف لنشأة املؤدية املسببات اختالفوًّ ،الفكريًّ للتطرف واضح مفهوم إلى التوصل صعوبة  إلى الدراسة توصلت

 .والحضاريًّ خيالتاري اإلرث هدم في وتساهم األصالة الحضارة التطرف ظاهرة حاربوت الظاهرة، هذه فيها تفشت التي للدولًّ الوطنية التنمية مسارات على الفكريًّ التطرف أثرًّوًّ

ًّ والصحية املناسبة األجواء وتوفيرًّ للشباب عمل فرص توفيرًّإلى  الدراسة أوصت
ً
 في ساهم عالشرًّ وأن وأهميتها والتراث بالحضارة الخاصة املفاهيم تطويرًّوًّ، لهم اجتماعيا

 الوطني النتماء يعززًّ ماب واملآلت والواقع األولويات بفقه ترتبت الواقع في فاملتغيرات بيئة لكل تصلح لًّ وأنها الشباب يتبنها التى الفتاويًّ دراسةوًّ ،القديمة الحضارات حماية

 .األصلي موطنه ملكة وسلم عليه هللا صلى الرسولًّ انتمى كما والقومي

اعتمد الباحث على املنهج الوصفي الذي يصف ظاهرة التطرف الفكري والتأثيل 

النظري له، واملنهج التحليلي الذي يحلل املخاكر الناتجة عنه وأنعكاساتها وآثارها 

 على املجتمعات.السلبية 

للمنطقة العربية ومتابعة مظاهر املشكالت  الجتماعي السياق تحليل خالل من

التكفير التى شنها تنظيم الدولة، وما نتج التى تهدد املجتمع العربي بعد موجة 

عن تطرف فكري تسبب بالقتل والترويع وهدم الحضارة والتراث السالمي 

 هي وما التطرف؟ مفهوم هوًّ ماالتالي:  والعربي، وفي ضوء ذلك ظهر التساؤلًّ

  ؟الظاهرة هذه مثل عن الناتجة املخاطرًّ

 التطرف تبيان عناصرًّ، وًّالفكريًّ التطرف مفهوم على فهدفت الدراسة للتعرًّ

 .عنه الناتجة واملخاطرًّ التطرف اشكال توضيح، وًّالفكريًّ
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 . اإلطار العام:1

 املقدمة: 1.1

عه من بالربيع العربي(، وما تب)تمر بالدنا العربية واإلسالمية اليوم، في حالة من الفوض ى والتدهور، بعد موجة ما يسمى 

و تلك الدول؛ مما أدى إلى بروز انهيار تام في العديد من األنظمة العربية، نتيجة للظلم والقهر الذي تعرض له مواطن

ًّظواهر خطيرة في املجتمعات، كان على رأسها التطرف بأشكاله املختلفة.

طة، وفرض سياساتها حيث أفرزت تلك األحداث العديد من األحزاب والتيارات السياسية التي تنظم السل 

علت حركة اإلخوان املسلمين في مصر، ، والتي تصارعت من أجل السيطرة املعتدلة على شعوبها، كما فوأيدولوجياتها

ًّعادة صياغة قوى وأحزاب جديدة. إوتونس، وليبيا، األمر الذي أدى إلى 

مني، مثل تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام األًّورافق ذلك ظهور تيارات أكثر تشدد حالة من عدم الستقرار 

 .م، وقيام الحدود عليهإلى تكفير املجتمعات ثم القتلدى أا مم ؛فرادأثير في عقل وفكر األًّ)داعش(، الذي استطاع الت

 أهمية الدراسة 1.2

ًّأن أهمية الدراسة تبرز من خالل ما يلي:

 ،الدراسات  هليإتسهم في استكمال ما انتهت  والتي قلة البحوث والدراسات في املكتبة العربية في هذا املجال

 السابقة في هذا املجال.

 ًّسباب التطرف الفكري وسبل مواجهتها.أمجال الكشف عن لمي في تحفز البحث الع

 مشكلة الدراسة وأسئلتها. 1.3

ًّشكالية الدراسة عن حلول ما يلي:إنبحث في 

 ًّما هو مفهوم التطرف؟

  ًّوما هي املخاطر الناتجة عن مثل هذه الظاهرة؟

 أهداف الدراسة 1.4

ًّلى تحقيق ما يلي:إتهدف الدراسة 

 فكريًّالتعرف على مفهوم التطرف ال.ًّ

 ًّتبيان عناصر التطرف الفكري.ًّ

  شكال التطرف واملخاطر الناتجة عنهأتوضيح.ًّ

 فرضية الدراسة 1.5

ًّإن فهم العوامل املرتبطة بالتطرف يساعد على فهم الظاهرة والتحكم بها.

ًّ
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 منهجية الدراسة 1.6

دية قته بالعوامل القتصااعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، بهدف التعرف على التطرف الفكري وعال

والجتماعية واملستوى التعليمي، وقام الباحث بجمع املعلومات من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة 

 ذات العالقة بمتغيرات موضوع الدراسة.

 ومفاهيم الدراسة مصطلحات 1.7

ًّتعرف املصطلحات أينما وردت في هذه الدراسة كما يلي: 

 وتطرف أتى  نه مشتق من الطرف أي الناحية، أو منتهى الش يء،أاملحيط ب ة: عرفة القاموسالتطرف لغ

ًّ .التطرف، وجاوز حد العتدال ولم يتوسط

 ًّا: هو اإلفراط أو الشدة في موقف معين أو في ش يء ويكون في الحد األقص ى من نهاية وطرف التطرف اصطالًح

 متطرف فهو يعني أن ذلك اإلجراء الذي يكون إلى أبعد حد،جراء ن هذا اإلًّإفحينما يقال  التجاه الفكري،

 سواء كان هذا املوقف ديني أو قومي أو سياس ي. ويقال أيضا حين يبالغ شخص ما في موقف أو فكره أو معتقد،

ًّ(.2006)اليوسف،

 ًًّري كا بأنه درجة إجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات املقياس املخصص لقياس التطرف الفويعرف إجرائي

ًّفي هذه الدراسة.

 الفكري(: حالة من الجمود والنغالق  لتطرفا)ردني ملكافحة اإلرهاب والتطرف تعريف املركز العسكري األًّما أ

ر ، وتعطل لدى املتطرف حرية التفكياوسالمته اتهد بسبب إيمانه املطلق بصحة معتقدتصيب الفرًّ العقلي

 ؛الحق واملنطق املستمد من معتقده ، لقناعته بامتالك كاملواإلبداع والتعايش مع غيره أو قبول الرأي اآلخر

ًّ
ً
 عن مما يعزله عن بيئته الطبيعية بحث

ً
ا عمن يؤيده، وتدفعه في بعض األحيان إلى تبني وسائل عنيفة دفاعا

ًّأو لفرضه على غيره بتكليف من الذين يشاركونه ذات املعتقد أو نفسه. هذا املعتقد،

  الحكومية واملتنوعة للتطرفوهنالك العديد من التعاريف (radicalization في أوروبا ).ًّواألمريكيتين

  ( تعريف املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب األمريكية(NCTC( تشكل املظالم :grievances للتطرف تختلف 
ً
( وقودا

ستوى املباختالف املواقع واملجموعات . والتطرف مدفوع في كثير من األحيان بدافع املخاوف الشخصية على 

ًّ(US National Counterterrorism Center,2010)إلى الحباط مع األحداث الدولية املحلي بال ضافة 

 دراسة ظاهرة ومفهوم التطرف .2

التطرف من املفاهيم التي يصعب تحديدها بدقة؛ ملا يشمله التعريف من جدل واسع حول مفهوم "حد العتدال"، 

 طرف،والتختلف باختالف املجتمعات من مجتمع ملجتمع آخر، ويرتبط العتدال وذلك لكون العتدال مفهوم نسبي ي

يمر بها  تختلف الطبيعية التي أخر حيثوتعتبر غير تطرفا في مجتمع  ما،حيث تعتبر بعض القضايا تطرفا في مجتمع 

ًّ.املجتمع باإلضافة إلى تفاوت حد العتدال والتطرف من زمان إلى آخر

ًّ
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 ماهية التطرف نبذة تاريخية عن 2.1

تعود الجذور التاريخية لظهور التطرف إلى أول حادثة حدثت في تاريخ البشرية حين قتل قابيل شقيقه هابيل وهو  

ى فرضه بالقوة، وارتبط التطرف إلم يقتصر على اإليمان به بل سعى مؤمن بعدل قضيته وصحة موقفه، غير أنه ل

قام به مجموعة من الشبان تسللوا وعات البشرية، ومن مظاهر ذلك ما الفكري بالعقائد الدينية التي مرت بها املجم

لى املسجد الحرام وحاولوا إدخال السالح، ومبايعة املهدي املنتظر وكذلك حادثة ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن إ

 (.2004عفان )بيومي،

تنتمي إلى الديانات والحضارات، يضا عرفت البشرية التطرف منذ إعمار األرض، فقد مارستها جماعات وأفراد أوًّ

والفلسفات القديمة وقد لزم اإلرهاب والعنف الحياة البشرية طيلة العصور التاريخية. وقد أشارت املراجع إلى أن 

البرديات املصرية القديمة قد تحدثت عن الصراع الدموي بين الكهنة في العصر الفرعوني، وصورت الذعر والقسوة 

نت أول منظمة إرهابية عرفها التاريخ هي منظمة "السيكاري" التي شكلها بعض املتطرفين اليهود وكا التي سادت بينهم،

في فلسطين في نهاية القرن األول امليالدي بهدف إعادة بناء الهيكل. كذلك ذكرت كتب التاريخ أن ملك نجران )ذو النواس( 

ول إجبار املسيحيين على الدخول في الدين اليهودي ولكن ( قد اعتنق اليهودية وحا525-300في الدولة الحميرية الثانية )

وأخذ يلقي كل من يرفض الستجابة لرغبته في  فيه،نصارى نجران رفضوا ذلك، فحفرا لهم أخدودا، وأشعل النار 

ًّ(.2006)الشراري، الدخول للدين اليهودي.

