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 المستخلص

-لقد تم إجراء هذه الدراسة من أجل البحث في كيفية تحفيز أداء المعلم في المملكة العربية السعودية من خالل االستفادة من 

يات المتحدة األمريكية. نموذج المحاسبية األكثر شهرة في الوال -( No Child Left Behindقانون ال طفل يترك في الخلف )

ولقد اُستخدمت الدراسة المنهج النوعي/الكيفي، باستخدام أداتي تحليل الوثائق والمقابلة؛ إذ اُستخدمت أداة "تحليل الوثائق" من 

 أجل معرفة آلية قانون ال طفل يترك في الخلف. وأما أداة "المقابلة" فقد كانت مع صناع القرار باختيار عينة قصدية لمعرفة

واقع محاسبية المعلم في المملكة العربية السعودية. ومن أجل تحليل المقابالت اُستخدمت طريقة "تحليل القضايا". ومن ثم 

توصلت الدراسة إلى استراتيجية مقترحة لمحاسبية المعلم في المملكة العربية السعودية من خالل االستفادة من نموذج قانون 

ُختمت الدراسة بعدد من المقترحات تناولت جانبي: الجانب األول، مقترح لعالج مشكلة ال طفل يترك في الخلف. وأخيًرا 

الدراسة الحالية باتخاذ منهجية أو عينة مختلفة عن الدراسة الحالية. وأما الجانب الثاني، فـمقترحات لمواضيع بحثية للباحثين 

الية في جودة التعليم مثل فنلندا. وأيًضا إجراء "دراسات للقيام بها، مثل: إجراء دراسات لتجارب دول أخرى حققت مستويات ع

تتبعيه" من أجل الكشف عن نجاح أو فشل أي تجربة إصالحية تقام في التعليم؛ النعدام ذلك النوع من الدراسات على المستوى 

 ا.المحلي بعكس الدراسات األجنبية التي تُعنى بالدراسات التبعية" حول أي تجربة إصالحية تقام لديه

 

المحاسبية، قانون ال طفل يترك في الخلف، نموذج الحالة، نموذج التطور، نموذج التنبؤ، نموذج القيمة الكلمات المفتاحية: 

 .المضافة
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Accountability model in American education act - No child left behind- and 

how to use it to motivate teacher in Saudi Arabia performance (Suggested 

Strategy). 

 

Researcher name: Amirah Ashaq AL-Otaib 

 

Abstract 

This study was conducted to research how to motivate the performance of the teacher in Saudi 

Arabia through the law -No Child Left Behind-" The most famous accountability model in 

USA". 

The study used the qualitative methodology using two tools " document analysis, and 

interviews with policy makers".  And used " thematic analysis" to analyze qualitative. 

The study then came up with a proposed strategy for teacher accountability in the Kingdom of 

Saudi Arabia, using the model of the law of no child left behind 

Finally, the study was concluded by two proposals, first: different sample and different 

methodology. 

Second: proposals of research topics for researchers to do, such as studies of the countries 

experiences that achieved high quality of education like Finland.  

Also, make more "follow-up studies" For detection About the success or failure of 

educational reform experiments. 

Key Words: Accountability, No Child Left Behind Act, Status Model, Growth Model, 

Prediction Model, Value Added Model. 
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 الفصل األول: 

 اإلطار العام

: المقدمة  أوًلا

(. ففي ظل 5002، وآخرونغلة للبال، في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء )الحامد تظل قضايا التعليم مش

(، باتت كفاءة Knowledge-based economy(، واقتصاد القائم على المعرفة )Globalizationتحديات العولمة )

أن دول شرق  (Becker, 1993)ر ؛ إذ يؤكد بيك(Schultz, 1971العنصر البشري عاماًل حاسًما في النمو االقتصادي )

إثر نجاحها في االستثمار في رأس المال البشري. فالتقدم التقني يعد ذو  (Asian Tigers)آسيا نالت لقب النمور اآلسيوية 

ديدة ر بين المعارف الجقيمة ضئيلة في البلدان التي تنخفض فيها مهارة قوة العمل، والنمو االقتصادي يعتمد على التآز

 ورأس المال البشري.

ولذا، كان من البديهي أن توجه الدول موارد ضخمة للتعليم، سعيًا لنمو اقتصادي أفضل؛ إذ بلغت نسبة اإلنفاق 

بالمئة في الجزائر ومصر والمغرب  2بالمئة في تونس واليمن، و7بالمئة من الناتج القومي السعودي، و 5.2على التعليم 

؛ مصلحة اإلحصاءات العامة، 5002انيا وسلطنة عمان والكويت واألردن )إدارة تنمية الموارد البشرية والتشغيل، وموريت

 5.5بالمئة في فرنسا، و 2.5بالمئة في المملكة المتحدة، و 2.5بالمئة في الواليات المتحدة األمريكية، و 2.5(، و5005

 (.5007بالمئة في ألمانيا )معهد اليونسكو لإلحصاء، 

 جودة التعليم ال تتحقق بتوفير الموارد فحسب، بل يجب أن يكون هناك توظيف جيد لتلك المواردولكن 

(Heyneman, 1996( وكان هانوشك .)Hanushek, 2003 قد نبه إلى أن سياسة التحسين يجب أن تتجه ناحية حفز )

عرفي المؤثر األهم في رأس المال البشري المخرجات، وليس الزيادة في مستوى المدخالت. وطالما يعد التحصيل الم

(Hanushek and Woessmann, 2007 فإن الكيفية التي تؤثر بها السياسات التعليمية في أداء الطالب تستحق ،)

 . (Hanushek and Luque, 2003)الدراسة 

ت ضخمة، ( من خالل استخدامهما لقاعدة بياناSanders and Horn, 1998إذ كشفت دراسة ساندرز وهورن )

تربط الطالب وتحصيلهم بالمدارس والنظام المدرسي والمعلمين في مختلف المستويات؛ أن الجنس والمستوى االجتماعي 

 classroomاالقتصادي وحجم الفصل وتوزيع الطالب بشكل غير متجانس على اختالف قدراتهم في الفصول )

heterogeneity للطالب، وأن كفاءة المعلم هي المحدد األوضح للتقدم ( تعد مؤشرات ضعيفة لنمو التحصيل الدراسي

( أن نجاح الطالب في االختبارات الدولية يتوقف على فعالية معلميهم، (Hershberg, 2004أكد هيرشبرغ . كما الدراسي

 50يًا، وتبلغ النسبة بالمئة إذا كان المعلم عاد 00بالمئة ينجحون إذا كان المعلم ضعيفًا، بينما ترتفع النسبة إلى  12فما نسبته 

 بالمئة إذا كان المعلم جيًدا.

تؤكد على خطورة المعلم في تحفيز التحصيل الدراسي  -مؤخًرا–وظلت طروحات هانوشك في اقتصاديات الجودة 

للطالب؛ إذ عّرف هانوشك المعلم الجيد بأنه المعلم الذي يحصل على نتائج أفضل في التحصيل الدراسي لدى الطالب 

(Hanushek, 2004( وكذلك وجد هانوشك وآخرون .)Hanushek et al., 2000من ،)  خالل دراسة التحصيل

 الدراسي لمجموعات متعددة من الطالب في والية تكساس،

http://www.ajrsp.com/
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أن آثار المعلم تتواجد بالفعل؛ أي أن زيادة اإلنحراف المعياري المكون من معيار واحد في فاعلية المعلم مرتبط بزيادة   

( إلى Hanushek and Woessmann, 2007وفي عمل حديث، خلص هانوشك ووزمان )الدرجات.  في 0.10قدرها 

 أن جودة المعلم تؤثر كثيًرا في نواتج التعلم لدى الطالب.

ومن هنا، فإن السياسة األكثر أثًرا في أداء الطالب قد تكون تلك التي ترتكز على تحفيز أداء المعلم، وقد تكون 

 ,Hanushek and Woessmann)( فاعلة في هذا الصدد؛ إذ وجد هانوشك ووزمان Accountabilityالمحاسبية )

أن الدول التي تطبق اختبارات محاسبية يؤدي طالبها بشكل أفضل من الطالب الذين ينتمون إلى دول ال تلتزم بمثل  (2007

-رض المحاسبية وأخرى ال تطبقها هذا النوع من االختبارات. وفي الدول التي تشتمل على مقاطعات تطبق اختبارات لغ

الحظ ارتفاع المستوى التحصيلي للطالب في المقاطعات التي تطبق االختبارات. وجملة القول عند -مثل: كندا، والمانيا

( لن يكون هناك تحسن في Assessment( وتقييم )Incentives(، أنه بدون حوافز )Hanushek, 2003هانوشك )

 المدارس.

 

 ثانياا: المشكلة

 50.2في المملكة العربية السعودية، يتم اإلنفاق بسخاء على التعليم؛ إذ زاد اإلنفاق الحكومي على التعليم العام من قرابة 

بالمئة، على مدى أربعة أعوام 52هـ، أي بنمو 1557/1550مليار في عام  50.2هـ إلى قرابة 1550/1555مليار في عام 

رغم من ذلك، فإن جودة التعليم في المملكة العربية السعودية تظل دون المستوى (. وبال5007)مصلحة اإلحصاءات العامة، 

 International)م لالختبارات التي تنفذها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل العلمي 5007إذ كشفت نتائج عام  المطلوب؛

Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA)  مخيف في جودة التعليم عن انخفاض

دولة  50في العلوم، من بين  55في الرياضيات و 55السعودي؛ إذ جاء متوسط نتائج الطالب السعوديين في المرتبة 

 (.Gonzales et al., 2008مشاركة )

 Heyneman, 1996; and)وانطالقًا من أن توفير الموارد ليست السياسة األنسب في حفز المخرجات 

Hanushek, 2003) :وتأكيًدا لما ذكرته الدراسات السابقة في أهمية كفاءة المعلم مثل ،(Sanders and Horn, 1998; 

and Hershberg, 2004; and Hanushek, 2003; and Hanushek, 2004; and Hanushek et al., 2000)  ؛

يم األسبق لمعلم؛ إذ نبه وزير التربية والتعلباإلشارة نحو محاسبية ا -بالفعل–بدأوا  قد فإن المنشغلين بشأن التعليم السعودي

 . ( إلى أهمية أن يكون هناك معايير محددة ألداء المعلمين والمعلمات قائمة على نظم المحاسبية5007)الرشيد، 

يق إلى ضرورة االهتمام بالمعلم، وتطب-األمير فيصل بن عبد هللا-وفي تصريح قريب، أشار وزير التعليم الحالي 

 ه(.1500مناسب في األداء والمحاسبة والمكافأة بناء على مؤشرات أداء متفق عليها )الغامدي، األسلوب ال

(، فإن تطبيق محاسبية المعلم في دول العالم الثالث ال يزال بسيطًا، ال يتعدى المفهوم 5005فبحسب العمري )

 ه. الضيق لدور اإلدارة واإلشراف )التوجيه( في التحقق من قيام المعلم بواجبات

تفتقد المصداقية؛ إذ أظهرت  -في المملكة العربية لسعودية-ه( أن بطاقة تقييم أداء المعلم 1550وكشف الغامدي )

بالمئة من االستمارات  52بالمئة من المعلمين حصلوا على تقدير ممتاز في األداء الوظيفي، وإن أكثر من  55.5النتائج إن 

 ق، ما يوحي بأن مدير المدرسة ال يرى أهميتها،تركت بنود مواطن القوة والضعف دون تعلي

 هـ( إلى معضلة انعدام مبدأ الثواب والعقاب، ما جعل المعلم األقل كفاءة في منزلة المعلم ذي الكفاءة. 1550ونبه السلولي )

http://www.ajrsp.com/
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 ط الراتب( من أن الرواتب تقتطع النصيب األعظم من اإلنفاق على التعليم، وأن رب5002ومن جانب آخر، حذر الجابري ) 

بخبرة المعلم قد يكون مؤشر هدر، إذ لم يكن هناك عائد من خبرة المعلم على التحصيل الدراسي للطالب، فضاًل عن تلقائية 

 النخفاض جودته.  -حتًما–العالوة في رواتب المعلمين قد يفقد المعلم الحافز لألداء، ويؤدي 

بية المعلم في المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن ولذلك، فإن الدراسة الحالية تسعى ًلستكشاف واقع محاس

أن تحفز أداءه، باًلستفادة من نموذج قانون ًل طفل يترك في الخلف، نموذج المحاسبية األكثر شهرة في الوًليات المتحدة 

ى ن الدراسة تسعاألمريكية، ثم اقتراح نموذج مالئم للمحاسبية لتحفيز أداء المعلم في المملكة العربية السعودية. أي أ

 لإلجابة عن السؤال اآلتي:

نموذج المحاسبية في التعليم األمريكي،  -نموذج قانون ًل طفل يترك في الخلف-كيف يمكن اًلستفادة من  (1)

 ؟في تحفيز أداء المعلمين في المملكة العربية السعودية

 

 ثالثاا: منهج وأدوات الدراسة

كيفي، باستخدام أداتي من أدوات المنهج الكيفي وهي المقابلة وتحليل الوثائق سوف تتبع الدراسة الحالية المنهج النوعي/ال

(؛ فالغرض من استخدام أداة تحليل الوثائق من أجل معرفة آلية قانون ال طفل يترك في الخلف. أما أداة 5005)العوفي، 

دية؛ وسوف تكون العينة في المقابالت المقابلة من أجل جمع البيانات عن واقع محاسبية المعلم في المملكة العربية السعو

( وليست عشوائية، باعتبار أن العينة في البحث الكيفي ال يشترط بها أن تكون ممثلة إحصائيًا كما في Purposefulقصدية )

(؛ 5015البحث الكمي؛ وسوف يكون اختيار المقابلين اختياًرا مقصوًدا من أجل تحقيق غرض الدراسة )عبيدات وآخرون، 

 ف يكونون من صناع القرار في وزارة التربية والتعليم. إذ سو
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 الفصل الثاني: 

 اإلطار النظري )تحليل الوثائق(، الميداني )المقابالت(  

: نظرة عامة على قانون ًل طفل يترك في الخلف    NCLBاوًلا

مي ة، وعالمة مميزة في اإلصالح التعلييُعد قانون ال طفل يترك في الخلف من أهم التجديدات التربوية على الساحة األمريكي

(U.S. Department of Education, 2004) كما يعد نقله نوعية لقانون "تحسين مدارس أمريكا ،(Improving 

America School Act)( "Perie and Park, 2007 وقد وضع هذا القانون لتحسين التحصيل الدراسي للطالب .)

ن الطلبة من األقليات. وبصدور هذا القانون، أعاد الكونغرس إقرار قانون "التعليم وتضييق فجوة التحصيل الدراسي بي

"، باعتباره القانون Elementary and Secondary Education Act)م )1552االبتدائي والثانوي الذي صدر في عام 

 ,Perie and Park)م 5005اير الوحيد الذي يشمل التعليم من الروضة وحتى المدارس الثانوية. ووقع في الثامن من ين

2007; and Gingerich, 2003; and Betts, 2004) . 

(؛ إذ يطلب هذا القانون Stump, 2006ويضع قانون ال طفل يترك في الخلف محاسبية أكاديمية أكثر صرامة )

م 5015م و5010ام بالمئة، مستوى الكفاءة األكاديمية بحلول ع 100من جميع الواليات إن يحقق جميع طالبها وبنسبة 

(U.S. Department of Education, 2004; and Casserly, 2007) أي: في مدة أقصاها اثنتا عشر عاًما ،

(Ryan, 2004 ويطالب القانون الواليات بتطوير خطة تضمن بأن كل المعلمين يصبحون على درجة عالية من التأهيل .)

(highly qualified teacher requirements) 5005-5002عام  بحلول( مGingerich, 2003.) 

(، أن جوهر قانون ال طفل يترك في الخلف  (Casserly, 2007( وكاسيرليStump, 2006ويوضح ستومب )

اختبارات إجبارية في جميع أنحاء الوالية، كما يضع القانون أهدافًا جريئة، ويوصي باالختبارات المكثفة، ويطالب بمزيد 

 لنتائج للعامة، ويقدم خيارات ألولياء األمور، ويحاسب مسئولي المدرسة عن النتائج.من الشفافية في إعالن ا

(" وهي "تحقيق المساواة من خالل المعايير العالية Titlesوقد نضم القانون تحت عدد من "العناوين )

ات الطالقة فيها، تشجيع الخياروالمحاسبية، تحسين جودة المعلم، نقل الطالب ذي المهارة المحدودة في اللغة اإلنجليزية إلى 

 ,Bushاألبوية والبرامج اإلبداعية، مدارس آمنه للقرن الحادي والعشرين، برنامج الدعم المؤثر، والحرية والمحاسبية" )

(. وعلى الرغم من وجود بعض االختالف والتشابه بين عناوين قانون ال طفل يترك في الخلف وعناوين قانون 2002

ا، إال أن العنوان األول في قانون ال طفل يترك في الخلف، هو نفسه العنوان األول في قانون تحسين تحسين مدارس أمريك

مدارس أمريكا؛ إذ يركز العنوان األول على "تحسين التحصيل الدراسي للطالب الفقراء" ويستحوذ على النصيب األكبر 

 (. Ryan, 2004نصب على مدارس هؤالء الطالب )من الميزانية، باعتبار أن تركيز قانون ال طفل يترك في الخلف م

 

 ثانياا: آلية قانون ًل طفل يترك في الخلف 

. وهذا (Adequate Yearly Progress AYP)يسمى قانون ال طفل يترك في الخلف بنظام "التقدم السنوي المالئم 

ستند لمعدالت تقدم الطالب: في ، ي(Marriott and KillpacK, 2007)بحسب ما أشار إليه ماريوت وكيل باك  ،النظام

 الصفوف من الثالث وحتى السادس )في المدارس االبتدائية(، وفي الصفوف السابع والثامن )في المدارس المتوسطة(،
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وفي الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر )في المرحلة الثانوية(. ويقاس المعيار، وهو عبارة عن تعبير لما تتوقع   

، على مستوى المدرسة كلها إلى جانب (The Education Trust, 2004)مدارس أن يحققوه الواليات من طالب ال

المجموعات التسعة الجانبية وهي: اآلسيويين، واألفارقة من أصل أمريكي، والهنود الحمر )سكان أمريكا األصليين(، 

دودي البراعة في اللغة اإلنجليزية، والقوقازيين، واإلسبانيين، ومن جزر المحيط الهادي، والمتضررين اقتصاديًا، ومح

. ويشمل نظام التقدم السنوي المالئم كل  (Marriott and Killpack, 2007)والطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

 المدارس الحكومية،

(. Stump, 2006وبعض المدارس الخاصة. وللوالية مطلق الحرية في جعل مدارسها الخاصة خاضعه للقانون أم ال ) 

 عدد من المعايير لقياس التقدم السنوي المالئم في قانون ال طفل يترك في الخلف، توضيحها فيما يأتي: وهناك 

 

 المواد التي يتم تقييم الطالب من خاللها -0

يتم تقييم جميع الطالب في أربع مواد رئيسة: القراءة باللغة اإلنجليزية، وفنون اللغة )والمقصود بها القواعد النحوية 

. ويتم التقييم من خالل اختبارات (U.S. Department of Education, 2004)ت(، والرياضيات، والعلوم والكلما

، كما تجرى األسئلة عادة من (Hamilton et al., 2007)إجبارية تجريها الوالية تتماشى مع معايير المحتوى األكاديمي 

إال أنه يسمح للوالية في  أخرى تحتاج إلى كتابة تحريرية.خالل تقنية الحاسوب، وهي اختيار من متعدد، فضاًل عن أسئلة 

التاريخ، والجغرافيا،  :تحديد تقييمات أخرى ترى من وجهة نظرها بأنها مناسبة، لتتعرف على مستوى طالبها، مثل

وبحسب ما أشار إليه ستومب  (Department of Education in Western Australia, 2006) ومهارات الكاتبة

(Stump, 2006) يسمح للوالية بتقييم طالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية والطالب المعاقين بشكل مختلف ،

عن اآلخرين متى كان ذلك ضروريًا، وذلك من أجل الحصول على معلومات موثوقة عن مهاراتهم األكاديمية. والجدير 

إلعاقة وإنما يتوقف ذلك على الوالية في تحديد نوع اإلعاقة. وفي جميع بالذكر، أن نظام التقدم السنوي المالئم ال يحدد نوع ا

الحاالت يحدد الفريق الذي يضع برنامج التعليم الفردي للطالب المعاق كيفية مشاركة الطالب في برنامج تقييم الوالية. وأما 

 واحدة، وهي إذا كان الطالب تم تسجيله في الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجليزية، فإنه يتم استثنائهم في حالة

مدارس الواليات المتحدة األمريكية لمدة ما يقل عن عام، فهؤالء يمكن إعفاؤهم من دخول اختبار القراءة في الوالية، وقد 

 أنه بعد اليدخلون تقييمات بديله مثلهم مثل الطالب المعاقين بوجود تسهيالت مناسبة، من خالل إقامة اختبار باللغة األم. إ

انقضاء ثالثة أعوام متتالية في المدارس األمريكية، عندئذ يستوجب على الوالية تقييم الطالب ذوي الكفاءة المحدودة في 

 اللغة اإلنجليزية، في مادة القراءة، ما لم تعتقد المنطقة التعليمية التابع لها الطالب أن إجراء التقييم باللغة اإلنجليزية لن يؤدي

ات حقيقية عن الطالب، وفي هذه الحالة يكون لدى المنطقة خيار االستمرار في التقييم باللغة األم في القراءة لمدة إلى بيان

تصل إلى عامين إضافيين )حسب الحاجة(. ويجب على المناطق أن تقيم إتقان كل طالب من طالب ذوي الكفاءة المحدودة 

كفاءة، وبمجرد أن يحقق الطالب الكفاءة في اللغة اإلنجليزية، فالبد أن في اللغة اإلنجليزية، لتحديد وقت الحصول على ال

 تكون اختباراته المستقبلية في الوالية باللغة اإلنجليزية.
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 Status modelنموذج الحالة -2

. ويبين (Status modelبعد اختبار الطالب في المواد آنفة الذكر، يقاس التحصيل الدراسي لهم بناًء على نموذج الحالة )

( أن نموذج الحالة يقوم على تحليل التحصيل الدراسي للطالب مقارنة بأحد Driscoll et al., 2005دريسكول وآخرون )

أهداف األداء المخطط لها. ويعرف دريسكول وآخرون الهدف في نظام التقدم السنوي الكافي بأنه: ما يمكن قياسه سنويًا، 

( نموذج Ryan, 2004الوالية كهدف سنوي للمدارس والطالب. ويوضح ريان )وهو يمثل مستوى الكفاءة الذي تحدده 

الحالة مشيًرا إلى أنه يتم تحديد مستوى كفاءة الطالب ألحد المجموعات الفرعية، أي: يتم تحديد نسبة الطالب ذوي األداء 

بالمئة من جميع  00ا حصل نسبةالضعيف في المجموعات الفرعية بالوالية والذين يؤدوا بشكل كفء. على سبيل المثال؛ إذ

بالمئة من جميع الطالب في  50الطالب الفقراء في المدارس في الوالية على درجة المستوى الكفء، في حين أن نسبة 

المدارس في الوالية قد حصلوا على درجة المستوى الكفء، حينئذ يجب أن يكون الحد األولي الذي تضعه الوالية للتقدم 

بالمئة من الطالب أن يحققوا  50بالمئة؛ أي أن تتطلب الوالية أن يكون في العام الذي يليه ما نسبته  50السنوي الكافي هو 

المستوى الكفء، على أن يشمل ذلك جميع المجموعات الفرعية كلها، ومن ثم تتم المقارنة بين مستوى الكفاءة والهدف 

 المحدد الذي وضع من قبل الوالية.

 

 

 المشاركة -2

( والجمعية التعاونية ( U.S. Department of Education, 2004جاء في وثيقة وزارة التعليم األمريكية بحسب ما 

، يجب أن يشارك في االختبارات، كل الطالب في المدرسة إلى جانب كل (The Education Trust, 2004)للتعليم 

فإن المدرسة لن تحقق تقدًما سنويًا  ،تحقق هذا المعياربالمئة. وإذ لم ي 52مجموعه من المجموعات الجانبية بنسبة ال تقل عن 

مالئًما بغض النظر عن مستوى كفاءة طالبها. ويستثنى من ذلك فقط الطالب الذين لم يكملوا عاًما دراسيًا؛ إذ يعرف العام 

 يوًما أو أكثر في المدرسة نفسها. 150سبتمبر لمدة  12الدراسي بالتسجيل من 

 

 مؤشرات إضافية  -4

ب على الوالية أن تختار مؤشًرا أكاديميًا آخر، واحًدا أو أكثر، إلدخاله في تعريف التقدم السنوي الكافي. ويجب على يج

(، ويمكنها كذلك Hamilton et al., 2007الوالية أن تستخدم معدل التخرج كمؤشر للمدارس الثانوية كمعيار أساسي )

دل الحضور بالنسبة للمدارس االبتدائية والمتوسطة في الصفوف من استخدام مؤشرات أخرى ترى أنها مناسبة، مثل مع

بالمئة أو تحسن عن السنة السابقة  50الثالث إلى الثامن. فعلى سبيل المثال: يكون هدف المدرسة للحضور والغياب 

(Marriott and Killpack, 2007). 

 

 المالذ اآلمن والمتوسط الموحد -5

( Uniform averagingوالمتوسط الموحد ) (Safe Harbor Provision)لمالذ اآلمن ( إلى أن اLee, 2004يشير لي )

 خياران متاحان في ظل قانون ال طفل يترك في الخلف.
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وهما خياران ال يساعدان في تحسين مصداقية وعدالة مقياس التقدم السنوي الكافي فحسب، ولكنهما يساعدان أيًضا في   

تحقيق هدف التقدم السنوي الكافي. وحسب هذه المادة )المالذ اآلمن(، فإن المدرسة  الحفاظ على المدارس من الفشل في

بالمئة مقارنة 10تعتبر حققت التقدم السنوي الكافي إذ انخفضت نسبة طالب الذين فشلوا في تحقيق مستوى الكفاءة بمقدار 

 بالعام السابق، وحققت المجموعة تقدًما في مؤشر أكاديمي آخر.

 .U.S)لمصطلح المتوسط الموحد، فبحسب ما جاء في وثيقتي وزارة التعليم األمريكية  أما بالنسبة

Department of Education, 2004)  والجمعية التعاونية للتعليم(The Education Trust, 2004) وبحسب ما ،

السياسية، إال أنه قد تم ( من أنه بالرغم لم يتم التعريف بشكل واضح من الناحية اإلحصائية أو Lee, 2004أشار لي )

تفسيره بأنه: السماح بطرق متعددة بجمع بيانات سنوات متعددة مع بيانات السنة الحالية ومقارنته مع هدف األداء الذي 

حددته الوالية. فمن خالل خيار "المتوسط الموحد" تستطيع المدارس أن تحسب متوسط درجات اختبار العام الدراسي 

 ر عام أو عاميين ماضيين من المرحلة نفسها.الحالي مع درجات اختبا

 

 

 التقييم القومي لتقدم التعليم  -1

 National Assessment of Education Progress)( أن التقييم القومي لتقدم التعليم Ryan, 2004يبين ريان )

NAEP)ت الخاصة بالتحصيل الدراسي، هو برنامج اختبار مكثف تم استخدامه لمدة ما يزيد عن ثالثين عاًما لجمع البيانا 

ألداء الطالب. وهو اختبار قومي ال يلتزم بمعايير الواليات بقدر ما يلتزم بمعايير فيدرالية. وكانت المشاركة في التقييم 

القومي لتقدم التعليم اختيارية، وكانت تتم على مراحل معينة، وهي الصف الرابع والثامن والثاني عشر، في عدد من المواد 

ياضيات، والكتابة، والقراءة، واالقتصاد، والعلوم، والحضارة، واألدب، والتربية المدنية، والفنون، والجغرافيا، )الر

والتاريخ األمريكي(. وبعد صدور قانون ال طفل يترك في الخلف أصبح خطوه مهمة في القانون، إذ ينص قانون ال طفل 

تقدم التعليم اختبارات في القراءة والرياضيات كل عامين، لطالب يترك في الخلف على أن تنفذ هيئة التقييم القومي ل

الصفوف الدراسية الرابع والثامن. ويجب على المقاطعات التعليمية في الواليات أن تشارك فيه، من خالل عينة عشوائية من 

 م،وليس للمدرسة. ويمثل التقدم السنوي المالئ -بشكل عام-الطالب. ويصدر التقييم بحق الوالية 

 ,Department of Education in Western Australia)بالنسبة لشعبة التقييم القومي لتقدم التعليم عنصًرا جوهريًا  

، من أجل إقامة المقارنات بين نتائج الوالية وبين نتائج التقييم القومي. وهذا يعني: إن مركز التقييم القومي لتقدم (2006

 .(Neuman et al., 2009)ستقل، إال أن تقييماته ال تخضع للمحاسبية التعليم يعتبر بمثابة المراقب الم

 

 عندما ًل تحقق المدرسة التقدم السنوي الكافي -8

والجمعية  (U.S. Department of Education, 2004 and 2003)بحسب ما جاء في وثيقتي وزارة التعليم األمريكية 

(، عندما ال تحقق Ryan, 2004، وبحسب أيًضا ما أشار إليه ريان )((The Education Trust, 2004التعاونية للتعليم 

 المدرسة التقدم السنوي الكافي لمدة عامين، يعتبر هذا العام األول، ويتم تحديد المدرسة على أنها في حاجة إلى تحسين،
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رس خيار نقل أطفالهم إلى ويجب أن يكون التحديد قبل بداية العام الدراسي حتى يكون لدى أولياء أمور طالب هذه المدا  

،كما يجب على الواليات والمناطق أن تقدم الموارد (Charter School)مدارس عامة أخرى، أو مدرسة مفوضة 

 والمساعدة لدعم هذه المدارس في عمل تغيرات كبيرة تحسن من أدائها.