لتي انبثق عنها العديد من الفرق وظهرت هذه لى فرقة الخوار  اإسالمي خون والعلماء التطرف في العصر اإلًّويرجع املؤرًّ

الفرقة اإلمام علي لقبوله  هه فقد كفرت هذ37عام الفرقة بعد حادثة التحكيم بين اإلمام علي ومعاوية بن أبي سفيان 

ًّالتحكيم مع معاوية الذي كفروه كذلك، لخروجه عن اإلمام علي. 

هلية الحج الى بيت هللا لى قوافل الحجيج لعتقادهم بجاوهنالك بعض الفرق مثل القرامطة الذين كانوا يعتدون ع

يما وظهر ف لى عاصمتهم)هجر(.إتزاع الحجر األسود وقاموا بنقلة لى عبادة األصنام وقاموا بانإن في الحج عودة أالحرام وًّ

 د فارس،الًّوقام بتأسيسها حسن الصباح في ب بعد فرقة تسمى بالحشاشين وهي فرقة من الحركة الدينية اإلسماعيلية،

س الفزع والرعب في نفوًّ ةالجرائم وإثارًّ بارتكابنهم كانوا يتعاطون الحشيش ومن ثم يقومون سم ألقد سموا بهذا الًّوًّ

ًّ(.2002غزله، بوًّأ) الناس.

وليس أخر يمكن القول بأن التطرف الفكري الحديث ارتبط ببروز جماعات سرية )راديكالية( نشأت في املجتمعات ا خيرًًّأوًّ

ل القرن املاض ي ووصفت بالتطرف كونها تمتاز بأيدلوجية عقدية مغلقة ودائرية ل تتقبل الحوار ووجهات العربية خال

 وترفض الديمقراطية ألنها تعطي السيادة للشعب وليس هلل وحدة، العنف وسيلة رئيسية للتغيير، وتتخذ نظر اآلخرين،

ًّ(.2010)بني سالمة، والخطايبة،

 مفهوم التطرف الفكري  2.2

 هر إلييشي ا إلى مامفهوم التطرف من املفاهيم التي يصعب إدراكها أو تحديدها أو إطالق التعميمات بشأنها، نظرًًّ يعد

 ملنظومة القيم إحيث  املعنى اللغوي من تجاوز حد العتدال،
ً
ن هذا الحد نسبي ويختلف من مجتمع إلى أخر وفقا
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 قد يكوًّ
ً
 متطرفا

ً
ن في نظر مجتمع أخر سلوكا مألوفا، فالتطرف والعتدال مرهونان السائدة، فما يعتبره مجتمع ما سلوكا

. (2004)السدلن، كما يتفاوت حد التطرف والعتدال من زمن إلى أخرًّ بمتغيرات بيئية وثقافية واجتماعية وحضارية،

التي تجعل  جتماعيةوالنظم الًّ واألعراف،يعرف التطرف الفكري بأنه: الفكر الذي ل يلتزم بالقواعد الدينية، والتقاليد وًّ

 للتعامل داخل املجتمع وخارجه )الحيدر، جتمع ملتزمين بها تجاه دينهم، وًّأفراد امل
ً
 (.2009مجتمعهم والتي تعتبر منهجا

م قبول ا وعدهالقتناع باألفكار املنحرفة، واإلصرار على اعتناقالتي تفرض  هو: اآلليةالتطرف الفكري ن يمكن القول بأوًّ

ًّ(.2009خر )هاشم، الحوار والرأي اآلًّ

التطرف الفكري بأنه: الفكر الذي يخالف القيم الروحية واألخالقية والحضارية للمجتمع، ن وعرف بعض الباحثوًّ

وعرفه ، (2005طالب ،)املجتمع. ويخالف الضمير املجتمعي، كما يخالف املنطق السليم، ويؤدي إلى ضرب وحدة 

في قضايا الدين، والنحراف املتشدد في فهم قضايا الواقع والحياة؛  الغلو والتشدد نهبأ التطرف الفكري:القحطاني 

 )القحطاني،  فامليل نحو أي طرف سواء
ً
 مذموما

ً
 يعد أمرا

ً
 أم انحالل

ً
، تشددا

ً
 أم تقصيرا

ً
ويرى الباحث  (.2009أكان غلوا

لدية قصور في الرؤية  رفن الشخص املتطأوًّ ،من اآلخرينوعدم قبول وجهات النظر  بالرأيبأن التطرف هو التزمت 

ًّ.الفكرية هوتوجهات هورغبات هومقاصد هتلبي غايات من زاوية ضيقة، لًّإلى الش يء إينظر  لًّ هنإحيث 

 عناصر التطرف الفكري  .2

 التطرف من ثالثة عناصر، وهي: عملية مفهومتتشكل 

 
 ( مستويات التطرف1الشكل)

ًّ)الجزئي(: العنصر الفردي -أ

ل السمات وامليول والتجاهات الشخصية للفرد كالغلظة والتزمت بالرأي والعدوانية يتكون هذا املستوى من خال

ًّوالندفاعية، كما أن ارتباط الفرد بتيار أو جماعة متطرفة وشعوره باإلحباط والظلم والحرمان وعدم املساواة.

 العنصر املحيطي: -ب

ملدرسة فيتعلم الفرد قيم وسلوكيات التطرف يتشكل هذا املستوى من خالل قنوات التنشئة الجتماعية، كاألسرة وا

ًّمن خالل شعوره بالحرمان النسبي والظلم والضطهاد.

املستوى 

الوسيط

املستوى 

الكلي

املستوى 

الجزئي
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 العنصر الجماعي والثقافة املجتمعية: -ت

 التيار املتشدد الذي من شأنه تحويل املتطرفة، أوًّل اإلطار العام املرجعي ملعتقدات وقيم الجماعة يوهو عبارة عن تشك

ًّ(.schmid,2013,p.4) ني.هذه الضغوط الى سلوك عدوا

 .سباب ظهور فكرة التطرف الفكري ومظاهرةأ 2.1

 وضيحويمكن تيعود التطرف الفكري إلى عدة عوامل ومظاهر نفسية وتربوية واجتماعية ودينية وسياسية واقتصادية، 

ًّعلى النحو اآلتي:يه العوامل التي تؤدي إل

 املجتمع وهي األسرة، ويبرز ذلك في انخفاض متابعة أولياء األساسية فيتراجع التربية الصحيحة من قبل اللبنة  -أ

ًّ(2011، )الحربياألمور ألبنائهم، والتفكك األسري، وعدم مراعاة حاجات أفراد األسرة وخصائصهم. 

ال باملادة التعليمية وإغف والهتماما، فكريًًّ ضعف دور املؤسسات التربوية والتعليمية في تحصين الطلبة -ب

 تخدامالصغر، واسالدور التوعوي الطالبي، واملثالية والتربية القاسية في  عرفي، وتراجعالجانب التربوي امل

ًّالعنف الشديد ضد بعض الشباب والصاق التهم.

 الجهل بمقاصد الشريعة والخذ بظاهر النص دون النظر الى جوهره ومعناه، والغلو في الفكر ومجاوزة الحد. -ت

ًّ(.2005)السدلن،

ية الجتماعباعتبارها إحدى وسائل التنشئة  علماء الدين والشباب، وتراجع دور املساجد ما بيناتساع الهوة  -ث

ًّإصالح الشباب. في

أسهمت وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملرئية في دور أساس ي ومحوري بالتأثير سلبا على أفراد املجتمع،  - 

فتراضية، كما أن وسائل اإلعالم تعد من وذلك من خالل تطبيقات مواقع التواصل الجتماعي ومجتمعاتها الًّ

  املجتمع، وبعضهاأهم أدوات التوجيه السلوكي والعملي ألفراد 
ً
 في حين يلعب اآلخر دورا

ً
 إيجابيا

ً
يلعب دورا

 من خالل ما تنشره وتبثه من برامج وندوات تخالف ما يؤمن ويعتقد فيه أفراد املجتمع من 
ً
ة، عقيدسلبيا

فتكون بذلك وسيلة لالنحرافات الفكرية  ومبادئه،بين سلوكيات املجتمع وقيمه  االذي أوجد تناقضًًّ األمرًّ

ًّوالسلوكية.

عند أفراد املجتمع، املتمثلة بعدم وجود برامج حاضنة لهذا الفراغ تقوم على استغالل وقت  غإن أوقات الفرا -ح

ب األساس ي في تكريس فراغهم بما ينمي روح الحب الولء للوطن ويعزز الحس باملسؤولية تجاهه، هو السب

ًّ(.2007التطرف )حسان :

القتصادية، واملتمثلة بعدم وجود فرص عمل للشباب. وتزايد التحديات القتصادية في مجتمع ما،  العوامل -خ

من فقـر وبطالـة وارتفاع في األسعار وتدني في مستوى الدخل، يؤدي الى تحول بعض أفراده الى حالة من اإلحبـاط 

 ؤلءلهالشعور بالعدوانية نحو املسيطرين على الحركة القتصادية في الدولة؛ مما يولد وًّ واألفق املحدود،

األشخاص شعور بالفارق الطبقي، األمر الذي يسهل مهمة الجماعات والتيارات املنحرفة، ويجدون فيهم بذرة 

ًّ.(2005، )العميريًّ مهيأة وسهلة للتطرف من خالل طرح بعض املغريات لهم وإغوائهم باسم الدين.
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الل قد ظهر ذلك جليا من خرفاق السوء، الذين يقومون بالتأثير على أصدقائهم اآلخرين إلى التطرف الفكري، وًّ -د

ًّاملتطرفة.بعض الصداقات بين أعضاء الخلية  تتبع عالقة

 نم الهجرة والنتقالذ عملت التغيرات الجتماعية والقتصادية إلى زيادة حركة إ: غياب العدالة الجتماعية -ذ

املناطق الشعبية والريفية إلى املناطق الحضرية، وانتشار بعض األحياء الفقيرة التي تحتضن أعداد كبيرة من 

أنها احتضان ش التي مناألشخاص العاطلين عن العمل التي تفتقر الى الكثير من املشاريع التنموية والتشغيلية 

ًّرف.الفئات التي أصبحت تشكل عامل قوة لتنامي الفكر املتط هذه

ومن عوامل تكوين األفكار الضالة التناقض وعدم التوافق بين ما يسمعه ويشاهده، وما يقال وما يعمل به  -ر

التناقض في حياة النـاس وما يجدونه من مفارقات عجيبة بين ما يسمعون وما يشاهدون فهناك  الفرد ظهورًّ

 بين ما يقرأه املرء وما يراه، وما يتعلمه وما 
ً
لى إا وأدى يعيشه، األمر الذي انعكس سلبًًّتناقض كبير أحيانا

ًّ(.2005اختالل فكري لدى الناس )السدلن، 

الختالل في منهج التلقي، إذ تتلمذ وتعلم فئة من الغالة على أيدي أشخاص متطرفين، فال يعتدون ول يهتدون  -ز

بآرائهم، وينجرون مع علم العلماء والراسـخون، بـل يقدحون بهم ويلمزونهم، وهؤلء املتشددون يؤمنون  لىإ

يحرمـون العلـم النافع النابع من السنة النبوية، وينسبون معتقدات من الضالل والقول على هللا 
 
أهوائهم ف

ًّ(.2004بغـير علم، والعتداد بشكية النص دون فقه وتفسيره وأدلة )العمرو، 

 شكال التطرف الفكري واملخاطر الناتجة عنه. أ3

تعددة يمكن مالحظتها، ومنها ما هو خفي، إل أن الوقائع واألحداث تستطيع أن تكشف عن للتطرف الفكري أشكاٌل م 

، ومن أهم املظاهر واملالمح للتطرف الفكري هي )العمري، 
ً
ًّ(:2014هذه املظاهر الخفية للمتطرف فكريا

 لديه القدرة على إقناع األشخاص باألًّ -أ
ً
مة فكار الهداالقدرة على التمويه والخداع: فالشخص املتطرف فكريا

 يقوم الفراد بتبنيها والدفاع عنها.
ً
ًّوجعلها أفكارا

 لديه القدرة على تغيير الحقائق وتزييفها، وتقديم إثباتات وبراهين منافية  -ب
ً
تزييف الحقائق: فاملتطرف فكريا

ًّللواقع.

يلة ن قتلهم وسخلق األسباب والحجج: من مبررات التطرف الفكري القضاء على غير املسلمين أينما كانوا، وأ -ت

ًّإلخراجهم من بالد املسلمين.

لآلخرين ويعمل بالتصال مع  ؤىالتجاه نحو الصدام والصراع: فالفكر السليم يؤمن بوجهات النظر والرًّ -ث

 فهو يخالف اآلخرين ول يحترم آراءهم، ويشكك بما يقولون.
ً
ًّاآلخرين، أما املتطرف فكريا

مثلة على ذلك األشخاص الذين يدعون بحب األوطان والعتزاز أبرز األًّ والسلوكي: ومنعدم التوافق الفكري  - 

 املباني ويقومون ببث الرعب والترويع في انتحاريه، ويفجرونبها والنتماء إليها، ثم نراهم يقومون بعمليات 

ًّنفوس املدنيين واألبرياء.

 ل يتقبل إل األفكار واملعتقدات  -ح
ً
ويفرض  التي تتوافق مع معتقداته،ذو نزعة انتقامية وعدائية: فاملتطرف فكريا

ًّاآلخر بها. أفكاره وتوجهاته بالقوة دون الهتمام إلى اقتناع الطرف
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 لنهج ثابت يبعد صاحبه  -خ
ً
العقلية أحادية البعد: وهو عدم تقبل الرأي اآلخر وتجنب الحداثة والتجديد وفقا

 للمروًّ
ً
 صعب التغيير وفاقدا

ً
نة والتسامح والتقبل لآلخر وذا رؤية عن مجتمعه وواقعه، ويكون املتطرف فكريا

 واحدة.

 املخاطر الناتجة عن التطرف الفكري  3.1

 (:2012، )فحجانينتج عن التطرف الفكري مخاطر عديدة، يمكن توضيحها على النحو اآلتي 

؛ مما يجعله لقمة سائغة للعدو، ل  يفرزًّإن التطرف الفكري  .أ
ً
 مفككا

ً
 ضعيفة، ومجتمعا

ً
 قوىًّينفوسا

 من الشباب على مقارع
ً
ة عدوه، أو التوحد في صده، فيتغلغل الحتالل ويزداد بتجبره، ويوقع مزيدا

ًّفي العمالة، ليصبحوا هم بدورهم أعداء ألمتهم.

 يلهث وراء شهواته فيقع في  .ب
ً
 إما منحال

ً
تهديد البنية القتصادية للمجتمع، فالشاب املتطرف فكريا

 له، مما املخدرات، أو يسقط فريسة لألمراض النفسية 
ً
 عن املجتمع كارها

ً
والجسمية، أو يقع منعزل

ًّيعطل الشباب عن املشاركة في العمل واإلنتا  وبناء املجتمع.

فقدان الثقة عند الناشئة في مجتمعهم ورموزه، فعندما ينتشر التطرف الفكري فإنه يمس شرائح  .ت

ة، ويحل الشك والقلق محل عدة في املجتمع، وتهتز ثقة أبنائه بمن حولهم، وتغيب القدوة الصالح

ًّ.بسبب الشائعات والشبهات املثارة األمان والستقرارًّ

خلخلة منظومة القيم واألخالق، وسيادة التفسخ والنحالل والفوض ى، أو التقوقع على النفس  .ث

ًّ.ر بالعزلة والغربة في هذا العالموالتخلف عن ركب الحضارة البشرية، والشعوًّ

اإلدمان على الخمور واملخدرات، أو ممارسة الفواحش، والتدهور التدهور الصحي البدني، نتيجة  . 

، أو الحرمان من إشباعها شرعيةالصحي النفس ي نتيجة إشباع الحاجات واملتطلبات بصورة غير 

ًّبصورة سليمة.

فقدان التفاعل الجتماعي بين أبناء املجتمع الواحد واألمة الواحدة، نتيجة لحمالت التشويه، أو  .ح

ًّالرأي حول قضايا املجتمع، نتيجة الجهل بأحكام الختالف وآدابه.الختالف في 

هجرة الشباب إلى خار  الوطن، للبحث عن الستقرار واألمان، وتحقيق الذات، مما ينتج عنه إحداث  .خ

ًّخلل في البناء الجتماعي، الذي بعد الشباب عماده وركيزته.

 ودوافع التطرفمدى  3.2

دور كبير في إقناع األشخاص وخاصة فئة الشباب في ضل ما يعانونه  التيارات اإلسالميةقيادات كتابات  نأمن املالحظ 

بالتيارات املتطرفة واملتشددة ،والتي ساهمت في خلق وإيجاد مجتمعات لهؤلء  النخراطمن فراغ  وبطالة وإحباط في 

الشباب وتقوم بالعزف على وتر األفراد بديلة عن مجتمعاتهم ،حيث أصبحت هذه التيارات تلعب في مشاعر هؤلء 

تعانيه األمة العربية من رجوع وتدهور في  القضية الفلسطينية ونكسة حزيران واحتالل املسجد األقص ى وكذلك ما

أوضاعها في ضل العوملة وآثارها املختلفة، فأصبح هناك الكثير من األشخاص ممن يتحولون من السلفية املحافظة الى 

هؤلء املتطرفين من عاش الحرب العاملية األولى ،وهزيمة آخر تجمع إسالمي مبني على العقيدة السلفية الجهادية فبعض 
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وذلك على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي قام بإلغاء الخالفة في الثالث من آذار لعام الف وتسعمئة وأربعة وعشرين، 

وإيجاد فرصة من جهة لهؤلء األشخاص الذين فإن إعالن أبو محمد العدناني بإقامة الخالفة اإلسالمية عمل على خلق 

يوجد لديهم نواه فكرية، فأصبحت هذه التيارات املتطرفة تقوم بالبحث عن مجتمع بديل ليس باملعنى الفكري فحسب 

بل أصبحت تبحث عن وجود ظاهري وملموس وواقعي لها، فبهذا النهج أصبحت الجماعات املتطرفة تقوم على تكوين 

ًّملناطق الفقيرة .مجتمعات لها في ا

ستمد التي ت والجتماعيةإل نتا  التفاعالت بين املستويات الشخصية  ما هوًّن سلوك املتطرف أقول بالإذا يمكننا 

حيث يقاس مدى التطرف من خالل  والعرق،قيمها من خالل املرجعية األيدلوجية املتمركزة حول الجماعة والدين 

 اسية، ولًّوالسييتمركز الفرد حول التجاهات الدينية وًّالتطرف العام البسيط النظر للمتطرف في مراحله األولى بأنه 

أما التطرف العنيف وهو املرحلة الثانية من التطرف فيلجأ  ،لى مرحلة استخدام القوة والعنف ضد اآلخرينإ يصل

ًّ(2017. )البداينة والحسن،والجتماعيةالفرد باستخدام القوة والعنف في عالقاته الشخصية 

ا للمفاهيم املكونة من أكثر معنى، وهي بناء الفكر واملعتقد الذي يعد غير مقبول على أن التطرف بناءًًّ التعاريف كزترًّ

 لجتماعيةاعلى املستوى اإلجتماعي العام ويستخدم أدوات تتسم بالعنف والديكتاتورية والتشدد بالرأي في العالقات 

ًّ(.2017)البداينة والحسن: .، والتشدد العنيفلتشدد والتطرف العنيفوارتبط مع مفاهيم ونظريات ونماذ  أخرى مثل ا

 
ًّ( مدى التطرف2الشكل)

 الخالصة: .4

ملتطرف ا خلصت الدراسة إلى أن التطرف الفكري أحد األشكال الرئيسية املؤدية للسلوك الجرامي والرهابي للشخص

بة للسلوك العدواني أو األنا العليا أو الغرور أو وذلك بالنتقال التدريجي الذي يحدث مع الشخص الذي لديه بيئة خص

العجب مما يساهم في تنمية املعتقدات السلبية التي تظهر صوابية الرأي، ومحاربة الرأي األخر أو املخالف حتى لو أنه 

على  ةاستند ملرجعيات شرعية أو دينية أو قانونية، وأن ظاهرة التطرف تستغل الدين كستارة يفتى من خاللها للتغطي

الجرائم التي يرتكبونها بحث املجتمع او املؤسسات، وأنهم يروجون لتطبيق الحدود والتي تمثل جزء بسيط من تطبيق 