د الطالب ا العام الثاني، ويتم تزويوعندما تفشل المدرسة في تحقيق تقدم سنوي كاٍف لثالثة أعوام متتالية، يعتبر هذ

الذين لم ينتقلوا من المدرسة بخدمات الدروس الخصوصية التي تقدمها جهات خارجية سواء أكانت حكومية أو خاصة، 

وتتلقى كذلك الدعم، مع االستمرار في خيار االنتقال إلى المدارس األخرى. وعندما تفشل المدرسة في تحقيق أهداف التقدم 

دة أربعة أعوام متتالية، يعد هذا العام الثالث، ويجب على الوالية أن تطبق على األقل واحًدا من األعمال السنوي لم

التصحيحية التالية: استبدال الكادر التعليمي بالمدرسة، أو تطبيق منهج جديد، أو تقليل سلطة اإلدارة على المستوى المدرسي 

ين لتقديم المشورة والنصيحة للمدرسة، أو تمديد العام أو اليوم الدراسي، كما بأن تتدخل الوالية من خالل تعيين خبراء خارج

يجب أن تستمر المنطقة في تقديم الخدمات التعليمية التكميلية وخيار االنتقال من المدرسة. وعندما تفشل المدرسة في تحقيق 

رابع، وتّعرف هذه المرحلة بمرحلة "إعادة الهيكلة أهداف التقدم السنوي الكافي لمدة خمسة أعوام متتالية، يسمى هذا العام ال

(Restructuring إذ تسلم إدارة المدرسة إلى حكومة الوالية التي لها أن تعيد فتح المدرسة على أنها مدرسة مفوضة ،")

على  بأن تسلم إدارتها إلى شركة خاصة لها سجل ظاهر من الفاعلية، أو أن تستبدل معظم أو جميع طاقم المدرسة. ويجب

المنطقة أن تستمر في تقديم خيار االنتقال من المدرسة، وأن تتيح الخدمات التعليمية التكميلية لطالبها. ويضيف كاسيرلي 

(Casserly, 2007 أن أي طالب يلتحق بمدرسة هي في حاجة إلى تحسين، يكون مستحقًا لالنتقال حتى ولو لم يكن جزًءا )

 سنوي الكافي.من مجموعه فرعيه لم تحقق التقدم ال

 

 Growth Modelنموذج التطور -2

 (Margaret Spellings)م طالبت الوزيرة األمريكية مارجريت سبلنج 5002في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 

( في Growth Modelالواليات بأن تقدم اقتراحات للمشاركة في برنامج تجريبي الختبار فاعلية دمج نماذج التطور )

إذ عادة ما يشير نموذج التطور إلى  (Tennessee Department of Education, 2007)لسنوي الكافي حساب التقدم ا

 Hanushek and Raymond, 2002; and)نموذج المحاسبية التعليمية الذي يقيس التقدم من خالل درجات الطالب 

Driscoll et al., 2005)غير النتائج على مّر من الزمن، ويأخذ . ونموذج التطور عبارة عن نماذج طولية تدرس كيفية ت

 .(Value- Added Model)(، ومنها نموذج القيمة المضافة Projection Modelصور مختلفة منها التنبؤ )

 

 Projection Modelنموذج التنبؤ -أ

 Tennessee Department)يعد نموذج التنبؤ شكل من أشكال نماذج التطور. فبحسب وزارة التعليم في والية تينيسي 

of Education, 2007) فإن نموذج التنبؤ يستخدم درجات الطالب في معرفة النسبة المئوية للطالب الذين يتم تحديدهم ،

سلفًا للحصول على مستوى الكفاءة في تقييم الوالية لمدة ثالث سنوات في المستقبل؛ إذ يتم تحديد مستوى الطالب بناء على 

بؤ باإلنجاز المستقبلي لكل طالب حسب معايير الوالية. وهذا النموذج يستخدم نتائج إسقاطات مستقبلية، من خالل التن

 الطالب في الصفين الرابع والخامس للتنبؤ بالنتائج بعد ثالثة أعوام في الصفين السابع والثامن.
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شجع الطريقة سوف ت وكذلك يتنبأ بنتائج التخرج من المدرسة الثانوية بنتائج الصفين السادس والثامن. ومن خالل هذه  

المدارس على وضع الطالب الذين لم يصلوا إلى مستوى الكفاءة على طرق سريعة لتحقيق معايير االنجاز الخاصة بالوالية. 

كما أنها ستشجع المدارس أيًضا على تحديد وتقديم التدخالت المناسبة للطالب الذين هم على حافة الفشل في تحقيق مستوى 

دخال بيانات التنبؤ بدرجات الطالب في حسابات التقدم السنوي الكافي، ستشجع المدارس والمناطق على الكفاءة. فمن خالل إ

تحسين أداء الطالب وتزويد المعلمين بالمعلومات، لمساعدتهم في تلبية احتياجات الطالب وتقييم فاعلية ممارستهم في 

 الفصل.

وذج التنبؤ ما هو إال معرفة االختالف بين التطور ( أن نمDriscoll et al., 2005ويوضح دريسكول وآخرون )

الحقيقي والتطور المتوقع. فالمدارس بطبيعة الحال يمكن أن تظهر تطوًرا إيجابيًا في اإلنجاز، ولكن قد يكون التطور بها 

 ليس على قدر المتوقع.

 

 Value- Added Modelنموذج القيمة المضافة -ب

( إلى عالم اإلحصاء المعروف وليام (Hershberg, 2004أشار إليه هيرشبرج  يعود نموذج القيمة المضافة بحسب ما

ساندرز في عمله في مجال الوراثة والجينات الزراعية في جامعة تينسي. ففي بداية فترة الثمانينات عندما كان المر 

ن خالله محاسبة المدارس اليكسندر حاكًما لوالية تينيسي، َعلِم ساندرز أن اإلدارة تبحث عن مقياس موضوعي يمكن م

والمعلمين على عملية تعلم الطالب. وقد اعتقد ساندرز وفريقه في كلية الزراعة بجامعة تينيسي أنهم يستطيعون إيجاد هذا 

المقياس بناء على النظريات المطبقة في الوراثة الزراعية. وكتبوا اقتراًحا لحاكم الوالية، وحصلوا على حق االطالع على 

م صدر 1555بار جميع الطالب مدارس إقليم نوكس. وقد حظيت دراساتهم المبدئية على اهتمام القليل. وفي عام بيانات اخت

حكم من المحكمة العليا بوالية تنيسي يقضي بضرورة وجود نظام تمويلي أكثر عدالة للمدارس من قبل الحاكم نيد ماك 

جذب االنتباه وأصبحت جزًءا من قانون تحسين التعليم في ويرتر، فظهر اهتمام بالمحاسبية، وبدأت نظرية ساندرز في 

 والية تنيسي. وال تزال هذه النظرية مستخدمة اليوم في الواليات المتحدة كلها. 

 ,Sanders and Horn, 1998; and Sanders and Horn)أما عن طريقة القيمة المضافة فتشير المصادر 

1994; and Hanushek and Raymond, 2002; and Braun, 2004 and 2005)  إلى أنها عملية إحصائية تقدر

األثر الذي يضيفه المعلم والمدرسة، من خالل قياس ما تعلمه الطالب مع المعلم الحالي أو في المدرسة الحالية. ويبدأ تقدير 

. وهذا ج االختباراتالقيمة المضافة باختبار كل طالب في كل صف دراسي في عدد من المواد، ثم بعد ذلك يتم تحليل نتائ

التحليل يأخذ الحصيلة التي حققها كل طالب من عام آلخر، من خالل تقدير الفرق بين درجات الطالب في العام الماضي 

 والدرجات الحالية للطالب وتكون النتيجة هي درجة تتطور الطالب التي تعزى للمعلم أو للمدرسة.

( أن السبب األساسي لالهتمام المتزايد بنموذج القيمة McCaffery et al., 2003ويشير ما كفري وآخرون )

المضافة، هو الرغبة في فصل إسهام المعلم والمدرسة عن أثر العوامل غير المدرسية األخرى مثل الخلفية األسرية للطالب 

قوم بها همات فردية يوالظروف البيئية وجماعة الرفاق، واآلثار التعليمية المتراكمة. يعني أن القيمة المضافة تعبر عن مسا

 المعلم بعيًدا عن أي متغيرات أخرى.
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( أن نموذج القيمة المضافة يسمح بتتبع الطالب كٍل على حدة، وال يتم Hershberg, 2004ويضيف هيرشبرج ) 

تتبعهم في شكل مجموعات، فإن كل طالب يكون بمثابة رقيبًا على نفسه وهو األمر الذي يزيل أي أثر ممكن للعوامل 

 رى لدى الطالب، مثل: الِعرق، والوضع االقتصادي واالجتماعي.األخ

 

 ثالثاا: المآخذ على قانون ًل طفل يترك في الخلف 

( إلى أن نظام االختبار Jop, 2008أبرزت الدراسات عدد من المآخذ على قانون ال طفل يترك في الخلف؛ إذ يشير جوب )

ومعاملة الطالب، فقد أدى إلى تضييق المنهج وتهميش المواد التي ال  كان له أثر عميق على المدارس والمناهج والتدريس

يتم عقد اختبارات فيها، وتم تخصيص جزء كبير من وقت الفصل في التدريب على االختبارات واإلعداد لها، فضاًل عن أن 

 خاصة بين طالببعض الواليات قامت بتصريف الطالب بشكل مبكر إلى التربية الخاصة، إذ زادت معدالت التسرب و

األقليات. ويضيف جوب أن نظام االختبار أثر بشكل سلبي على الطالب ذوي األداء األعلى، إذ أصبحت المدارس تركز 

("، فيتم إعطاء هؤالء الطالب أولوية كبيرة حتى يحققوا المستويات bubble kidsعلى ما يسمى "أطفال الفقاعات )

تمل وصولهم إلى هذه المستويات على اإلطالق، أو الطالب الذين هم على قدر المعيارية وذلك على حساب الطالب غير مح

 كاٍف من الكفاءة في الوصول إليها.

" انتقد روثستين (The corruption of school accountability)وتحت عنوان: "فساد المحاسبية المدرسية 

(Rothstein, 2008 and 2009نظام المحاسبية المنبثق من قانون ال ) طفل يترك في الخلف، الذي يستند إلى االختبارات 

المعلمين إلى االستجابة بشكل منطقي الحاسمة فحسب، مشكًكا في مصداقية تلك االختبارات، ومحذًرا من مشكلة أنها دفعت 

يقى وسإلى الحوافز، وإلى تكريس وقت أطول للحساب والقراءة وتقليص المناهج الدراسية في الدراسات االجتماعية والم

والتمارين البدنية، األمر الذي أثر سلبًا على الطالب الذين هم في حاجة إلى منهج متوازن، فضاًل عن أنه أصبح هناك تركيز 

على الطلبة ذو المهارات القريبة من مستوى الكفاءة، بينما أُهمل الطالب ذو المهارات الفقيرة جًدا، أي من هم دون مستوى 

 ذو المهارات الكافية جًدا، أي منهم فوق مستوى الكفاءة بمراحل. الكفاءة بمراحل، والطالب

( في ثالث واليات: كاليفورنيا وجورجيا Hamilton et al., 2007وفي دراسة قام بها باحثي مؤسسة راند )

عد صدور ب وبنسلفانيا، لمعرفة مدى استجابة المعلمين ومديري المدارس والمشرفين لنظام المحاسبية التي تبنتها الواليات

قانون ال طفل يترك في الخلف، وِجد أن قانون ال طفل يترك في الخلف أدى إلى تضييق المنهج والتدريس نحو مواضيع يتم 

االختبار فيها، كما يوجد هناك تركيز بشكل أكبر على الطالب الذين هم على مقربة من درجة الكفاءة على حساب الطالب 

 ذوي األداء الضعيف.