الشريعة اإلسالمية، وكما وأن التطرف الفكري يتم تغذيته عبر املؤسسات واملنظمات األمنية والستخباراتية اإلقليمية 

ًّي املسلم.لتشويه صورة املجتمع العرب األجنبيةأو 

أسباب التطرف الفكري تنبع من الجهل بالديانات السماوية والجتهاد في قضايا الدين وتكفير املجتمع بدون أي سند إن 

علمي أو شرعي، ويعمل املتطرفون فكرًيا على محاسبة الضعفاء من املجتمع أو استهداف القوات الحكومية سواء 

ما كيرهم أو عدم تطبيقهم الشريعة واستباحة أموالهم وأعراضهم ودمائهم، الشرطية أو األمنية أو العسكرية بحجة تكف

التطرف العام
التطرف 

العنيف
التشدد

التشدد 

العنيف
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وأن نشر الدين عبر األشخاص ذوي الثقافة الدينية وليس العلماء، فهناك فئة من الشباب يقنع نفسه والبعض أنه 

ًّقهية.ذاهب الفمتفقه في الدين مما يتسبب في نشأة دين خاطئ يتناقض مع النصوص الشرعية أو آراء كبار علماء امل

 لدعاة التطرف الفكري 
ً

وتساهم وسائل التواصل الجتماعي التي يصعب الرقابة عليها من وقوع الشباب صيًدا سهال

والعنف دون التأكد الفعلي من شخصية ذلك املدعي العلم الشرعي، أو مروجي أفكار التطرف واختراق عقول الشباب 

ية تساهم في تعزيز النتماء للدين الوسطي. وتعمل السياسات القتصادية وزيادة التي تحتا  إلى تعزيز وملئها ببرامج توع

الهشاشة والفئات املهمشة في اللتحاق بأصحاب الفكر املتطرف واللتحاق وتبنى أفكار متطرفة للتخلص من الضغط 

ادية وضاع السياسية والقتصالناتج عن الفقر والبطالة، والفراغ الفكري لديهم، أو بسبب حجب املعلومات الخاصة باألًّ

ًّر.دة هشاشة املجتمع وانتشار الفقالتي أدت لزيا

 واألجداد باءالفكري بين اآلًّ تراجع األخالق والقيم وانتشار الفساد والرشاوي واإلدمان على املخدرات والختالف يساهموًّ

عنف املنتشرة بين الشباب إلى زيادة معدلت ومؤشرات التطرف الرعب وال أفالموتشريد األبناء، أو  أو وفاة أحد الوالدين

 املجتمعي أو انقاذ الشباب من الضنك والضعف والتشتت أو غياب العدالة اإلصالحالفكري والنتماء لجماعات تدعي 

كما وضعف انتماء الشباب ألوطانهم وتفش ي العوملة وانتشارها يساهم في العيش بال سبب مما يؤدي إلى ، يةالجتماع

ًّالوطن أو الجهات الحاكمة وهذا يؤدي إلى زيادة الكراهية للوطن. قام منالتطرف الفكري، وانتشار الرغبة بالنت

 نتائج الدراسة: 4.1

ًّالنتائج التالية:الدراسة إلى توصلت 

  الفكريًّالتوصل إلى مفهوم واضح للتطرف صعوبة. 

  والبصمة  ينتمي إليها املتطرف التياملسببات املؤدية لنشأة التطرف الفكري والعنف وذلك وفق البيئة يختلف

 الجنائية لديه.

  يدلوجية املرجعية األًّ املستمدة من والجتماعيةالتفاعالت بين املستويات الشخصية  منسلوك املتطرف ينتج

 .والعرقًّاملتمركزة حول الجماعة والدين 

  املخاطر الناتجة عن ظاهرة التطرف وخاصة القتل واهدار املال واستباحة الدماء والتسبب في تلف ترتفع

 املقدرات العامة.

  وسائل التواصل الجتماعي على تغير املفاهيم التأصيلية للفكر املتطرف وزيادة النحراف وتسهيل أثرت

 مي وتكوين شبكات تساهم في زعزعة الستقرار املجتمعي.التواصل بين املتطرفين على املستوى العال

  واستنزاف الدولة ومقدراتها في محاربة هذه  والتشرذماملجتمعي التطرف الفكري في زيادة التفكك يتسبب

 .الظاهرة الخطيرة واملؤثرة

 ًّتفشت فيها هذه الظاهرة، وتم تغذيتها بشكل  التيالتطرف الفكري على مسارات التنمية الوطنية للدول  أثر

 املجتمعي.مباشر لزيادة النشقاق 



 (136-123ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 135 الرابع عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 لتياضاري للدول واملجتمعات الحضارة األصالة وتساهم في هدم اإلرث التاريخي والحظاهرة التطرف ب رًّتحا 

ًّتنتشر بها هذه الظاهرة.

 التوصيات 4.2

  لهم وتوفير األجواءتوفير فرص عمل للشباب 
ً
 .املناسبة والصحية اجتماعيا

  ي فاملختلفة، وتفعيل دور الطلبة في صناعة القرار ودمجه في املجتمع ومؤسسات الدولة  فئة الشبابإشراك

 .السياسية من خالل مجالس الطلبة املشاركة

 وبيان اآلثار السلبية على املجتمع له ل إيجاد مساقات تدرس في الجامعاتتوضيح مفهوم التطرف من خال. 

 ا موقفه من التشدد والغلو ويلقي الضوء على ماهية مبينًًّ ،ن تتبنى الدول مشروع وسطي معتدل في السالمأ

 التطرف الفكري.

 توعيــة املجتمع من مخاطر التعصب بأنواعه املختلفة، وبث روح التســامح والحلم والتواضع. 

 الوطنية في عقول األفراد والعمل على توجيه الولء والنتماء الوطني، وتوعية  ترســيخ قيم املواطنة والهوية

 .املجتمع من مخاطر الغزو الفكريًّ

  على اإلعالم املحلي ووسائل التواصل بما يساهم في ضبط حالة التطرف الفكري واجراء معالجات الرقابة تعزيز

 قبل انتشارها وتفشيها باملجتمع. عاجلة

  ا هاملفاهيم الخاصة بالحضارة والتراث وأهميتها وأن الشرع ساهم في حماية الحضارات القديمة وعززًّتطوير

 .بما تسبب في استمرارها حتى وقتنا الحالي

  الفتاوي التى يتبنها الشباب وأنها ل تصلح لكل بيئة فاملتغيرات في الواقع ترتبت بفقه األولويات والواقع دراسة
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 المناخ تغير لمواجهة الطبيعة من حل
 االحتباس غازات من تحد أن يمكن الحيتان لحماية استراتيجية
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A strategy to protect whales can reduce global warming and reduce 

global warming 

 عمر حسيني  -د

Dr. Omar Hacini 

 2 الجزائر جامعة
University of Algiers02 
hacini100o@gmail.com  

    

 أن يمكن الحيتان لحماية استراتيجية-ناخامل تغيرًّ ملواجهة الطبيعة من حل(: 2022) عمر، حسينيالنجاب،  يوثق هذا البحث كـ:

 149-137(، أملانيا، ص 14لعدد )(، ا4، املجلد )العالمي الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات من تحد
 

 املستخلص

 من حدت ان يمكن الحيتان لحماية استراتيجية املناخ، تغيرًّ ملواجهة الطبيعة من حل على للتعرف الدراسة هدفت

 تحديد لخال الحيتان من لحماية تلك الستراتيجية وتحديد أثرًّ العالمي. الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات

 ملناخيةا التغيرات تلك من أنواع العالمي الحترارًّ من والخفض الحراريًّ الحتباس غازات انبعاث من الحد في أهميتها

 عوباتالص أهم إبرازًّ ثم التحديد، ومن وجه على عامة بصفة واملناخية البحرية البيئة مجال في الكبيرة وتأثيرات

  املهم الكائن هذا انقراض حال في خصوصا واملناخ عموما البحرية البيئة تواجه التي

 عالمي احترارًّ-حراريًّ احتباس غازات-حيتان-استراتيجية-مناخ تغيرًّ –ًّاملفتاحية: طبيعة الكلمات

Abstract 
The study aimed to identify a solution from nature to confront climate change, a 

strategy to protect whales that can reduce global warming and reduce global 

warming., and to determine the impact of this strategy to protect whales by 

determining its importance in reducing greenhouse gas emissions and reducing 

global warming from species Those climatic changes and their significant impacts 

on the marine environment and climate in general in particular, and then highlighting 

the most important difficulties facing the marine environment in general and the 

climate, especially in the event of the extinction of this important organism. 

 

Keywords: Nature - climate change - strategy - whales - greenhouse gases - global warming 
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 امللخص املفاهيمي
ــــوع تت ــ ــ ــ ــ ــــى نــ ــ ــ ــ ــ ــــؤثرة علــ ــ ــ ــ ــ ــــي واملــ ــ ــ ــ ــ ــــتقرار املجتمعــ ــ ــ ــ ــ ـــــددة لالســ ــ ــ ــ ـــــة املهـــ ــ ــ ــ ـــرات املناخيـــ ــ ــ ــ ــ ـــــن التغيـــ ــ ــ ــ ــــة عـــ ــ ــ ــ ــ ــــلبية الناتجــ ــ ــ ــ ــ ـــــأثيرات الســ ــ ــ ــ التـــ

ًّاألنشطة الحياتية و

 حل من الطبيعة ملواجهة تغير املناخ املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح  •

ًّ
 ملناخ،ا تغيرًّ ملواجهة الطبيعة من حللوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

العالمي الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات من تحد أن يمكن الحيتان لحماية استراتيجية

حل من الطبيعة ملواجهة 

تغير املناخ،

استراتيجية لحماية 

الحيتان يمكن أن تحد من

غازات االحتباس الحراري 
يوتخفض االحترار العامل

التغيرات 

املناخية ظاهرة 
عاملية مهددة  

للبشرية

االنبعاثات 

الكربونية

االحتباس 

الحراري 

االحترار العاملي

الحلول 

الطبيعية

الحيتان الزرقاء
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خ واألرصاد ة ذات العالقة بالبيئة واملنامشاريع البحث العلمي التجريبي والتطبيقي ملواجهة مخاطر التغيرات املناخية، وذلك عبر استراتيجية واضحة تعتمدها منظمات األمم املتحد دعم

 الجوية، والتنمية املستدامة.

يات بيئية تساهم في زيادة التكاثر بما يحقق التنمية املستدامة لحماية البيئة من امللوثات.العمل على توفير بيئة آمنة لحماية الحيتان من النقراض، وتوفير آل 

ة وبين املكوناتين البشر على سطح الكرة األرضيرفع الوعي املجتمعي باملنظومة األيكولوجية للبيئة الطبيعية وخاصة البحرية منها بما يساهم في تطوير العالقات التفاعلية اليجابية ب 

 البيئية األخرى وخاصة البيئة البحرية.

.تطوير وسائل القتصاد األزرق بما يساهم في تطوير أدوات الستغالل األمثل للموارد الطبيعية البحرية 

.تشريع سياسات عقابية رادعة ملن يساهم في زيادة التلوث البيئي أو يتسبب بقتل الكائنات البحرية الحية أو أنقراضها 

 العاملي االحترار  وتخفض الحراري  االحتباس غازات من تحد أن يمكن الحيتان لحماية املناخ، استراتيجية تغير  ملواجهة بيعةالط من حل

 ديهدت وأن هناك، اخينامل التغيرًّمعالجة مخاطر  الفعالة ومساهمتها الكربونًّ امتصاص الفعال لدورها نظرا الطبيعة عالم في مهمة كائنات الحيتانتوصلت الدراسة إلى أن 
 .والبيئة املناخ على الحفاظ في دورها اكتشاف بعد الحيتان بسالمة، ووجود اهتمام والحراريًّ واملناخي البيئي التوازنًّ ويؤثر على املجحف الصيدلها بسبب 

 أهم التوصيات

لظاهرة املشكلة  امناسبًًّ يعتبرًّ الذي الوصفي املنهج علىاعتمدت الدراسة 

 ائنوالقرًّ واألحداث الدلة وربط والتحليل الوصف على تعتمد تيالبحثية وال

 للدراسة مقترحات شكل في األخيرًّ في الحلولًّ وإعطاء النتائج إلى للوصولًّ

يعاني العالم من ظاهرة زيادة الحرارة والنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة 

ع مشكلة ، إذ تنبالبيئةويؤثر سلًبا على مما يشكل تهديد على الستقرار البشري 

استمرار التأثير السلبي للتغير املناخي، وفي ضوء ذلك ظهر التساؤل الدراسة من 

 تحد نأ يمكن والتي املناخ تغيرًّ ملواجهة الطبيعةالرئيس التالي: ما هي الحلول 

 ؟العالمي الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات من

 من تحد أن يمكن الحيتان لحماية اســــتراتيجية عن للكشــــفهدفت الدراســــة 

 العالمي الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

ا آللف األشجار، فالبحوث العلمية العاملية توضح عندما يتعلق األمر  بإنقاذ كوكب األرض يصبح الحوت الواحد مساويًًّ

أي  –أكثر من أي وقت مض ى مدى الخطر الذي يهدد نظمنا البيئية ونمط حياتنا املعتاد من جراء بصمتنا الكربونية 

 رًّانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي  الذي يساهم في زيادة الحترار  العالمي من خالل ما يسمى بأث

غير أن الجهود  املبذولة لتخفيف حدة تغير املناخ تواجه تحديين مهمين يتمثل أولهما في إيجاد  ،الحتباس الحراريًّ

وسائل فعالة للحد من كمية ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي أو أثره على متوسط درجات الحرارة العاملية، أما 

ًّ ذه التكنولوجيات في الواقع العملي.التحدي الثاني فهو تدبير تمويل كاف لتحقيق ه

وكثير من الحلول املقترحة لظاهرة الحترار العالمي مثل التقاط الكربون مباشرة من الهواء وتخزينه في طبقات عميقة 

تحت األرض هي حلول معقدة وغير مجربة وباهظة التكلفة، فماذا لو كان هناك حل لهذه املشكلة ل يحتا  إلى تكنلوجيا 

ًّأيضا؟، وكان حال فعال واقتصاديا، بل وقائما على نموذ  ناجح للتمويل متطورة

أحد األمثلة على تلك  الحلول هو احتجاز قدر  أكبر من الكربون املوجود في الغالف الجوي من خالل استراتيجية مدهشة 

د اكتشف علماء األحياء في بساطتها وخالية من التكنلوجيا في األساس أل وهي زيادة عدد الحيتان حول العالم فق

-PP85 (لها دور كبير  في التقاط الكربون من الغالف الجوي  –لسيما الحيتان الضخمة  –ا أن الحيتان البحرية مؤخرًًّ

377.(Roman and others.2014  وقد نفذت منظمات دولية برامج لتمويل الحفاظ على النظم البيئية الحابسة ،

ًّ ) REDD (اثات الناتجة عن تدهور الغابات و إزالة الغابات للكربون، مثل برنامج خفض النبع

ق مما قد يحق ؛ويمكن تطويع هذه املبادرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة أعداد الحيتان إلى مستواها السابق

ي فمذهلة بالفعل، حيث تقوم بمراكمته  احتجاز الكربونًّوقدرة الحيتان على ا في التصدي لتغير املناخ، ا كبيرًًّإنجازًًّ

طنا من  33على مدار حياتها الطويلة، وعندما تموت، تغوص أجسامها إلى قاع املحيط ويحتجز كل حوت كبير  أجسامها

ثاني أكسيد الكربون في املتوسط مما ينقي الغالف الجوي من الكربون لعدة قرون في حين أن الشجرة الواحدة ل 

ًّ رطال فقط من ثاني أكسيد الكربون سنويا. 48تمتص أكثر من 

 مثل سوىًّا ل تالضخمة حاليًًّ ن من خالل حماية الحيتان، ألن أعدادهاويمكن تحقيق زيادة كبيرة في احتجاز الكربوًّ

كان عليه في السابق، ومما يدعو لألس ى أنه بعد عقود من صيد الحيتان لألغراض الصناعية يقدر  ممانسبة بسيطة 

العدد الكلي للحيتان بأقل من ربع عددها السابق، بل أن بعض أنواعها، مثل الحيتان الزرقاء، انخفض  علماء الحيتان

باملائة فقط من أعداده الغفيرة السابقة، وهكذا فإن منافع الخدمات البيئية التي تقدمها الحيتان للبشر  02األن إلى 

ًّ يس هذا إل بداية القصة.مستواها املمكن ول بكثير منولفرص بقاء الجنس البشري أقل 

ًّاإلشكالية: 1.2

 من تحد أن يمكن الحيتان لحماية استراتيجيةمن أجل التقص ي عن هذه الظاهرة جاءت هذه الدراسة للكشف عن 

ًّ .العالمي الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات
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ًّ الدراسة من خالل التساؤل اآلتي: مشكلة من خالل ما تم عرضه في املقدمة فإن 

ًّالكربون؟األهمية التي تكتسيها الحيتان في الحد من الحتباس الحراري و  الخفظ من غازات ماهي  -

ًّوقد انبثق عن إشكالية هذه الدراسة التساؤلت التالية: 

 الدراسة: تساؤالت 1.3

ًّكيف يمكن للحيتان أن تنقذ املناخ على كوكب األرض؟ -   

ًّاألرض؟كيف يمكننا العتماد على الحيتان في عملية إنقاذ الحياة على كوكب  -   

ًّالعالمي؟ الحترارًّمن خطر  بها الحيتان في عملية حماية البحر واليابسة تتمتعماهي القيمة التي  -   

ما هو الخطر الناجم عن عملية صيد الحيتان وما تأثير هذا الصيد الجائر في حق الحيتان على حياة البشر والكائنات  -   

ًّاألخرى؟الحية 

 الدراسة: فروض 1.4

ًّنقاذ حياة كوكب األرض.للحيتان دور مهم في إ  -

ًّيمكن العتماد على الحيتان في إنقاذ كوكب األرض. -

ًّالعالمي. الحترارًّفي عملية حماية البحر واليابسة من خطر للحيتان قيمة كبيرة  -

ملية صيد الحيتان يهدد مستقبل األرض بسبب ارتفاع الحرارة وعدم استقرار هناك خطر كبير ناجم عن ع -

ًّاملناخ.

 الدراسة: أهمية1.5

والقتصادية والجتماعية في  الطبيعية واملناخيةاملساهمة في إثراء أحد مجالت الدراسات  النظرية: األهمية 1.5.1

صيد  رض بسببعلى كوكب األًّ الطبيعة والحياةاألخطار التي تواجه خالل تبيان أهم  وذلك من ا،تحديًدًّالتغير املناخي 

 .ا في عملية املحافظة على استقرار املناخا مهًمًّالحيتان التي تلعب دوًرًّ

 يطات وكلاملح علمالبحرية وًّالبيئة واملناخ والطبيعة والحياة لفت انتباه املختصين في مجال  العملية: األهمية 1.5.2

ة لى بقائها على قيد الحياة واستمرارها وضرورًّعتواجهها الحيتان للحفاظ  الصعوبات التيإلظهار  مين بهذا املجالاملهت

الحاد الذي يشهده حترار والحد من الًّ ،االهتمام بها وزيادة أعدادها للحفاظ على سالمة الكوكب واستقراره مناخيًًّ

ًّ.ومن ثم العمل على تجاوز هذه الصعوبات كما يجب فيه،رض وما يشكله من خطر على حياة الكائنات الحية كوكب األًّ

 الدراسة: حدود 1.6 

ًّ.2021 ومارس فيفريًّ شهريًّ لخال :الزماني الحد 1.6.1

ًّ القريبة من القطب املتجمد ببحر الشمال.أجريت الدراسة بمنطقة شمال األطلس املنطقة : املكاني الحد 1.6.2

 يعةالطب من عال  املوضوع قضية حساسة ومهمة تهم املناخ الكائنات الحية أل وهو موضوع حل: املوضوعي الحد 1.6.3

 العالمي، الحترارًّ وتخفض الحراريًّ الحتباس غازات من تحد أن يمكن الحيتان لحماية استراتيجيةوًّ املناخ، تغيرًّ ملواجهة