إلى أن من العواقب غير المقصودة لنظم المحاسبية، إن هذه  (Bacolod et al., 2007)وآخرون  ويشير باكلود

النظم تؤدي ببعض القادة إلى التركيز فقط على المواد التي يتم االختبار فيها أو حتى يركزون فقط على الطالب الذين هم 

وآخرون أن تقديم المكافآت كهدايا للمعلمين في أي على مقربة من تحقيق األداء المطلوب. ومن جهة أخرى، بين باكلود 

 مدرسة فعالة بصرف النظر عن المساهمة الفردية ربما يخلف مشكلة الراكب المجاني.
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( دلياًل على أن التحصيل الدراسي Fryer, 2011مدرسة في نيويورك لم يجد فراير ) 500وفي دراسة شملت 

تي تقدم للمدرسة بالرغم من قيمة الحوافز التي خصصت لوالية نيويورك فقط والتي للطالب يرتفع مقابل الحوافز المالية ال

مليون دوالر، إذ تبلغ المكافأة للمدرسة التي تحقق الهدف بالنسبة للمعلم الواحد ثالثة آالف دوال، وألف  72تقدر بـ 

ر تأثير للحوافز في حضور الطالب أو في بالمئة من الهدف. كذلك لم يجد فراي 72وخمسمائة للمعلم في المدرسة التي حققت 

معدالت التخرج من المرحلة الثانوية. وبرر فراير عدم فاعلية نظام الحوافز بأربع فرضيات: إن نظام الحوافز لم يكن كبيًرا 

 قوباته هوبالمئة من متوسط الراتب السنوي؛ وأن نظام الحوافز معقد للغاية، فمن ضمن ع 5-1بما فيه الكفاية، إذ تبلغ نسبته 

-gropإغالق المدرسة وبالتالي سوف يحرم كثير من المعلمين من الوظائف في حالة إغالقها؛ وأن نظام الحوافز جماعي )

based)،  أي أن المكافأة توزع بتساٍو على المعلمين بشكل عام، ما قد يؤدي لمشكلة الراكب المجاني؛ وأخيًرا أن بعض

 تحصيل الدراسي للطالب. المعلمين يجهلون كيف يمكنهم رفع ال

 

 رابعاا: واقع محاسبية المعلم في المملكة العربية السعودية من خالل تحليل المقابالت ومناقشتها

لقد تم إجراء المقابالت مع عدد من صناع القرار في وزارة التربية والتعليم وهم: الدكتور/ نايف الرومي )وكيل وزارة 

(، واألستاذة/ أروى عبد الكريم )المديرة العامة للتقويم التربوي في وزارة التربية التربية والتعليم للتخطيط والتطوير

والتعليم(، و األستاذ/ عبدهللا العتيبي )مشرف مناهج في وزارة التربية والتعليم(، واألستاذ/ سعيد القرني )خبير تأهيل 

ي ور/ عادل المغذوي )رئيس التقويم الشامل سابقًا فوتدريب تربوي في مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم العام(، والدكت

المدينة المنورة(، واألستاذة/ جنان األحمد )مديرة الفرع النسائي لمشروع الملك عبدهللا لتطوير التعلم العام(، واألستاذة/ 

 لتطوير بدهللابشرى الدريهم )مديرة تدريب سابقة وخبيرة تربوية في برنامج دعم النشاط الالصفية في مشروع الملك ع

التعليم العام(، واألستاذة/ فاطمة أبو زبنه )مديرة التقويم الشامل في المدينة المنورة(، واألستاذة/ أمل الضويان )منسقة 

اختبارات دولية في إدارة التربية والتعليم بالقصيم( وكاًل من المشرفات التربويات: االستاذة/ هناء الحربي، واألستاذة/ فاتن 

ستاذة/ عزيزة خان، واألستاذة/ فايزة المطيري، ومعلمتين. وُحللت بيانات المقابالت باستخدام طريقة "تحليل شيرة، واأل

("، التي تعني تجميع البيانات ومن ثم القراءة المتأنية لها، من أجل استخالص ما تضمنته Thematic Analysisالقضايا )

 (. Gibbs, 2007ة )من أفكار، وتصنيفها في محاور رئيسية ومحاور فرعي

 وكانت على النحو التالي:

 واقع تقييم المعلم-0

يقيم المعلم في المملكة العربية السعودية بناًء على نموذج تقييم األداء الوظيفي، الذي يشترك كل من المشرف التربوي 

الله من يتم تقييم المعلم من خ ومدير المدرسة في تعبئته. وفي رأي قلة من المشتركين أن نموذج تقييم األداء الوظيفي الذي

قبل المشرف التربوي ومدير المدرسة مناسب إلى حد ما. "إنها مناسبة إلى حد ما." )الدكتور نايف الرومي، وكيل وزارة 

التربية والتعليم للتخطيط والتطوير(. "إنها تعتبر إلى حد ما طيبة، كما إن هناك بنود تقويم مفصلة وجيدة." )األستاذة عزيزه 

 ان، مشرفة تربوية(.خ

http://www.ajrsp.com/


 9112-11-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السابعالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                    18  

ISSN: 2706-6495 

إال أن األكثرية غير راضين عن تقييم المعلم. فمن ناحية، قد ال يكون المدير في تخصص المعلم نفسه، ومن ناحية أخرى،  

فإن األعباء الملقاة على المدير قد تكون سببًا رئيسيًا في عدم الحضور بشكل مستمر للمعلم، كما إن العاطفة قد تكون 

سعيد القرني )خبير تأهيل وتدريب تربوي في مشروع الملك عبد هللا(: "ومثل هذا التقييم ال يعتمد  حاضرة. يقول األستاذ

على قياسات متعددة، بل على مؤشر واحد أو أداة واحده. ومن جانب آخر، التقييم ال يتضمن تقديم الحلول الناجحة لتطوير 

ذر األستاذة أمل الضويان )منسقة االختبارات الدولية( من عدم أداء المعلم، كما إنه ال يبنى عليه إجراءات تطويرية". وتح

موضوعية تقييم المعلمة، فتقول: "عادةً ما يتم إخبار المعلمة قبل الدخول عليها في الحصه، وبالتالي من الصعب الحكم على 

ة، قد المديرة والمشرفة التربويأداء المعلمة". وفي رأي األستاذة هناء )مشرفه تربوية( "إن اقتصار تقييم المعلمة فقط على 

يكون فيه ظلم للمعلمة؛ فالمديرة لديها أعباء كثيرة، ودخول مرة واحده عليها فيها إجحاف بحق المعلمة، كذلك المشرفة 

 بسبب كثرة المدارس الملقاة على عاتقها قد ال تقيم المعلمة إال مرةً واحدة".

نموذج تقييم األداء الوظيفي تقيم المعلم بناء على نتائج طالبه. ولكن كما اتضح من أغلب المشتركين أن هناك جزئية في 

االختبارات تعد من قبل المعلم، وقد يعمل المعلم على تضخيم الدرجات لضمان نجاح الطالب، مع ما في ذلك من تضحية 

األشياء المهمة، مما  بالحصيلة المعرفية؛ "بعض المعلمين عادة ما يلخصون لطالبهم المنهج، كما إن بعضهم يحدد لهم

 يساعد الطالب في أخذ تقديرات جيده." )األستاذة أمل الضويان، منسقة االختبارات الدولية(.

وكما اتضح من خالل المقابالت أنه ال توجد اختبارات خارجية مركزية للحكم على أداء المعلم. وال يستفاد من االختبارات 

يم في تقييم المعلم أو في الحكم على مستوى المدرسة عموًما. أيًضا، اتضح أن التي يطبقها المركز الوطني للقياس والتقو

االختبارات الوطنية غير مطبقه بصورة رسمية في المملكة العربية السعودية، وأن ما طبق على المدارس كان بصورة 

 تجريبية، حتى إن نتائجها لم تعمم. 

ييم أداء المعلم، فيتفق أغلب المشتركين على أهميتها، في حين ال وبخصوص جدوى مثل هذه االختبارات لو استعملت في تق

يؤيدها البعض في حالة ترتب عليها نجاح أو رسوب، كما إن البعض اآلخر ال يؤيدها بسبب اختالف البيئات لو استخدمت 

و رسوب، فأنا ال أجدها كدرجة خام. تقول األستاذة هناء )مشرفة تربوية(: "إذا كانت هذه االمتحانات يترتب عليها نجاح أ

مناسبة"، معلله رأيها بعدد من األسباب فتقول: "تقييم المعلم بناء على اختبارات الطالب، ظلم للمعلم؛ فهناك سلبية المدرسة 

 واهتمام الطالب واهتمام األسرة بالطالب والبيئة والقدرات العقلية".

"أما إذا كانت مجرد معرفة، أحقق من خاللها أهداف أخرى مثل وتواصل األستاذه هناء كالمها من زاوية إيجابية فتقول:  

مستوى التعليم ومستوى الطالب ومستوى المعلم، فأنا أؤيدها". وعند سؤال كٍل من األستاذه جنان )مديرة الفرع النسائي 

وية في وخبيرة تربلمشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم العام( واألستاذة بشرى بشرى الدريهم )مديرة تدريب سابقة 

برنامج دعم النشاط الالصفية لمشروع الملك عبد هللا( عن مطالبة المدارس بتحقيق مستوى كفاءة معين كما هو الحال في 

نموذج الحالة في أمريكا، أجابت قائلة: "اختالف البيئات يلعب دور، فمن الصعب أن نضع معيار ونطالب المدارس 

جنان )مديرة الفرع النسائي لمشروع الملك عبد هللا( قائلة: "إن المدارس التي يكون أغلبية  بتحقيقه". واتفقت معها األستاذة

طالبها من ذوي اإلنجاز العالي يمكنهم تحقيق هذه المهمة، ولكن ماذا عن المدارس التي يوجد بها نسبة عالية من الطالب 

 ذوي اإلنجاز المتدني".
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ذج وأن نمو -غير مالئم-لحالة الذي يعني: مطالبة المدارس بمستوى كفاءة معين وفحوى كالم األستاذات األربع أن نموذج ا 

 القيمة المضافة الذي يعني: تتبع مستوى التحصيل الدراسي للطالب هو األنسب في الحكم على مستوى كفاءة المعلم.

 

 تقييم المعلم من خالل التقويم الشامل-2

ق في المدارس كلها. أما بالنسبة للنظرة العامة للتقويم الشامل وبحسب ما طبق كشفت المقابالت عن أن التقويم الشامل لم يطب

على بعض المدارس، فقد جاءت أراء المشتركين متضادة. هناك من يرى أن التقويم الشامل نظام محاسبية، وأنه يركز على 

 حاسبية فعال". ويضيف األستاذ سعيدالمعلم. تقول األستاذة فاتن شيرة )مشرفة تربوية( "أجد أن التقويم الشامل نظام م

القرني )خبير تأهيل وتدريب تربوي في مشروع الملك عبد هللا( إنه "يمكن لهذا المشروع أن يمثل نواة لمنظومة متكاملة 

تقويم لللتقويم والمحاسبية الفاعلة". وتقول األستاذه أروى عبد الكريم )المديرة العامة للتقويم في وزارة التربية والتعليم(: "ا

الشامل نظام محاسبية. لكن هل المقصود منه نواة محاسبية للمدرسة، أو للمعلم". وتخبرنا األستاذة فاطمة )مديرة التقويم 

بالمائة من التقويم الشامل حضور حصص  70الشامل في منطقة المدينة المنورة( "إن التقويم الشامل هو تقويم ومتابعه، إذ 

 للمعلمات".

لتقويم الشامل كان يسير باتجاه صحيح لوال بعض المنغصات. يقول الدكتور عادل المغذوي )رئيس ويرى آخرون أن ا

التقويم الشامل سابقًا في المدينة المنورة(: "رغم أن التقويم الشامل طبق على استحياء إال أنه كان إلى حد ما يسير بشكل 

ذلك بدأ باالضمحالل؛ ولعل السبب في ذلك وجود بعض  صحيح، واستمر ذلك لمدة من سنتين إال ثالث سنوات، ولكنه بعد

 التوجهات تقف ضد النظام ألنه يكشف خلل تتحمله الوزارة".

وهناك من يرى أن التقويم الشامل غير واضح في أهدافه، وال يبتعد كثيًرا عن اإلجرءات اإلدارية. هناك من قال بأنه ال يهتم 

فع، تقول األستاذه أروى عبدالكريم )المديرة العامة للتقويم في وزارة التربية بتقييم المعلم، وهناك من قال بأنه غير نا

والتعليم(: "أعتقد أن التقويم الشامل ال يركز على المعلم وإنما يركز على المدرسة بشكل عام. كما أن التقويم الشامل هل 

ن السؤال". وتضيف األستاذه هناء )مشرفة وضع في أهدافه بأنها تشخيص!، هل وضع في اعتباره بأنها محاسبية!، هنا يكم

تربوية(: "التقويم الشامل مجرد إجراءات إدارية فقط.... أي نعم فيها شيء من المحاسبية، ولكن يغلب عليها الطابع 

 اإلداري، وهي إلى حد ما تشبه زيارة المشرفة".

فتقول  التعليم( على بعض سلبيات التقويم الشامل وتعلق األستاذة جنان )مديرة الفرع النسائي لمشروع الملك عبدهللا لتطوير

"التقويم الشامل عادة ما يركز على االطالع على سجالت وأوراق، كما إنه يشبه إلى حد كبير زيارة المشرفة التربوية." 

مما يكونون  اوتعلل األستاذه جنان عدم فاعلية التقويم الشامل بضعف المتابعه فتقول " من يمتلك مثل هذه المسئوليات نادرً 

من أصحاب التدرج الوظيفي، فضاًل عن أن التقارير التي تصدر من فريق التفتيش ال أحد يطلع عليها." وتقترح األستاذه 

جنان أحد الحلول التي يمكن أن تحد من مشكلة ضعف التقويم الشامل فتقول: "نحن بحاجة إلى جهة محايدة ال تخضع 

لتربية والتعليم كلفت فوق طاقتها، على أن يكون أصحابها من ذوي الخبرة في التعليم لوزارة التربية والتعليم، فوزارة ا

 العام".
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 الحوافز المادية لمحاسبية المعلم-2

اتفق أغلب المشتركين على أنه ال توجد حوافز مادية في حالة كان أداء المعلم جيًدا، أو حسم من الراتب في حالة تدني أدائه. 

التربويات )األستاذه عزيزه خان( إنه "ال توجد حوافز مادية الموجود فقط هو العالوة السنوية وهي تقول إحدى المشرفات 

حق مكتسب للجميع بغض النظر عن األداء األكاديمي للمعلم". وتضيف األستاذه هناء )مشرفة تربوية(: "يوجد نظام وظيفي 

ر لزيادة على الراتب ال تعتبر حافز وال يمكن تسميتها بحافز.". ويشيفي نظام التعليم، أما الحوافز المادية فال توجد نهائيًا. فا

األستاذ سعيد القرني )خبير تأهيل وتدريب تربوي في مشروع الملك عبد هللا( إلى أن "الحوافز المادية غير مفعلة بالشكل 

عدل والمساواة والفعالية الصحيح، كما إنها غير كافيه، ويجب ربطها بترٍق مهني وظيفي في مسار مهني واضح يكفل ال

والكفاءة في األداء". إال أن األستاذه فايزة المطيري )مشرفة تربوية( نبهت إلى "أن هناك جائزة التربية للتعليم والتميز على 

مستوى المملكة، وإن المرشحين لها يكونون من معلمات أو مديرات، ترشح نفسها من خالل تعبئة نموذج ترشيح، ترفعه 

 ى مكاتب اإلشراف التربوي، ومن ثم إلى إدارة التربية والتعليم". المديرة إل

 

 الحوافز المعنوية للمعلم-4

تخللت فترة المقابلة أنظمة جديدة في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية فيما يخص الحوافز المعنوية، وبالتالي جاءت 

شهادة الشكر والتقدير بأنها محدودة وفي أغلب األحيان تعود  ردود المشتركين فيما يخص الحافز المعنوية المتمثل في

للمدير. تقول األستاذة أروى )المديرة العامة للتقويم في وزارة التربية والتعليم( إن "الحوافز المعنوية محدودة، ومقتصرة 

شكر من قبل المديرة، على حدود المدرسة". وتضيف األستاذة عزيزه خان: "الحوافز المعنوية محدودة، فهناك خطابات 

وكذلك ثناء وكالم معنوي من قبل المشرفة وتستطيع المشرفة أن تدونه بالزيارات كما إنه من الممكن أن تعطيها شهادة 

شكر، إال أنه في كل األحول يرجع إلى كفاءة المديرة والمشرفة". وتقول األستاذة فاتن شيرة: "موجودة، ولكن تعطى بحسب 

كما أنه مؤخرا ًتم تقيد مدير المدرسة بخصوص شهادات الشكر، بحيث تكون بين المدير والمشرف". كفاءة مدير المدرسة 

وتؤكد األستاذة هناء )مشرفة تربوية( "توجد على نطاق ضيق جًدا، وعادة ما تعود للمدير المتميز".  أما البعض اآلخر 

بخصوص الحوافز المعنوية فتقول األستاذه ج. ع إنه فأخبر بما استحدث في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية 

في درجة األداء الوظيفي، تمنح إجازة متقدمة تقارب الشهر في  50"حاليًا يوجد حافز جديد، ففي حالة حصول المعلمة على 

 آخر السنة دونًا عن بقية المعلمات، حيث تؤجز المعلمة مع الطالبات"

 عقوبات المعلم-5

أن العقوبات مجرد إجراءات بسيطة تكون على الحضور والغياب، وكذلك على درجات تقييم األداء يتفق المشتركون على 

الوظيفي. توضح األستاذة ج. ع. )معلمه في مدارس األبناء(: "إذا تجاوزت ثالث ساعات تعطى إنذار. وإذا بلغ تأخر 

 المعلمة سبع ساعات، في هذه الحالة يتم خصم يوم". 
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الل المقابالت أنه في الحاالت النادرة جًدا، أي: في حالة تدني درجات األداء الوظيفي وتحديًدا في كما اتضح أيًضا من خ 

درجة كحد أدنى، يحق إلدارة التربية والتعليم نقل المعلم إلى مرحلة أخرى، أو إلى أطراف  70حالة الحصول على أقل من 

ينة في حالة الغياب المتكرر. تقول األستاذة أ. ع.:"إذا حصل المعلم المدينة. كما أنه أحيانًا يتم نقل المعلم إلى أطراف المد

على سبعين أو أقل في درجات األداء الوظيفي يحق إلدارة التربية التعليم نقله إلى أطراف المدينة". وتشير األستاذة فايزة 

 ى سبيل المثال تكرر غياب أحدالمطيري )مشرفة تربوية( إلى أن "هناك إجراءات بسيطة، فال توجد محاسبية واضحة؛ فعل

المعلمات لم يتعد بداية من إنذار، ومن ثم مع التكرر الغياب تم نقلها إلى أطراف المدينة لمدة شهرين فقط. ومثل هذه األمور 

 نجدها دائًما، ولكن نجد المحسوبية والرحمة والتغطية تتدخل، لذلك الحال لدينا صعب." 

أو العقوبات الشديدة، فتبين من خالل المقابالت أنه ال يوجد قرار بفصل المعلم، إال في أما بالنسبة للقرارات الصارمة،  

الحاالت القوية جًدا، وعادةً ما تكون على الجانب األخالقي، على الرغم من الحاجة إلى عقوبات صارمة. تقول األستاذه فاتن 

ي األداء. )فمن أمن العقوبة أساء األدب(. فهناك شيرة )مشرفة إدارية(: "إذا وجدت العقوبات سوف نجد تحسن ملحوظ ف

معلمات يحصلن على تقدير مقبول، وعلى الرغم من ذلك يضلن على رأس العمل". وتخبرنا األستاذه هناء )مشرفة تربوية( 

"ال توجد شدة إدارية على مستوى المعلم. مشاكل العمل وهي عادة ما تكون شخصية هي التي يكون بها العقاب، أما 

مستويات األكاديمية الضعيفة، تكون ضعيفة، ولكن عادة التصل إلى العقاب. وبالنسبة للمشاكل األخالقية، فهذه ال يعاقب ال

عليها إال في الحاالت الكبيرة، أي: في المستوى المكبر. على الرغم من أنني أرى ضرورة عقاب هذه الناحية ولو على 

 مستواها المصغر.".

بات موجودة في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية. ففي حالة الغياب، يخصم من راتب ويتضح مما مضى أن العقو

المعلم. ومع تكرر الغياب يحق إلدارة التربية والتعليم نقله من المدرسة إلى مدرسة أخرى. وأيًضا يحق إلدارة التربية 

 والتعليم نقله إلى أطراف المدينة. 

 

 مدارسالنشر اإلعالمي ألداء ال-1

اتفق المشتركون على أهمية اطالع أولياء األمور على مستوى أبنائهم، ومقارنته مع المدارس األخرى، إال أنهم يتجهون 

باتجاهين مختلفين. فمنهم من يرى إمكانية تطبيق نشر النتائج ولكن بضوابط، ومنهم من يرى صعوبة تطبيقها. تقول األستاذه 

ي وزارة التربية والتعليم(: "هناك إمكانية لتطبيقها، هناك اتجاه وليست العملية صعبه، وعلى أروى )المديرة العامة للتقويم ف

العكس تعطي نتائج أسرع، ومشاركة أكبر، وتحقق تعامل مع المجتمع ككل، وتسهم في الجزء األكبر وهو تحصيل الطالب. 

البد من الخصوصية. الهدف هو عملية أما من خالل نشرها من خالل الصحف واإلنترنت فال أرى ضرورة لنشرها، 

التطوير وليس التشهير". "أما األستاذة فاطمة )مديرة التقويم الشامل( فتقول: "ال أؤيدها نظًرا الختالفات ثقافات الشعوب"، 

نحتاج " ويتفق مع األستاذه فاطمة، الدكتور نايف الرومي )وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير( مشيراً إلى أنها

 إلى بعض الوقت للتعامل مع هذه األفكار والتوجهات." 
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ا: أهم ما استخلص من نتائج من تحليل بيانات المقابالت  خامسا

اتضح ما يلي: أن استخدام نموذج تقييم األداء الوظيفي في محاسبية المعلم محل شك. أهمية االختبارات المركزية في الحكم 

فز المادية والمعنوية وعدم ربطها بمعيار ثابت فالحوافز الموجودة تعتمد على نموذج تقييم على كفاءة المعلم. ضعف الحوا

األداء الوظيفي الذي ال يرتبط بأثر المعلم في التحصيل الدراسي للطالب. أهمية التقويم الشامل في محاسبية للمعلم؛ إال أنه 

ولياء األمور، في تحقيق نتائج أسرع في حالة تطبيق ولألسف لم يستمر المشروع.  أهمية وسائل اإلعالم، ومشاركة أ

المحاسبية في المملكة العربية السعودية وفقًا لضوابط معينة؛ ولكن يتضح من خالل التحليل أنها لم تالق تأييد صريح من 

 قبل المشتركين     

 

ا: اًلستراتيجية المقترحة لتحفيز أداء المعلمين في المملكة العربية السعودي  ةسادسا

وضعت االستراتيجية بناء على مآخذ قانون ال طفل يترك في الخلف وبناء على ما كشفته المقابالت؛ إذ ترتكز االستراتيجية 

 المقترحة على ثالث أسس:

 التقييم والمتضمن:

 ةاالختبارات، أن تكون على جميع الصفوف وفي جميع المواد، وأن تكون على مستوى المدرسة، على أن تكون هناك جه-1

مراقبة تعود لوزارة التربية والتعليم تقوم بإجراء اختبارات سنوية، بأخذ عينة عشوائية من المدارس لتأكد من مصداقية 

 المدارس، وأن يحاسب المعلم وفق نموذج القيمة المضافة، ويتم إعالنها ضمن جداول أداء متاحة للجميع. 

صر فقط على المدير وإنما يشمل المدير والمشرف التربوي والطالب نموذج تقييم األداء الوظيفي، بأن يستمر، وأال يقت-5

 وتقييم الزمالء للمعلم.

أن يعاد تفعيل مشروع التقويم الشامل على أن يكون أصحابها من التدرج الوظيفي ومؤهلين لها بشكل كاف؛ مع التركيز -0

 وى المناهج الدراسية.على بعض العناصر التعليمية مثل المعلم والتحصيل الدراسي للطالب ومحت

 :وضع نظام للعقوبات على أن تكون العقوبة كاآلتي

الخصم الصريح من راتب المعلم الذي ال يتحسن أداؤه في ثالث تقييمات )نموذج تقييم األداء الوظيفي، اختبارات -1

 الطالب، التقويم الشامل(

ة في تقييمان هما )التفتيش المدرسي، اختبارات تغيير الطاقم اإلداري للمدرسة في حالة تدني مستوى أداء المدرس-5

 الطالب(. 
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 وضع نظام للحوافز على أن تكون الحوافز كاآلتي:

ربط العالوة بمستوى أداء المعلم وفق نموذج تقييم األداء الوظيفي المقيم من قبل المدير، والمشرف التربوي، والطالب، -1

 والزميل(

 التحصيل الدراسي للطالب وفق ما تكشفه اختبارات الطالب ووفق لجنة التفتيش.  صرف مكافأة مقطوعة في حالة تحسن-5 

 تسمية المدرسة مدرسة متميزة، بناًء على ما تكشفه جداول األداء، وكذلك بناء على قرار لجنة التفتيش.-0

 

 المقترحات

 ة؛ تناول عالج لمشكلة الدراسة من خالل منهجية أو عينة مختلفة عن الدراسة الحالي-1

إجراء دراسات لتجارب دول أخرى حققت مستويات عالية )على سبيل المثال: "فنلندا". وفي حالة إجراء مثل هذه -5

الدراسات يتم إجراء دراسات أخرى تكون للمقارنة أيًضا "بين التجربتين األمريكية والفنلندية" باعتبار أن التجربة الفنلندية 

 ؛ مغايره تماًما عن التجربة األمريكية

إجراء "دراسات تتبعيه" تكشف نجاح أفشل أي تجربة إصالحية تقام؛ وذلك النعدام "الدراسات التبعية" على المستوى  -0

المحلي حول نجاح أو فشل أي تجربة قد اُتخذت في مجال التعليم، على العكس من الدراسات األجنبية التي تُعنى دائًما 

 يها.بمتابعة نجاح أو فشل التجارب المتخذة لد
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 المستخلص

السكنات العشوائية من الظواهر التي أصبحت متالصقة بحدة  بأغلب المدن الكبرى ومنتشرة فيها، سواء  تعتبر ظاهرة

على المستوى العالمي أو العربي، وتعدد أسبابها وتتداخل بناء على خصوصية كل مدينة، ونمط العيش فيها، إضافة إلى 

للعديد من الدراسات واألبحاث األكاديمية المتخصصة  الظروف السائدة في البلد والمجتمع ككل.  وما هو مالحظ نتيجة

في هذا المجال، أن التأثير السلبي لهذه السكنات العشوائية ال يقتصر على المقيمين فيها فقط، بل يتجاوز ذلك ويتعداه إلى 

 التركيبة االجتماعية، الثقافية، األمنية...وغيرها للفضاء الحضري والمجتمع بصفة عامة.

ا سبق، يسعى هذا البحث إلى تقديم رؤية مختصرة عن ماهية السكنات العشوائية، ومميزاتها، بهدف انطالقا مم 

االنتقال بعد ذلك إلى عرض موجز واستطالعي انطالقا من الدراسات في هذا المجال لتأثيرات هذه السكنات أو األحياء 

 ة أخرى بصفة أكثر شمولية.على الفاعلين االجتماعيين المنتمين إليها من جهة، والمدينة من جه

 السكنات العشوائية، المدينة، الفضاء الحضري، الجريمة، االنحراف. الكلمات المفتاحية: 
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The effect of random housing on urban space 

By: Khaled Qaitoni 

University of Blida / Algeria 

 

 

Abstract:  

The phenomenon of indiscriminate housing is one of the phenomena that have become 

sharply contiguous to most major cities and spread in them, both globally and Arably, 

and the multiple causes and overlap based on the specificity of each city, and lifestyle, in 

addition to the conditions prevailing in the country and society as a whole. What is 

noticeable as a result of many studies and academic research specialized in this area, that 

the negative impact of these informal settlements not only residents, but beyond that and 

beyond it to the social, cultural, security ... and others to urban space and society in 

general. 

Based on the foregoing, this research seeks to provide a brief view on the nature of 

informal settlements and their advantages, with the aim of moving to a brief and 

exploratory presentation based on studies in this area of the effects of these houses or 

neighborhoods on the social actors belonging to it on the one hand, and the city on the 

other hand. More comprehensive. 

Keywords: 

Random housing, city, urban space, crime, deviation. 
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  مقدمةال 

تعتبر العالقة بين اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها بصفة عامة، والسكن بصفة خاصة من أبرز الصالت التي  

طبعت التاريخ البشري منذ القدم. إذ أن هناك عالقة تبادلية أشارت إليها العديد من الدراسات البحثية المتخصصة سواء 

 ثار، علم االجتماع، الهندسة المعمارية وغيرها. في األنتروبولوجيا، التاريخ واآل

حيث أن الفاعلين االجتماعيين قد سعوا إلى ترجمة ثقافاتهم من خالل السكنات التي كانوا يقيمون بها، ومن هنا  

 فهي تعتبر ناتجا حضاريا لتمثالتهم وثقافاتهم، وفي نفس الوقت تدخل في تأطير جزء من ذواتهم وإعادة تشكيل األنساق

 التي يعيشون ضمنها وفي إطارها.