ًّ
ً
ًّوهو موضوع يعبر حديث

ً
ًّا.ا ومشوق

ًّ
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ًّالدراسات السابقة: 1.7   

ولى من نوعها، وبهذا الشكل تعالج قضية أهمية الحيتان في الحد من على حد علم الباحث فإن هذه الدراسة تعد األًّ

وكب والحفاظ كال استقرارًّعلى  ظلية عملها في الحفاخالل تبيان استراتيجية الحيتان وآالحترار العالمي وتغير املناخ من 

ًّوالحراري واملناخي وخطر صيد الحيتان الجائر على سالمة كوكبنا.    البيئيعلى توازنه 

 الدراسة: منهج 1.8   

تمد على عا لهذا النوع من الدراسات التي تا مناسبًًّالذي يعتبر منهًجًّ املنهج الوصفي""تم العتماد في هذه الدراسة على 

واألحداث والقرائن للوصول إلى النتائج وإعطاء الحلول في األخير في شكل مقترحات دلة الوصف والتحليل وربط األًّ

 للدراسة

 مصطلحات الدراسة: تحديد 1.9

 ملعتادا ومن. ... املادي العالم أوًّ الفيزيائي العالم أوًّ الطبيعي العالم هي العام بمعناها الطبيعة" (:Nature) طبيعة 1.9.1

 تلك كلوًّ والشواطئ والغابات والصخورًّ البرية الحيوانات بمعنى البرية الحياة أوًّ الطبيعية البيئة الكلمة هذه تعني أن

  ".البشريًّ التدخل من الرغم على وجودها استمرًّ التي أوًّ البشرًّ تدخل بواسطة جوهرًيا تغييرها يتم لم التي األشياء

)https://ar.wikipedia.org/2021.p01.ًّ

تلك التغيرات في املناخ التي تعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط " (: climate change) مناخ تغير  1.9.2

 لمناخ،لر في تكوين الغالف الجوي العالمي، والذي يالحظ باإلضافة إلى التقلب الطبيعي يالبشري الذي يفض ي إلى تغي

ًّ.)www.researchgate.ne.t2021.p05(على مدى فترات زمنية متماثلة".

يشير هذا التعريف إلى أسباب التغير املناخي، التي يعتبر اإلنسان الفاعل الرئيس ي في ذلك باإلضافة إلى العوامل الطبيعية، 

كل أشكال التغيرات التي يمكن املناخية "فقد اعتبر التغيرات  ،GIEC))دولي لتغير املناخ أما فريق العمل الحكومي ال

التعبير عنها بوصف إحصائي، والناتجة عن النشاط اإلنساني، أو الناتجة عن التفاعالت الداخلية ملكونات النظام 

  (33، ص 2009الدين خرفان،  )سعد متوالية.املناخي، والتي من املمكن أن تستمر لعقود 

 وتعني باألساس عسكريًّ مصطلح هي عامة بصفة التخطيط علم أوًّ اإلستراتيجية" (:strategyاستراتيجية ) 1.9.3

 لعملياتا تلك إدارة فن الوقت نفس الحروب، وفي نشوب قبل العسكرية للعمليات التخطيط فن هي أوًّ الحربية، الخطة

ًّ(ar.wikipedia.org.2021.P1)". الحروب نشوب عقب

 على أحياًنا حوت مصطلح يطلق. البحر ثدائيات من معين نوع بمعنى حوت عن املقالة هذه"(: whales حيتان ) 1.9.4

 املسننة نالحيتا رتيبة إلى تنتمي التي البحر، وخنازيرًّ الدلفين من كل تستبعد الغالب في ولكن الحيتانيات جميع

رشد، والحوت القاتل، والحوت العنبر، حوت أيًضا الرتبة هذه تشمل كما( Odontoceti: بالالتينية)
ُ
". األبيض والحوت امل

(ar.wikipedia.org.2021.P1)ًّ

 للغالف الغازية املكونات تلك هي الحراريًّ الحتباس غازات" (:greenhouse gasesحراري ) احتباس غازات 1.9.5

 لداخ محددة موجات أطوال على إشعاعات وتبعث تمتص التي البشرية األنشطة عن الناتجة أوًّ منها الطبيعي الجويًّ

.%20https:/ar.wikipedia.org/2021.p01
.%20https:/ar.wikipedia.org/2021.p01
http://www.researchgate.ne.t2021.p05/
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 حداثإ في الخاصية هذه (وتتسبب.والسحب الجويًّ والغالف األرض سطح يبثها التي الحمراء تحت األشعة طيف نطاق

 (https://www.fao.org.2021.P1 ).". الحراريًّ الحتباس ظاهرة

 لتيا الحراريًّ الحتباس غازات لتأثيرًّ نتيجة األرض حرارة في التدريجي الرتفاع" (:global warming) عاملي احترار  1.9.6

ًّ تسبب
ً
 وغازات لكربونًّا أكسيد ثاني تراكم بفعل الجويًّ الغالف حرارة ارتفاع بالحتباس ويقصد. العالم في املناخ في تغّيرا

 درجة بارتفاع تتسبب حيث األرض سطح إلى ووصولها الشمس أشعة بمرورًّ تسمح زجا  لوحة يشبه فيما أخرى،

 (https://www.fao.org.2021.P1) ". الحرارة

 :مضخة الحيتان .2

وجدت الحيتان أكبر الكائنات الحية على وجه األرض، وجدت أعداد من العوالق النباتية التي تعتبر من أصغر أينما 

على األقل من األكسجين املوجود في  %50ه الكائنات الدقيقة على توفير ول تقتصر مساهمة هذ ،الكائنات على اإلطالق

من ثاني أكسيد الكربون املنبعث من  مليار طن متريًّ 37لي احتجاز حوا  غالفنا الجوي، بل إنها تقوم بذلك من خالل

ابات الحسمن ثاني أكسيد الكربون املنبعث في الغالف الجوي ولتوضيح الرؤية، تشير  %40، أي حوالي الغالف الجويًّ

ف أي أربعة أضعا –رليون شجرة ت 1،70إلى أن هذا املقدار يعادل كم ثاني أكسيد الكربون الذي تحتجزه   البشرية

وكلما  ا،ضعف الكمية التي تمتصها جميع األشجار  في حدائق ريدوود الوطنية األمريكية سنويًًّ 70أو   –غابات األمازون 

ًّ زادت أعداد العوالق النباتية زاد احتجاز كميات أكبر من الكربون.

ية نتا  العوالق النباتدة إوفي السنوات األخيرة، اكتشف العلماء أن الحيتان أينما حلت يكون لها أثر مضاعف على زيا

لنباتية التي تحتاجها العوالق ا –لسيما الحديد والنيتروجين  –ن مخلفات الحيتان تحتوي على نفس املواد كيف تبين أ

ن مضخة الحيتان"، ومركتها الرأسية، فيما يعرف باسم "للنمو فالحيتان تضخ املعادن إلى سطح املحيط من خالل ح

ناقل"، وتشير النماذ  والتقديرات األولية لسير الحيتان ات، وهي الظاهرة التي تعرف باسم "طاخالل هجرتها عبر املحي

ًّ إلى أن عملية التسميد تلك تساهم بدرجة ملحوظة في نمو العوالق النباتية في املناطق التي ترتادها الحيتان.

ًّ
 من األعماق إلى السطح النيتروجين ( يوضح مضخة الحيتان التي تحمل املغذيات مثل01شكل رقم )

https://www.fao.org.2021.p1/
https://www.fao.org.2021.p1/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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ن العناصر الغذائية تنتقل عبر املحيط من خالل العواصف الترابية، ورواسب األنهار، وصعود منسوب أ ويرى الباحث

اتية العوالق النب يةمما يحد من كم ؛لرياح واألموا ، يضل النيتروجين، والفوسفور من العناصر النادرةاملياه نتيجة ا

ا ما يكون نقص الحديد هو الذي يحد من املحيط الجنوبي، فغالبًًّ :التي يمكن أن تتكاثر في األجزاء األكثر  برودة، مثل

بكميات أكبر في أجزاء املحيط التي يندر وجودها فيها، فمن  تكاثر العوالق النباتية، وإذا أصبحت هذه املعادن متاحة

ًّ.اا مما يحدث حاليًًّمما قد يساعد في امتصاص الكربون بكميات أكبر  كثيرًًّ ؛املمكن أن يزداد نمو العوالق النباتية

 الحيتان فرصة للحياة: إعطاء 2.1

 ا،يًًّق النباتية وكمية الكربون التي تحتســــــيها ســــــنوًّوهنا يأتي دور الحيتان فمن املمكن تحقيق زيادة كبيرة في حجم العوال

ـــــناعية ـــيدها لألغراض الصـ ــ ــــتويات ما قبل صـ ـــــمح للحيتان بالعودة إلى مســ   5و 4عندما كان عددها يتراوح بين  ،إذا ما سـ

نتـــاجيــة مليون حوت في الوقـــت الحـــالي، وعلى أقـــل تقـــدير فحتى زيـــادة إ 1،3مقـــابـــل مـــا يزيـــد  قليال على  –ماليين حوت 

ن تؤدي إلى احتجاز  مئات ماليين األطنان اإلضافية من ثاني بفضل نشاط الحيتان يمكن أ %1العوالق النباتية بنسبة 

ا، وهو ما يعادل أثر الظهور املفاجئ مللياري شــجرة مكتملة النمو تخيلوا إذا تأثير حوت واحد على أكســيد الكربون ســنويًًّ

ًّ عاما. 60ثر من مدار فترة حياته التي تمتد في املتوسط ألك

وبالرغم من التراجع الكبير في نشاط صيد الحيتان لألغراض التجارية، فهي لتزال تواجه مخاطر كبيرة تهدد حياتها، بما 

في ذلك حوادث الرتطام بالسفن والوقوع في شباك الصيد، واملخلفات البالستيكية العالقة في املياه والتلوث 

ًّ ذلك ل ينطبق على أنواع كثيرة أخرى. فإن-ببطء –حيتان بدأت تتعافى الضوضائي، ورغم أن بعض أنواع ال

وسوف ينتفع الجنس البشري وكوكب األرض وبالطبع الحيتان نفسها، من تعزيز إجراءات حماية الحيتان من األخطار 

ر األضرار يتجنب خطاحتجاز الكربون  " فيالتي صنعها اإلنسان كذلك فن هذا املنهج القائم على " التكنولوجيا األرضية

غير املتوقعة التي قد تنشأ عن الحلول املقترحة غير املجربة القائمة على التكنلوجيا املتطورة، فقد أمضت الطبيعة 

ماليين السنوات في صنع التكنلوجيا متقنة لحتجاز الكربون عن طريق الحيتان، وكل ما علينا هو إعطاء الحيتان فرصة 

ًّ للحياة.