ومن هذا المنطلق يمكن القول بناء على هذه الدراسات أن السكنات تتأثر باإلنسان وتؤثر فيه أيضا وفق  

ميكانيزمات متداخلة فيما بينها بدرجة كبيرة، ويصعب بدرجة كبيرة دراسة أحد هذين المفهومين أو المتغيرين بمعزل 

المتخصصة في المدينة والفضاءات الحضرية بصفة أكثر دقة باالشتغال حول موضوعات عن اآلخر. وتهتم الدراسات 

السكنات واألحياء، وكيفية تأثيرها وتأثرها بالمجتمع، ومن خالل االطالع عليها نالحظ أنها تقوم بالتطرق لمختلف 

موجودة بصفة عامة في ضواحي جوانب الحياة االجتماعية في المدينة، كما أنها تهتم بدراسة السكنات العشوائية ال

 المدينة، وكيفية تأثير هذه المناطق على المجتمع، وعلى الفاعلين االجتماعيين المنتمين إليها.

ويرجع الباحثون أسباب ظهور هذه السكنات العشوائية إلى العديد من العوامل، ومن أبرزها: الهجرة الداخلية  

رى والمناطق الصناعية بهدف تحسين المستوى االقتصادي والحياتي أو ما يعرف بالنزوح الداخلي إلى المدن الكب

للفاعلين االجتماعيين، والذين ينتقلون إلى الفضاءات الحضرية الكبرى بدون أن تتواجد لديهم القدرة المالية على السكن 

 في أحيائها النظامية المخطط لها من طرف الجهات المعنية والمخولة بذلك. 

يختلفون حول تسميتها، حيث أنهم يستعملون مجموعة من المفاهيم، والتي تعبرعن نفس  وهم في نفس الوقت 

الوضعية السكنية بالرغم من اختالف التسميات، ومن بينها: السكنات الهشة، السكنات غير الالئقة، السكنات غير 

  الصحية، السكنات الفوضوية، السكنات العشوائية.....وغيرها.

السكنات من الناحية الوصفية في الغالب حسب المتخصصين في المجال على شكلين أو  ويمكن أن تتواجد هذه 

نمطين أساسيين، يتمثالن في: السكن العفوي الهش، ويطلق عليه اسم البناء القصديري، وهو سكن يبنى بمواد بسيطة، 

تم بناء سكن العفوي الصلب، حيث يكبقايا الخشب، صفائح من حديد، الزانقل...وغيرها. أما النوع الثاني فيتمثل في: ال

هذا النوع من السكن بمواد مالئمة وباألحرى الئقة من الجانب الفيزيائي، فهي مشابهة ومطابقة نوعا ما للبنايات القانونية، 

 (55-52: 1552لكن تبقى عشوائية النعدام المرافق األساسية. )مزهود، الصادق. 

أن هذه السكنات أيا كانت التسمية المعبرة عنها، تشترك في  من ناحية الخصائص، فإنه من المالحظ أما 

والمتمثلة في كونها: عبارة عن تجمع سكاني جديد حسب وصول  FRIEDMANمجموعة من السمات التي ذكرها 

 النازحين الجدد إلى المدينة، والذين يأملون أن يجدوا فيها وسائل بقائهم، حيث يقومون ببناء مساكنهم بأنفسهم، وبدون

 . (FRIEDMAN, Y.1978 :15)وسائل 
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ومن هنا يظهر لنا التركيز على النازحين الجدد إلى الفضاءات الحضرية والمدن الكبرى، والذين يسعون إلى   

التأقلم مع المجال الجديد بناء على إمكانياتهم المادية المحدودة، من خالل بناء مجموعة من السكنات بأنفسهم، والتي غالبا 

ها الشروط الضرورية للسكن الالئق، بحكم أنها فوضوية وعشوائية أساسا في تشييدها، وال تخضع لمعايير ما تنعدم في

 السكنات المخطط لها في المدن.

انطالقا مما سبق ذكره حول العالقة المتبادلة بين المجال السكني واإلنسان، إضافة إلى عدم توفر الشروط  

ئية، تظهر شرعية الخوض في غمار البحث في مسألة تأثير هذه النوعية من الحياتية القاعدية في السكنات العشوا

السكنات في الفاعلين االجتماعيين القاطنين بها والمنتمين إليها بصفة خاصة، وفي المجال المديني الحضري بصفة 

ل ذلك تمثل مجاعامة، في ظل العيش في بيئة وشروط اجتماعية يمكن القول أنها صعبة التحمل، ولكنها بالرغم من 

 الواقع اليومي المعيش لفئة كبيرة من الساكنة.

 مشكلة البحث : 

السكنات العشوائية أو السكنات الفوضية الهشة على الفاعلين اًلجتماعيين سواء المنتمين إليها أو الذين تحيط  تأثير

 هم من ساكنة المجال الحضريب

 : خطة البحث

 .مقدمة وإشكالية البحث 

 سية في الموضوع.المفاهيم األسا 

 .تأثير السكنات العشوائية على ساكنتها 

 .تأثير السكنات العشوائية على الفضاء الحضري الكلي 

 .نتائج البحث 

 .خاتمة 

 

 أهمية البحث : 

 واسباب ةالكبير المدن في وانتشارها العشوائية السكنات ظاهرة دراسةتأثير ترجع أهمية البحث إلى أنه خصص لدراسة 

 على ترتبةالم األثار ودراسة والعربي العالمي المستوى على للمدن الحضري المنظر على المترتبة النتائجو.  انتشارها

 لجماليا وشكلها المدن لمورفولوجية  العشوائية السكنات وتشويه. والتعليمي والتربوي والبيئي الصعيدالصحي

 أهداف البحث :  

 بابهاظاهرة انتشار السكنات العشوائية واسالتعرف على  -

 معرفة األثار المترتبة للسكنات العشوائية على الفضاء الحضري  -
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 أثار السكنات العشوائية على سكنيها على الصعيد الصحي والبيئي والتربوي والتعليمي  - 

 كيف تساهم السكنات العشوائية في تشويه مورفولوجية المدن وشكلها الجمالي . -

 بحثمنهج ال

 منهج الوصفي التحليلي. لقد اعتمد البحث على استخدام ال

 المفاهيم األساسية: -2

 السكنات العشوائية: -2-0

يعتبر مفهوم السكنات العشوائية بالرغم من تعدد التسميات المرتبطة به كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقا من  

لى الثقافة والقيم. التغير عأبرز المفاهيم التي شغلت الباحثين المهتمين بالمجال الحضري وتغير مورفولوجيته، وتأثير هذا 

 وقد ارتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بالنمو الهائل للمدن والمناطق الحضرية الحديثة، 

وما كان لذلك من تأثير هائل ال على عادات الناس وأنماط سلوكهم فحسب، بل على أنماط التفكير والقيم. ومن الالفت 

الكثير من الباحثين االجتماعيين بمظاهر التفاوت والالمساواة االجتماعية  للنظر أن االنتشار الهائل للمدن ارتبط لدى

وشيوع الفقر واالنحراف والجريمة. ولم يكن من المستغرب أن تنشأ أوائل الدراسات والنظريات السوسيولوجية حول 

وجد حياة منطقة مهجورة ال تالمدن الحديثة في مدينة شيكاغو األمريكية التي كانت في الثالثينات من القرن التاسع عشر 

( ومن 250 -257: 5002إلى مدينة صناعية، ومركز مالي ضخم )غدنز، أنتوني.  1500فيها، وتحولت بحلول عام 

 هنا انطلقت الدراسات األكاديمية الجادة ألبرز مشاكل المدن الحديثة، وفي مقدمتها مسألة السكنات العشوائية.

ئية هي عبارة عن: مساكن صغيرة هشة، وتكون غالبا غير كاملة أن السكنات العشوا ROCHEFORTيرى  

البناء، وهي مبنية من الطوب واآلجر من طرف الفاعلين االجتماعيين في حد ذاتهم دون االستعانة بمتخصصين، 

باستعمال معدات بسيطة جدا، وشوارعها تفتقد التصميم وتغيب عنها األرصفة والطرق المعبدة، وتغرق في األوحال 

  (ROCHEFORT,M .1988)ثناء تساقط األمطار. أ

يرى فاروق بن عطية أّن تسمية الحي الفوضوي هي أكثر تسمية تليق على السكنات العشوائية، والذي يعرفه  

على أنه: ذلك الحي المعزول في ضواحي المدن لكبرى، أقيم فوق أرضية اختيرت خصيصا على أساس التخفي وعدم 

ية وليس على أساس امتيازاتها العمرانية، وهو يتشكل من سكنات هشة أو "برارك" تم بناؤها الظهور إضافية إلى السر

من لوائح خشبية، صفائح حديدية، يميز هذه السكنات حرمانها من المياه الصالحة للشرب والكهرباء وغاز المدينة 

مات الجماعات المحلية الممثلة للسلطات والصرف الصحي، والطرق المعبدة، وأنها ال تتواجد في دائرة التسيير أو اهتما

  (BENATIA, Farouk. 1980 :77)المعنية. 

وبناء على هذا التعريف تتوضح لنا بصفة جلية الخصائص األساسية والمشتركة للسكنات العشوائية،  

 والمتمحورة أساسا حول افتقار هذه السكنات ألدنى شروط الحياة،
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تؤثر تأثيرا مباشرا وملحوظا على القيم االجتماعية والثقافية للفاعلين االجتماعيين إضافة إلى ذكره لسمة وجودية هامة   

المنتمين لهذه المناطق، والمتمثلة في عدم اهتمامات السلطات المعنية أساسا بالسكنات العشوائية وساكنتها، وما ينتج عن 

 المجتمع ككل.المرئية وتخفي هذه السكنات والمقيمين فيها من تأثيرات على األفراد و

من ناحية أخرى، يذكر جاد محمود أن السكنات العشوائية هي: مناطق داخل المدن الكبرى وأحيانا بأطرافها،  

تتميز بانحطاط مستوى النازحين من الناحية الطبيعية، وتتميز هذه األحياء بالشوارع الضيقة غير المخططة وغير المهيأة 

كتظ بعدد يفوق طاقتها من السكان، وال تتمتع حتى بقسط ضئيل من الوسائل الحديثة. والمنازل القديمة القابلة للسقوط، وت

 (55: 1550)جاد، محمود. 

كما يعرف عبد القادر القصير السكنات أو األحياء العشوائية على أنها: عبارة عن  تجمعات سكنية نمت  

وهي تبدو وبشكل كل متراصة من األكواخ أو وتوسعت بوضع اليد على أراضي الغير في داخل المدن وغالبا أطرافها، 

المساكن المؤقتة المبنية من المهمالت على أراضي خالية من الخدمات كالماء، الكهرباء والمجاري المائية كما تفتقر إلى 

 (05: 1550الخدمات االجتماعية والصحية وتسكنها أفقر الطبقات االجتماعية. )القصير، عبد القادر. 

الذي  ن لتمييز السكن الفوضويفيرى أن السكن العشوائي قد استعمله الكثير من الباحثي Pierre Georgeأما  

وجد نتيجة تكدس السكان في المدن الكبرى التابعة للبلدان األقل نموا، هؤالء السكان ليست لديهم موارد رزق جاؤوا من 

الضواحي واحتلوا مجاال ال يستهان به من المدينة وغالبا ما يكون هذا المجال عبارة عن مناطق معرضة للفيضانات أو 

منحدرات. وقد بنيت هذه المباني بمواد تحصلوا عليها مجانا من أماكن القمامة أو الموانئ وأماكن  أنها عبارة عن

التخزين، وهي عبارة عن صفائح من القصدير أو القش، وتفتقر تماما إلى أبسط الشروط الصحية كما تعكس صورة 

 ( 50-55: 1552حقيقية عن فقر المساكن الريفية التي جاؤوا منها. )مزهود، الصادق. 

في معرض أبحاثه ودراساته للسكنات واألحياء العشوائية أنها: تحيط بالمدن  GRANOTIERوأخيرا يذكر  

والحواضر الكبرى وعلى هوامشها، وتتميز بارتباطها بما يعرف باألحياء الساخنة، حيث أنه في أحزمة الفقر المحاطة 

تماعيين في ظروف جد قاسية، تتمركز كل تطلعاتهم في تأمين بالمدن الكبرى يعيش حسبه الماليين من الفاعلين االج

   (GRANOTIER, M. 1980)قوت يومي ألبنائهم، وحمايتهم من المطاردة اليومية لهم من طرف رجال الشرطة. 

 المدينة أو الفضاء الحضري: -2-2

علم  حضري، وفي مقدمتهايعد مفهوم المدينة من المفاهيم األساسية في التخصصات المهتمة بدراسة الفضاء ال 

 االجتماع الحضري، واألنتروبولوجيا الحضرية،

فهي تمثل حسب دراسات الباحث الشهير في مدرسة شيكاغو لويس ويرث نمطا من أنماط التباين السكاني. وأن نموها  

حدد طابع ث متغيرات تمن يمكن النظر إليه كعملية تاريخية مستمرة فهي مكان إقامة دائمة للسكان المتباينين، وهناك ثال

المدينة، أولها: أعداد السكان، وثانيها: كثافة اإلقامة، وثالثها: التباين السكاني وحياة الجماعة. وهي أيضا مكان لإلقامة 

 (15: 1500تتميز بالكبر والكثافة ويسكنه أفراد غير متجانسين. )عاطف، محمد. 
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المزيج غير المتجانس من التركيبة السكانية وكثافته  من خالل هذه الرؤية يمكن مالحظة تركيز الباحث على  

الالتجانس في الثقافة، نمط المعيشة، إلى تأثير هذا  في المدينة، وهو ما يميزها بدرجة كبيرة عما سواها، إضافة 

الختالف ا الممارسات، طرق التفكير...وغيرها على الحياة المشتركة لألفراد فيها، وإنتاج قيم لديهم تتمايز وتختلف تمام

 عن تلك المتواجدة في األرياف والتجمعات السكنية قليلة الكثافة السكانية.

تعتبر المدينة مظهرا عمرانيا مألوفا يمكن تمييزها عن القرية بوضوح سواء في مورفولوجيتها أو في كما  

. والترفيه. )حلواني، أحمد وظائفها أو حتى نموها وتطورها التاريخي وهي تتميز بأنها مركز للتركز السكاني والعمل

105)  

ونالحظ من خالل هذا التعريف أن الباحث يركز على مجموعة من السمات التفريقية التي تميز المدينة على  

القرية، سواء من الناحية العمرانية المورفولوجية المتعلقة بشكل البناءات وحجم استيعابها البشري للساكنة، إضافة إلى 

عنها في الوظائف والنمو. كما ركز على أن المدينة مقارنة بالقرية تعتبر مركزا للكثافة السكانية  التمايز واالختالف

 المرتفعة، وتوفير كل من مناصب الشغل والعمل إضافة إلى الترفيه الذي ال توفره القرية.

لسفية، سية، فوتعرف المدينة أيضا على اعتبار أنها عبارة عن تصميمات مبنية على تشكيالت رياضية، هند 

إيديولوجية ورمزية. وهي تعبر عن تطور الفن المعماري الذي حاول على مر العصور إبراز الجماليات التي تجذب 

 (57: 5002الناس والمهابة التي تعبر عن السلطة وقوة الحكام. )بوجمعة، خلف هللا. 

بين السلطة والقوة وتجسيدها من  انطالقا من هذه الرؤية، نجد أن الباحث يربط بصورة كبيرة بين العالقة 

خالل البناءات المعمارية المعبرة عنها، على اعتبار أن هذه البناءات الموجودة في المدينة والمكونة لنسيجها المعماري 

تعبر باألساس عن ثقافة معينة، مجسمة في شكل مجموعة من األشكال الهندسية واإليديولوجية والرمزية المعبرة عن 

 المدينة.

ما أن هناك مجموعة من الدراسات التي تربط المدينة بالتقدم، على أساس أن التحضر يمثل جانبا من البيئة ك 

المستحدثة التي نشأت عن انتشار الرأسمالية الصناعية. ولكن على اعتبار أن المدينة تجمع بين ساكنين غير متجانسين 

هر فيها ما يسمى بالمركز والهامش. حيث أصبح مفهوم من مختلف النواحي وفي مقدمتها الجانب االقتصادي، فقد ظ

مركز المدينة أو قاع المدينة من المحاور الرئيسية التي تستأثر باهتمام العلماء االجتماعيين في اآلونة األخيرة. ومن 

لعشوائية في اجملة القضايا والمشكالت التي تستحوذ على اهتمامات الباحثين والمحللين في المراكز السكنية القديمة أو 

أكثر المدن الكبرى، تبرز المسائل المتصلة باالنحراف، البطالة، التشرد، الجريمة واإلدمان على المخدرات والمتاجرة 

بها، التعصب العرقي واإلثني، اإلقصاء االجتماعي، تردي الخدمات العامة والمدارس، والتوتر بين المواطنين والقوى 

 (505: 5002لنظام. )غدنز، أنتوني. المكلفة بتطبيق القانون وحفظ ا

(، نجد أن المدن في 5002وحسب رؤية الباحث في علم االجتماع الحضري مانويل كاستلز )غدنز، أنتوني.  

القرن الحادي والعشرين ال تتميز بحجمها السكاني أو الجغرافي فحسب، بل بدورها باعتبارها نقاط التقاء رئيسية بين 

 ة من ناحية واالقتصاد المعولم من ناحية ثانية. التجمعات البشرية الهائل
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وستكون هذه المدن بمنزلة جيوب من النشاط والفعالية والنفوذ تتدفق فيها ومنها مؤثرات السياسة، ووسائل اإلعالم  

اس نواالتصاالت، والمال واإلنتاج. وستكون )...( أشبه بقطع مغناطيسية  تنجذب إليها المناطق المحيطة بها. وينجذب ال

إلى المراكز الحضرية الكبيرة ألسباب عديدة. فهي ستكون قبلة للقوى التي تنجح في االنضمام إلى نظام االقتصاد العالمي 

واالنتفاع منه، وكذلك للجماعات التي ال تحقق مثل هذا النجاح. كما أن هذه المدن، التي ستمثل أطراف االقتصاد المعولم، 

 الناس الذين يكافحون لمجرد البقاء واالستمرار. ستستقطب شرائح عديدة هائلة من 

واعتمادا على ما سبق تنتج الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية إما بسبب تقهقر الزراعة  

التي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم أو ألن المدينة توفر لهم مجاالت واسعة من فرص العمل. ويدفع الفقر وشح 

رص أعدادا هائلة من أهل الريف والقرى إلى إغراءات المدينة. وقد يفكر جانب من هؤالء المهاجرين بالبقاء في الف

المدينة نسبة قصيرة نسبيا يعودون بعدها إلى قراهم بعد أن يكسبوا بعض المال، وقد تعود فئة قليلة منهم إلى الريف 

بقاء في المدينة، إما ألنهم أفلحوا في تحقيق ما هاجروا من أجله، أو بالفعل، غير أن األغلبية الغالبة منهم تضطر إلى ال

ألنهم فقدوا لسبب أو آلخر عالقاتهم وأدوارهم ومواقعهم في مجتمعاتهم المحلية السابقة في مجتمع الريف. )غدنز، 

 (502 -505: 5002أنتوني. 

ائية بهدف الحفاظ على وجودهم ويضطر العديد منهم بسبب نقص مواردهم المالية إلى تشييد سكنات عشو 

واستمرارهم، وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة على النسيج الحضري للمدينة، سواء من الناحية الشكلية المورفولوجية، أو 

 من ناحية القيم الثقافية والممارسات اليومية في الواقع المعيش. 

 تأثير السكنات العشوائية على ساكنتها: -2

لمناطق السكن العشوائي الذي شمل معظم المدن الكبرى في الوطن العربي بصفة خاصة تميز الواقع الراهن  

 (551-550: 5015بمجموعة من الخصائص، ويمكن تصنيف تلك المدن في مجموعتين رئيسيتين:  )الربداوي، قاسم. 

 اني مجموعة ذات نمو سكني عشوائي كبير وواسع في المساحة وعدد السكان، وتمثل ذلك بالزحف العمر

باتجاه األراضي الزراعية المروية حول المدن، أو األراضي الزراعية البعلية غير المروية، وأحيانا أراض 

جرداء، وهذه المدن هي: القاهرة، دمشق، عمان، الخرطوم، بيروت، طرابلس، تونس، الجزائر،الدار 

الذين  ا، وتبلغ نسبة السكانالبيضاء،نواكشط، صنعاء وبغداد. حيث توسعت هذه المدن توسعا كبيرا عشوائي

من مجموع سكان تلك العواصم، وشكل ذلك مدنا كبرى،  % 50 -50يقطنون في مناطق السكن العشوائي بين 

 حيث التصقت حدود المدينة اإلدارية بتلك المناطق العشوائية.

 بة التحضر، نس مجموعة مدن ينخفض فيها عدد السكان الذين يقطنون في مناطق السكن العشوائي وترتفع فيها

بسبب نشوء تلك المدن بعد اكتشاف النفط واستثماره، وتتميز بتخطيطها عمرانيا، وهي مدن: الرياض، أبو 

  )مناطق مخالفات سكنية(. %02 -52ظبي، مسقط، الكويت، الدوحة، البحرين وتصل النسبة فيها أحيانا بين 
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برى تعاني من مشكلة السكنات العشوائية بدرجات من خالل ما سبق ذكره، نالحظ أن جميع المدن العربية الك  

ونسب متفاوتة وهذا راجع للعديد من األسباب، تتقدمها العوامل االقتصادية، الهجرة الداخلية، إضافة إلى عوامل تختلف 

 من مدينة ألخرى. 

نا عرضها، سبق لولكن ما يمكن اإلجماع عليه استنادا على جملة التعاريف الخاصة بالسكنات العشوائية، والتي  

استنتاج مجموعة من التأثيرات القابلة للمالحظة والتقصي العلمي الميداني.حيث أن االنتماء إلى األحياء العشوائية 

واإلقامة في مساكنها غير الالئقة بالحياة االجتماعية ينتج عنه مجموعة من التأثيرات السلبية على العديد من األصعدة، 

  والتي نذكر منها ما يلي:

 :على الصعيد الصحي والبيئي 

يقطن ما يقدر بثلث سكان مدن العالم النامي في أحياء فقيرة مزدحمة وهم يعانون االكتظاظ الشديد والسكن  

دون المعياري واإلمكانات الهزيلة للحصول على الماء والصرف الصحي المأمونين، مما يؤدي إلى نسب عالية من 

و المديني المتسارع بأن مشكالت القاطنين في األحياء الفقيرة سوف تزداد سوءا األمراض ووفيات الرضع. يوحي النم

 (250: 5002في المدن المعرضة أصال للضرر. )غدنز، أنتوني. 

وبما أن السكنات العشوائية ال تحتوي على أبسط الشروط الصحية الالزمة للحياة االجتماعية الكريمة، من  

رب، قنوات الصرف الصحي...وغيرها فإن انتشار األمراض واألوبئة فيها يكون مراكز الصحة، المياه الصالحة للش

 أكثر من غيرها من المناطق السكنية األخرى. 

إضافة إلى أن التكدس البشري الكبير فيها واالكتظاظ الذي تعرفه بالرغم من انعدام شروط البيئة الصحية  

انتشار األمراض، التي من الصعب التحكم فيها والحد منها، بسبب السليمة، يساهم من ناحيته في زيادة درجات العدوى و

انعدام شروط الصحة من ناحية، وعدم وجود مراكز صحية جوارية تساعد الفاعلين االجتماعيين الساكنين في المنطقة 

 على تفادي مثل هذه األمراض.

 :على الصعيد التربوي والتعليمي 

 ية األولية  من أهم العمليات التي تقوم بها األسرة، والتي يتعلم بها األطفالتعتبر عملية التربية أو التنشئة األسر 

المعايير الثقافية للمجتمع الذي يولدون وينشأون فيه. وحيث أن هذه العملية تجري خالل السنين األولى من حياة الفرد، 

 (525: 5002دنز، أ. )غ فإن العائلة تمثل الساحة الرئيسية التي تتم فيها تنمية الشخصية البشرية.

لكن ما هو مالحظ في السكنات العشوائية بناء على الدراسات المتخصصة، أن األسرة ال تمتلك الوقت الكافي  

من أجل تولي مهمة رعاية أبنائها والحرص على تربيتهم تربية سليمة، نظرا لالنشغال المستمر بالعامل االقتصادي، 

ألفراد المنتمين إليها، ولو بتوفير أدنى المتطلبات المتعلقة بذلك. وهو ما ينعكس من أجل الحفاظ على استمرارية وحياة ا

 سلبا على الجانب التربوي لألبناء، والذين يلعب الشارع العشوائي دورا أساسيا في تكوينهم وتنشئتهم. 
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ماعية ة باآلفات االجتكما أن انتماء هؤالء الصغار إلى تجمعات عشوائية تعد من المناطق السكنية الحارة والمليئ  

والجريمة، يؤثر بطريقة مباشرة في شخصيتهم، استعداداتهم، أفكارهم، وممارساتهم. حيث أن مثل تلك الممارسات 

الخارجة عن إطار المقبول والمرغوب فيه اجتماعيا في المجتمع الكلي، تصبح بالنسبة إليهم بناء على المعايشة المستمرة 

تعارف عليه، وهو ما يؤثر عليهم سواء داخل التجمعات السكنية العشوائية، أو خارجها، لها، شيئا من المقبول والم

وباألخص أثناء تفاعالتهم االجتماعية مع أطفال ينتمون إلى مناطق مغايرة أثناء االلتحاق بالتعليم في مرحلة عمرية 

 معينة. 

ق ت التربوية المتواجدة في غيرها من المناطوبما أن هذه التجمعات العشوائية ال تتوفر في الغالب على المؤسسا 

الحضرية، فإن األطفال ينتقلون إلى مدارس متواجدة في تجمعات قانونية محاذية، ويمثل هذا االنتقال خطوة أولية في 

 .الخروج من الحياة المعاشة التي ينتمي إليها الطفل، إلى عالم المدينة المتميز بالالتجانس كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

وهنا يبدأ بمالحظة الفجوة الكبيرة والهوة الواسعة بين واقعة اليومي المعيش من ناحية، وبين الواقع التعليمي الجديد من 

ناحية أخرى، إضافة إلى أنه يبدأ اكتساب قيم ومعايير جديدة يمكن أن تكون متمايزة عن المعايير التي تربى عليها في 

 السكنات العشوائية.

 

 قتصادي:على الصعيد اًل 

من خالل تناول ومعالجة الموضوع، يمكن االستنتاج بناء على ذلك أن الوضعية االقتصادية لساكنة التجمعات  

العشوائية من األساس متدنية جدا، حيث أنهم جميعا يعيشون تحت خط الفقر، وتؤثر وضعيتهم االقتصادية الصعبة هذه 

الشاغل، وهمهم الوحيد هو الصراع من أجل البقاء والمحافظة على  على جميع نواحي الحياة االجتماعية. إذ أن شغلهم

  حياتهم وحياة أبنائهم. 

ونتيجة لوضعيتهم المادية المتردية يضطر الكثير منهم إلى الدخول في عالم الجريمة واالنحراف، حيث تزداد  

( مقارنة بغيرها 155: 5010لي. معدالت الجريمة بصفة كبيرة في السكنات والمناطق العشوائية )الخراشة، عاطف، ع

من أحياء الفضاء الحضري المخططة والقانونية، وذلك لعدة عوامل من أبرزها الجانب االقتصادي، إضافة إلى درجة 

 االحتقان الكبيرة الموجودة فيها.

 روالمالحظ بناء على نتائج العديد من الدراسات المتخصصة في المجال، انتشار النشاطات االقتصادية غي 

القانونية في المناطق العشوائية والهامشية، وبدرجة كبيرة ما يرتبط بالمخدرات، إذ يعتبر تعاطيها وبيعها أو المتاجرة 

بها نشاطات متعارف عليها وشبه مقبولة في هذه األماكن. لكن ذلك التأثير السلبي لم يقف على ساكنة المناطق العشوائية 

لمحاذية لها، مما أصبح يؤثر بطريقة مباشرة على الفضاء الحضري خاصة، فقط، بل تجاوزه لألحياء والمناطق ا

 والمجتمع الكلي بصفة عامة، وهو ما سيتم التطرق له في المبحث القادم.
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 :على الصعيد اًلجتماعي 

يمكن القول انطالقا من المؤشرات السابقة، أن هذه التأثيرات تصب كلها بالسلب على البعد االجتماعي لساكنة  

المناطق العشوائية، حيث أنهم نتيجة للوصم، وللوضعية الواقعية الصعبة التي يعايشونها يوميا وباستمرار، تصبح لديهم 

في الكثير من األحيان مشاكل ملحوظة على مستوى التفاعل االجتماعي مع بقية الفئات المنتمية إلى المدينة من خارج 

 المناطق العشوائية.