ن تخفيف حدة أمناقشة الجانب القتصادي لهذا الحل، فحماية الحيتان لها تكلفة ذلك عند  ويرى الباحث أنه

التهديدات العديدة التي تتعرض لها يتطلب تعويض املتسببين في هذه التهديدات، وهم مجموعة تضم بلدانا، وشركات، 

ًّتان.  وأفرادا، ولضمان جودة هذا املنهج عمليا، يتعين تحديد القيمة النقدية للحي

ًّ :عامة دولية سلعة. 3

تحقق الحيتان منافع مناخية تعم على العالم أجمع، وينطبق على الحيتان التعريف التقليدي ملصطلح السلع العامة، 

مأساة املوارد املشتركة" الكالسيكية تؤثر جودها ل يجعلها أقل نفعا لغيرهم، ويعني ذلك أن "ألن انتفاع البشر  من وًّ

الذي ينتفع من السلع العامة ل يكون لديه الحافز الكافي لدفع نصيبه العادل في  سلعة عامة فالفرد لى الحيتان كأيع

دعمها، وحسبنا أن نفكر  في أهمية الغالف الجوي لألرض لبقائنا على قيد الحياة فبالرغم من أن جميع األمم تقر 

ًّ بل، يبقى التنسيق العالمي مشكلة.بمصلحة كل فرد في الحفاظ على هذا املورد املشترك من أجل املستق
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ولعل مسألة السلع العامة الدولية تلك، يجب أن نسأل في البداية ما القيمة النقدية للحيتان؟، فإذا كنا نريد تشجيع 

الشركات واألطراف املعنية األخرى، على إنقاذ الحيتان، يتعين وضع تقييم دقيق يثبت لهم أن منافع حماية الحيتان 

ها بكثير، ويمكن تقدير  قيمة الحوت الضخم العادي  من خالل تحديد القيمة الحالية للكربون الذي يلتقطه تفوق تكلفت

الحوت الواحد على مدار فترة حياته، وذلك باستخدام تقديرات علمية لحجم مساهمة الحيتان في احتجاز الكربون، 

القيمة الحالية  أنويرى الباحث  ،املستخدمة املالية التخديموالسعر السوقي لثاني أكسيد الكربون، وأساليب 

عند مقارنة وًّملساهمات الحوت األخرى في القتصاد على مدار فترة حياته، مثل تعزيز الثروة السمكية والسياحة البيئية، 

ولر دا ملختلف األنشطة التي يقوم أكثر من مليوني تبلغ قيمة الحوت الضخم العادي وفًقًّفإنه ، املنخفضةالتقديرات 

ًّأمريكي، أي ما قد يزيد على تريليون دولر  أمريكي بالنسبة للرصيد املالي من الحيتان الضخمة.

ولكن يبقى سؤال مهم، وهو كيفية الحد من األخطار العديدة التي تواجه الحيتان، مثل حوادث الرتطام بالسفن ويرها، 

 خفضأن برنامج األمم املتحدة ملشكالت، والواقع ولحسن الحظ أن خبراء القتصاد يعرفون كيفية حل مثل هذه ا

ًّتي البلدان النامية يمثل نموذجا محفالنبعاثات الناتجة عن تدهور الغابات، وإزالة الغابات 
ً

، وإذ لًّ ملثل هذه الحلوًّمال

اظ الحفعن إزالة الغابات، فهو يقدم للبلدان حوافز تشجعها على  من انبعاثات الكربون تنشأ %17البرنامج بأن ر ديق

ا من ثاني أكسيد الكربون، ويمكننا باملثل وضع آليات مالية لتشجيع على غاباتها كوسيلة إلبقاء الغالف الجوي نقيًًّ

استعادة الحيتان إلى أعدادها السابقة حول العالم، حيث يمكن تقديم حوافز في صورة دعم أو تعويضات أخرى 

لحيتان، فعلى سبيل املثال، يمكن تعويض شركات الشحن عن ملساعدة من يتحملون تكلفة مرتفعة نتيجة لحماية ا

ًّالسفن للحد من مخاطر الرتطام.  التكلفة التي تتحملها بسبب تغيير مسارات

وارد لحماية الحيتان وامل يئمرفق ماأن هذا الحل يثير تساؤلت يصعب اإلجابة عنها، بداية، يتعين إنشاء  ويرى الباحث

ًّالحجم الدقيق لإلنفاق الذي ينبغي تخصيصه لحماية الحيتان؟، الالزم له، ولكن لتمويل ا، وتوفير الطبيعية األخرىًّ

 1،7حفيز  لت –تشير تقديراتنا إلى أنه في حالة السماح ألعداد الحيتان بالعودة إلى مستويات ما قبل البدء في صيدها 

ى سبيل الدعم لجهود احتجاز ا للفرد الواحد علسنويًًّا دولرًًّ 13سيلزم توفير   –من ثاني أكسيد الكربون  امليار طن سنويًًّ

كسيد الكربون بمساعدة الحيتان، وإذا وافقنا على دفع هذه التكلفة، فكيف سيكون توزيعها بين البلدان واألفراد ثاني أ

ل موالشركات؟، وما حجم التعويض الذي ينبغي تقديمه لكل من األفراد والشركات، والبلدان الذين يتعين عليهم تح

تولى اإلشراف على عملية التعويضات والرقابة على المتثال للقواعد من تكلفة حماية الحيتان؟، ومن سي جزء

ًّالجديدة؟.

الدولية، بمشاركة منظمات األمم املتحدة و املنظمات متعددة األطراف األخرى هي الجهة املثلى  املائيةتعد املؤسسات 

اإلجراءات املتخذة على مستوى البلدان لحماية الحيتان في املياه املحيطة  بدور اإلرشاد والرقابة وتنسيق لالضطالع

الهشة، وهي بلدان قد يتعذر عليها التعامل مع إجراءات التخفيف الالزمة، ويمكن املناطق الدخل وًّ منخفضةبالدول 

ل هذه البلدان للوفاء دعم هذه البلدان من خالل مرفق البيئة العاملية، على سبيل املثال، الذي عادة ما يدعم مث

بمتطلبات التفاقيات البيئية الدولية، كذلك فإن صندوق النقد الدولي يمكنه مساعدة الحكومات على إدخال املنافع 

ن أطرها تكلفة إجراءات حماية الحيتان ضمساهمتها في تخفيف تغير املناخ، وتمويل القتصادية الكلية للحيتان نتيجة م
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ك البنك الدولي الخبرة الالزمة لتصميم وتنفيذ برامج معينة لتعويض األطراف الفاعلة في القطاع الكلية، ويمل –املالية 

، ويمكن ملنظمات األمم املتحدة واملنظمات متعددة املوارد الطبيعية مثل الحيتاني حماية فالخاص نظير جهودها 

ًّالجهود.األطراف األخرى على المتثال وجمع البيانات الالزمة لقياس تقدم هذه 

ًّ
 ( يوضح الحوت األزرق وصغيره يسبحان في املحيط2شكل رقم )

 الحيتان صيد 3.1

 قرنًّال في صناعي نطاق علىها صيد بدأ. وشحمها وزيتهاها لحم على الحصولًّ بهدف الصيد ممارسة هوًّ الحيتان صيد

 نةاللج حظرتوًّ. بالنقراض مهدًدا نوًعا أصبحت ،هامن صيدت التي للكميات ونتيجة العشرين، وحتى عشرًّ السابع

ًّ.البحار في املتبقية الحيتان عدد لزيادة 1986 عام في تجارية ألغراض الصيد الحيتان لصيد الدولية

 اعاتجم تقولًّ. جسده داخل وتنفجرًّ الحوت جلد تثقب متفجرة صيد رماح باستخدام غالًبا البحرًّ في الحيتان تقتل

 وتالح يستغرقًّ قد إذ متمرسين، غيرًّ صيادونًّ بها قام إذا خاصة قاسية، هذه الصيد طريقة إن الحيتان صيد مكافحة

 من 140 من مؤلفة مجموعة وهي ووتش، ويل نشرت 2003 عام مارس شهرًّ في. ليموت ساعات حتى أوًّ دقائق عدة

 اليوم املعروفة) الحيوانات لحماية العاملية الجمعية بقيادة بلًدا، 55 من ورعايتها الحيوانات على الحفاظ جماعات

 صيد ضمان املمكن غيرًّ من أنه إلى خلص ،(عكرة مياه) ووترزًّ تروبلد بعنوان، تقريًرا ،(العالم في الحيوان حماية باسم

 النرويجية الحيتان من %20 إن قولها رسمية أرقام عن التقريرًّ نقلوًّ. صيدها وقف وينبغي إنسانية بطريقة الحيتان

 صيد بعنوان 2008 عام في تقريًرا الجمعية أصدرت. بالرماح ضربها بعد تمت لم اليابان صادتها التي الحيتان من %60و

 تبإرشادا-مناسب غيرًّ نحوًّ على- الحيتان صيد قورن إذ الحيوان؟ رفاهية لصالح الدولية اللتزامات تحدي: الحيتان

ًّ .الحيوان لصحة العاملية املنظمة أصدرتها التي املزارع بحيوانات الخاصة الذبح

ًّ لندن في النرويجية السفارة من أودال جونًّ رد
ً

 تانالحي لصيد الدولية اللجنة مع تعمل النرويجية السلطات إن قائال

 تحةف في عليه النارًّ إطالق بعد ليموت الحوت يستغرقه الذي الوقت متوسط إن قالوًّ. إنسانية الطرقًّ أكثرًّ لتطويرًّ

 يقولًّ .لتموت البرية الرحالت في الصيادونًّ يقتلها التي الحيوانات تستغرقه الذي من أقل أوًّ الوقت نفس هوًّ النفث

 أسلوب هوًّ سريع موت ويعقبه الحرًّ التجوال في تعيش التي الحيتان حياة أسلوب إن أيًضا الحيتان صيد عن املدافعونًّ

ًّ .الصناعي لإلنتا  املزارع لحيوانات األمد طويلة املعاناة من قسوة أقل
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 يةإنسان طريقة توجد لًّ أنه أساس على تجارية ألغراض الحيتان صيد لستئناف املتحدة اململكة معارضة على رًدا

 واضحةال التساق عدم أوجه إلى الحيتان لصيد املؤيد األعلى الشمال تحالف أشارًّ ،«األفق في تلوح»ًّحتى أوًّ لصيدها،

. رفيهيت أوًّ تجاريًّ لغرض الحيتان صيد بين مقارنات إجراء طريق عن الحيتان لصيد املناهضة الدولًّ بعض سياسات في

،
ً

 ملذابحا وضعتها التي املعاييرًّ استيفاء دونًّ تجارية ألغراض الغزلن على النارًّ بإطالق املتحدة اململكة تسمح مثال

 صيد إنف ذلك، على عالوة. مسبًقا املعاييرًّ تلك يستوفوا أن الحيتان صائدي على يجب إنه تقولًّ ولكنها البريطانية،

 فيها بما الحيتان، لصيد املناهضة البلدان من العديد في قانوني ضحيتها، بتمزيق الكالب فيه تقوم والذي الثعالب،

 اململكة ومةحك لستطالع وفًقا ،(املتحدة اململكة في ليس لكن) وفرنسا وإيطاليا والبرتغال املتحدة والوليات إيرلندا

 يةرفاه بمعاييرًّ التزامها يتوقعوا أن ينبغي لًّ أنه الحيتان لصيد املؤيدة الدولًّ تزعموًّ(. 2000) بيرنزًّ قضية في املتحدة

 من أكثرًّ ستلي القسوة حجة أن بنتيجة وتخلص بثبات، ذاتها الحيتان لصيد املناهضة الدولًّ بها تلتزم لًّ التي الحيوان

ًّ .اآسي شرقًّ بلدان من العديد في الكالب لحوم تناولًّ من الغربي باملوقف شبيه ثقافي، تعصب عن تعبيرًّ مجرد

 جديدة:      عقلية .4

حماية الحيتان إلى صدارة جدول أعمال املجتمع الدولي في مجال املناخ،  يجب الصعود بإجراءات تنسيق اقتصاديات

اتها أحد ينبغي أن يكون الحفاظ على حيوًّوألنه ل بديل لدور الحيتان في تخفيف تغير املناخ وبناء الصالبة في مواجهته، 

ًّ املناخ.تغيرات مخاطر م املعنية بمكافحة 2015أهداف البلدان املائة والتسعين املوقعة على اتفاقية باريس لعام 

منهج يتم خالله  إقرار  -جديدةغير أن املؤسسات الدولية والحكومات عليها استخدام نفوذها أيضا في خلق عقلية 

شامل للحفاظ على الجنس البشري بناء على فكرة العيش ضمن حدود العالم الطبيعي والحيتان ليست وتنفيذ منهج 

ًّ
ً

ولكن هذه العقلية الجديدة تقدر قيمتها وتقر  -بل هي كائنات ضخمة لها قيمة في حد ذاتها وحق في الحياة -ا بشريًًّحال

الحيتان تعني حياة بحرية صحية تشمل  بدورها الذي ل ينفصل عن استدامة املحيطات والكوكب ككل، فسالمة

 ودةج يحسن مما واألرض، املحيطات بين الغذائية األسماك والطيور البحرية، ونظام حيوي كامل يعيد تدوير العناصرًّ

 وياتهامست إلى الحيتان أعداد استعادة تدعم التي األرضية، ولوجيانالتك استراتيجية نأش ومن منهما، كل في الحياة

 لىع الحياة بل فحسب، املحيطات في الحياة صعيد على ليس جمة منافع تحقق أن املحيطات، في السابقة الوفيرة

ًّ .نحن حياتنا ذلك في بما أيضا، األرض سطح

تحديد وتنفيذ  في تتطلب الستغالل األمل للوقت وعدم تضيعهلعواقب األنية املترتبة على تغير املناخ، ويرى الباحث أن ا

يتان البيئة املعيشية للحتحسين نقاء البيئة العاملية، وذلك من منطلق على  الواقعطرق جديدة ملنع أو معالجة الضرر 

 للتقليل من مستوىًّ وذلك يمكنه أن يساهم في اتخاذ خطوات جديدةسبوع، تها ملساعدتها على النمو بمعدل أحمايوًّ

عاما ملضاعفة عدد الحيتان الحالي، وسيستغرق األمر عدة أجيال  30إلى أكثر من   إذ إن العالم يحتا  األثر السلبي

ظاهرة التغيرات املناخية العاملية ل  نفي الواقع إفي صيدها، و الصيد الجائر، لزيادة أعدادها إلى مستويات ما قبل 

ًّتحتمل النتظار كل هذا الوقت.

ًّ
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 :خالصة .5

النوع من الحيتان ملا له من دور  بقاء هذاها مرهون باستمرار عالحياة فيها وتنوًّيرى الباحث أن مستقبل األرض وبقاء 

ق البحرية نمو العوال فيته ومساهمامتصاص للكربون  عملية ملا يقوم به من انظرًًّ التنوع البيئيعلى فعال في الحفاظ 

نات وامتصاص الكربون وتوفير الغذاء ملختلف الكائ ،ا في تنظيف املحيطات والتركيب الضوئي فيهاا مهمًًّالتي تلعب دوًرًّ

ئر ية الحيتان من الصيد الجاوأن منظمات حماوى للكثير من املخلوقات البحرية. أوم أكونها ملجإلى  باإلضافةالبحرية 

ًّتلعب 
ً

ًّ لالرتفاعدادها ، فبتلك املبادرات ستعود أعدور فعال لحماية هذه الكائنات مستقبال
ً

 لكوبنا ي؛ مما يعطمستقبال

ًّطول في ظل استقرار مناخي واعتدال حراري مستقر.واستمرار أ أكبرًّفرصة لوضع صحي 

ًّ تمثلها أن تبين حيث اإلنسان على بالخيرًّ العظيمة الحيتان حماية تعود
ً
 لكربونًّا لحتجازًّ الطبيعة على قائًما هاًما حال

 ةقيم أن إلى املتحفظة التقديرات تشيرًّ"و". حًقا مذهلة لكربونًّل لحيتانا احتجازًّ إمكانات إن .البشرية النبعاثات من

 دولرًّ تريليونًّ تتجاوزًّ وبسهولة أمريكي، دولرًّ مليوني على تزيد املختلفة، أنشطتها إلى استناًدا املتوسط، الكبيرًّ الحوت

ًّ."الكبيرة للحيتان الحالي للسهم أمريكي

 تموت، وعندما. عام 200 إلى بعضها تمتد التي الطويلة، حياتها خالل أجسامها في تتراكم الكربونًّ على الحيتان وتعمل

 ثاني من طًنا 33 حوالي بحبس يقوم كبيرًّ حوت كل فإن للدراسة ووفًقا. معها الكربونًّ وتأخذ املحيط، قاع في تغرقًّ

 مقارنة الكربونًّ امتصاص من املائة في 3 بنسبة إلًّ الفترة نفس خالل شجرة تساهم ولًّ. املتوسط في الكربونًّ أكسيد

ًّ.الحوت به يقوم بما

صبح له ضرورة حتمية وملحة لحماية مستقبل كوكبا من آثار الحترار العالمي املدمرة والخطيرة إن حماية الحيتان ألذلك 

ًّا كان أم حيعلى حياة الكائنات الحية على اختالفها برية أو بحرية بشرًًّ
ً
ية سماك أم نباتات بحرًّأم حشرات أم أ وان، نباتا

ًّفمناخنا مرهون باستمرار وبقاء هذا الكائن الرائع إنه الحوت األزرق العمالق.            

 االستنتاجات 5.1

ًّيستنتج الباحث بعد النتهاء من هذه الدراسة ما يلي:

ا لدورها الفعال في عملية امتصاص الكربون ومساهمتها الفعالة الحيتان كائنات مهمة في عالم الطبيعة نظرًًّ -

 اخي.ن الحترار العالمي. والتغير املنم الحفظفي 

ازن هدد التوًّويرفع مستوى تاية على كوكبنا وهذا أمر خطير للغحياة الحيتان  أمر يهدد يهدد الصيد املجحف -

 .للكرة األرضيةالبيئي واملناخي والحراري 

توازن ئة واليبعد اكتشاف أهميتها ودورها في الحفاظ على املناخ والبفا بسالمة الحيتان حاليًًّهناك اهتمام  -

 جل حماية هذا الكائن الثمين.أصبح اآلن هناك منظمات تناضل من أالحراري لألرض وًّ

اظ فرارة والحعملية امتصاص الكربون وتلطيف الح هم من األشجار بكثير فيلزرقاء دور أكبر وأللحيتان ا إن -

 بآلف املرات. األشجارًّعلى استقرار املناخ بفاعلية تفوق 
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 :التوصياتأهم  5.2

ًّيقدم الباحث في هذه الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها:

 وفي مختلف املجالت التي لهاوعلى مستوى الدول  العلمي دوليتدعيم القدرات املؤسساتية في مجال البحث  -

ًّ.بحماية الحيتانعالقة 

ًّ.املحيطاتتطوير تكنولوجيات مراقبة ودراسة التغير املناخي في  -

يد صتوفير التمويل الالزم للهيئات واملؤسسات إلدما  آخر اإلبداعات والدراسات التي تهدف ملكافحة ظاهرة  -

ًّ.البحرية حياة البيئةالحيتان ومن ثم 

ًّها في كل مرة.والعمل على تحيين بالحيتانتوفير قاعدة بيانات للمتغيرات املتعلقة  -

ًّ.الناتجة عن صيد الحيتان إعداد تقارير دورية حول التغيرات املناخية -

ًّ.خطر التغير املناخيالتنسيق بين مختلف القطاعات لحماية التنوع البيولوجي ومواجهة  -

  املراجع:قائمة 
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