 

 وائية على الفضاء الحضري الكلي:تأثير السكنات العش -4

يرتبط تقسيم المجال الحضري بدرجة كبيرة بمستوى دخل األفراد والطبقات التي ينتمون إليها، حيث يذكر  

CASTELLS  مثال أن الفضاء الحضري هو فضاء مهيكل، أي أنه بداللة أو تعبير آخر ليس منظما بشكل عفوي أو

 (CASTELLS, M. 1977 : 153)ناتج عن محض الصدفة 

وهذا يدل أن المدينة وبالرغم من ال تجانس مكوناتها وبالخصوص البشرية منها، إال أن تقاسم المجال فيها  

يخضع للجانب االقتصادي لألفراد أكثر من غيره، إذا هو يرتبط بمستوى الدخل والمكانة االجتماعية المحلية التي يحققها 

 هما المسئولتان عن رسم مورفولوجية المشهد الحضري.  CASTELLSهذا الدخل. هاتان السمتان حسب 

وبما أن الوافدين الجدد إلى المدينة ال يمتلكون دخال كافيا لشراء مساكن مقبولة، فإنهم يعتمدون في تشييدهم  

للسكنات العشوائية على غزو أو تملك مجال حضري راجع للدولة والملكية العامة بصفة أكثر انتشارا، من خالل أخذ 

مجموعة من األراضي التي تعود ملكيتها إلى أمالك الدولة، ومن هنا فإنها منذ لحظتها التأسيسية األولى تشيد على أساس 

 اغتصاب ملكيات عمومية، وهو ما يؤثر بصورة سلبية على أمالك الدولة وعلى المدينة بشكل كلي.

عشوائية على أنها: عبارة عن  تجمعات سكنية وهذا ما يؤكد تعريف عبد القادر القصير للسكنات أو األحياء ال  

نمت وتوسعت بوضع اليد على أراضي الغير في داخل المدن وغالبا أطرافها، وهي تبدو وبشكل كل متراصة من 

األكواخ أو المساكن المؤقتة المبنية من المهمالت على أراضي خالية من الخدمات كالماء، الكهرباء والمجاري المائية 

 (05: 1550ى الخدمات االجتماعية والصحية وتسكنها أفقر الطبقات االجتماعية. )القصير، عبد القادر. كما تفتقر إل

ومن ناحية أخرى، استنادا على تعريف جاد محمود أن السكنات العشوائية هي: مناطق داخل المدن الكبرى  

ر تتميز هذه األحياء بالشوارع الضيقة غيوأحيانا بأطرافها، تتميز بانحطاط مستوى النازحين من الناحية الطبيعية، و

المخططة وغير المهيأة والمنازل القديمة القابلة للسقوط، وتكتظ بعدد يفوق طاقتها من السكان، وال تتمتع حتى بقسط 

( يمكن القول أن هذه السكنات تؤثر بصفة سلبية على الصورة 55: 1550ضئيل من الوسائل الحديثة. )جاد، محمود. 

ية والجمالية للفضاء الحضري، وهو ما له انعكاسات أخرى مرتبطة بعدة قطاعات، وفي مقدمتها قطاع المورفولوج

 السياحة.
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هذا ويرى عدد من الباحثين في أوساط مدرسة شيكاغو أبرزهم ويرث، أن العيش في المدينة يمثل شكال من   

إقامتها، أو عملها، أو مصالحها االقتصادية.  أشكال الوجود االجتماعي الذي ال يقتصر على توزيع الجماعات في أماكن

فالمدينة في جوهرها، تمثل مركزا للسيطرة االقتصادية والسياسية والثقافية، ومحورا تدور حوله جماعات وأنشطة 

متنوعة دون أن ترتبط فيما بينها بصالت أو عالقات شخصية أو اجتماعية حميمة. وقد تتكون مثل هذه العالقات في 

الجماعات اإلثنية أو المهاجرة، غير أنها سرعان ما تبدأ بالتفكك واالندثار مع تزايد الكثافة والتعقيد في  أوساط بعض

( وهو ما يؤثر بدرجة ملحوظة على األفراد المنتمين إلى المناطق العشوائية 500: 5002حياة المدينة. )غدنز، أنتوني. 

 لوصم.دون غيرهم، من جميع النواحي الحياتية، إلى درجة ا

ونظرا للواقع الضاغط الذي يعايشه سكان المناطق العشوائية، ووصمها باألماكن الساخنة داخل النسيج  

الحضري وانتشار الجريمة والمجرمين فيها، فإنها تصبح بمثابة تهديد للمنتمين للمناطق الحضرية المحاذية لها، 

 العالقة بين الجريمة والسكنات العشوائية في المدينة.  خصوصا إذا تم األخذ بآراء النظريات الساعية لدراسة وتفسير

إذ ترى المدرسة الوظيفية أن ظاهرة الجريمة واالنحراف ناجمة عن التوترات وجوانب الخلل الهيكلية واالفتقار  

دمه قإلى آليات التنظيم والضبط األخالقي في المجتمع. فإذا لم تتوازن وتتقابل تطلعات األفراد والجماعات مع ما ي

المجتمع من مكافآت أو حوافز ثوابية فإن الشقة أو الفجوة بين الرغبة وتحقيقها قد يدفع بعض أفراد المجتمع إلى 

 (500: 5002االنحراف. )غدنز، أنتوني. 

حيث تساهم هذه الفجوة في إنتاج ما يعرف لدى دوركايم مثال بالالمعيارية أو األنوميا التي تولد لدى المنتمين  

العشوائية بالضياع، وعدم القدرة على التأقلم مع متطلبات العيش الكريم من ناحية، والوصم الذي يلتصق بهم  للمناطق

 منذ والدتهم من ناحية أخرى، وهو ما ينتج لديهم توجهات عدوانية نحو الذات واآلخر متجسدا في المجتمع ككل.

لفرد عبيرا عن الضغوط التي تفرض على سلوك اوقد تبنى ميرتون مفهوم األنوميا وعدل فيه ليصبح في رأيه ت 

ة وفي المجتمعات الصناعي -عندما تتعارض المعايير المتعارف عليها مع الواقع االجتماعي. ففي المجتمع األمريكي

تؤكد القيم السائدة على النجاح المادي وعلى تحقيقه من خالل االنضباط والعمل الشاق. وعلى هذا  -الخرى إلى حد ما

، فغن من يعملون بجد هم الذين سينجحون مهما كانت البدايات التي انطلقوا منها. وهذه الفكرة ليست صحيحة األساس

أو سليمة في واقع األمر ألن أكثرية المستضعفين ال يتمتعون إال بفرص قليلة ومحدودة للتقدم، أو قد ال يتمتعون بها على 

لإلدانة االجتماعية بسبب عجزهم الظاهري عن تحقيق التقدم  اإلطالق. غير أن من ال ينجحون يجدون أنفسهم عرضة

المادي. وفي مثل هذا الوضع، يجد البعض أنفسهم مرغمين على التقدم إلى األمام سواء كانت وسائلهم شرعية أو غير 

فؤ الفرص. تكاشرعية. وفي هذه الحالة يكون االنحراف، في رأي ميرتون، نتيجة من نتائج الالمساواة االقتصادية وانعدام 

 ( وهو ما يعبر بطريقة ملحوظة عن واقع األفراد المنتمين لألحياء العشوائية.   505: 5002)غدنز، أنتوني. 

وانطالقا مما سبق، يمكن القول أن عددا معتبرا من الفاعلين االجتماعيين المتجهين نحو االنحراف والجريمة  

 ة للالمساواة االجتماعية المنتشرة في المدينة، والمتاجرة في المخدرات، إنما يقومون بذلك نتيج
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إضافة إلى الظروف الصعبة لتحقيق العيش الكريم فيها. كما أن وصم كل من ينتمي إليها بالمجرم والمنحرف يؤثر بشكل  

 ملحوظ على مساره الحياتي، وعلى طريقة تفاعله مع بقية الفئات األخرى في المجتمع.

 

 النتائج: -5

 سبق التطرق له في البحث، يمكن إيجاز النتائج في النقاط التالية: اعتمادا على ما

  عدم توفر السكنات العشوائية على أبسط شروط وضروريات الحياة الكريمة لساكنتها مقارنة بغيرهم من

 الفاعلين االجتماعيين المنتمين للمناطق السكنية الحضرية المحاذية لها.

  المعيش للفاعلين االجتماعيين داخل السكنات العشوائية عليهم على نطاق تؤثر الشروط المؤطرة للواقع اليومي

 واسع، يشمل كافة مجاالت حياتهم، وباألخص منها ما ارتبط بالجوانب التالية:

 .الصعيد الصحي والبيئي .1

 الصعيد التربوي والتعليمي. .5

 الصعيد االقتصادي. .0

 الصعيد النفسي واالجتماعي من حيث الوصم. .5

 ي وربطهم بالجريمة واالنحراف.الصعيد األخالق .2

  انعكاس التأثيرات السلبية للسكنات العشوائية ال يقتصر على ساكنتها فقط بل إنه يتجاوز ذلك إلى الفضاء

 الحضري المديني بصفة عامة، والمجتمع ككل.

 عديد من لتأثير السكنات العشوائية على مورفولوجية المدينة وشكلها الجمالي، مما له انعكاسات سلبية على ا

 القطاعات وفي مقدمتها السياحة.

 

 خاتمة: -1

بالرغم من حساسية وتعقد موضوع السكنات العشوائية والتجمعات الفوضوية أو الهشة داخل النسيج العمراني  

الحضري، إال أنه حظي باهتمام العديد من التخصصات والبحوث األكاديمية، الساعية إليجاد مقاربات نظرية ممكنة من 

 ر وفهم هذه الظاهرة وما ينتج عنها من تأثيرات على األفراد والمجتمع ككل.تفسي

وتتجلى أهمية هذا المجال البحثية في محاولة رصد ما يتعلق بالسكنات العشوائية من أجل التعامل مع هذه  

قة الئقة في النسيج الظاهرة بطريقة عقالنية ممنهجة، نابعة عن فهم كل جوانبها، بهدف الحد منها، وإعادة دمجها بطري

المعماري الحضري، إضافة إلى إعادة تشييد عالقات تفاعلية اجتماعية مع المنتمين إليها، عالقات مبنية على أساس 

اإلنسانية والكفاءة، بعيدا عن كل دالالت الوصم وما ينتج عنها من عنف رمزي لدى ساكنة المناطق العشوائية، والذي 

 ع بدرجات كبيرة إلى سلوكات عدوانية تهدد سالمة األفراد والمجتمع ككل.يتحول حسب ما هو محتمل ومتوق
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 المستخلص 

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكالت األساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي  

باختالف مستويات تقدمها وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وتعد من أكبر التحديات التي تواجه 

اس تفاقم الظاهرة أي التزايد المستمر المطرد في عدد األفراد القادرين على العمل االقتصاديات العربية حاليا على أس

 والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه.

لذا يهدف هذا البحث إلى تحليل أسباب تفشي هذه الظاهرة. حيث تم التوصل لتحديد األسباب الرئيسية التي تدفع إلى     

تبر سوء التخطيط، عدم توجيه التنمية واالستثمار إلى المجاالت المناسبة، عدم توافق خريجي تزايد المشكلة والتي اع

المؤسسات التعليمية والمهنية مع متطلبات سوق العمل.  إن هذا االهتمام بموضوع البطالة يحتاج إلى تدقيق كمصطلح 

درا وبما أن الدراسات والبحوث العلمية تستلزم قعلمي وذلك نتيجة لتعدد التعريفات اإلجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها. 

 أكبر من الدقة والتحديد في تعريف متغير الدراسة، 

وذلك حتى يمكن حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع موضوع ومشكلة وأهداف دراستنا. لذا فإن المفاهيم األساسية 

 تم تحديدها من خالل النقاط التالية:المتعلقة بموضوع البطالة في هذه الدراسة والمتعلقة بالوطن العربي سي

 تعريف البطالة وأنواعها ـ

 أسباب تفشي البطالة في الوطن العربي. ـ

 .تراجع معدالت التشغيل في الوطن العربي واآلثار المترتبة عليها ـ

 لحل مشكلة البطالة. استراتيجية ـ

 الشباب ، االقتصاد ، الدول العربية ،البطالة، أسباب، آثار، حلول الكلمات المفتاحية: 
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Unemployment in the Arab world causes and effects 

By: Mona jabori 

University of Baghdad / Iraq 

 

Abstract:  

Unemployment is currently one of the main problems facing most Arab countries in 

different levels of progress and their economic, social and political systems. It is one of 

the biggest challenges facing the Arab economies at present on the basis of the 

aggravation of the phenomenon, ie the continuous and steady increase in the number of 

individuals who are able to work and who are looking for it. Without finding it. 

    Therefore, this research aims to analyze the causes of this phenomenon. The main 

reasons that led to the increase of the problem were found to be poor planning, failure to 

direct development and investment to the appropriate fields, and the incompatibility of 

graduates of educational and professional institutions with the requirements of the labor 

market. This interest in the subject of unemployment needs to be scrutinized as a 

scientific term due to the multiple procedural definitions of the concept of unemployment 

and its diversity. Since studies and scientific research require greater precision and 

specificity in defining the study variable, 

This is so that they can be counted and measured accurately to suit the subject, problem 

and objectives of our study. Therefore, the basic concepts related to the subject of 

unemployment in this study related to the Arab world will be determined through the 

following points: 

- Definition of unemployment and types 

- The causes of unemployment in the Arab world. 

- Decrease in employment rates in the Arab world and their implications. 

A strategy to solve the problem of unemployment  

Keywords: Unemployment, causes, effects, solutions, Arab countries, youth, economy. 
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 :المقدمة 

يعتبر موضوع البطالة من أهم المواضيع االقتصادية واالجتماعية ألي دولة، ومن أكثرها خطورة، فكلما  

  زاد عدد العاطلين عن العمل زادت خسائر االقتصاد الوطني ألي دولة، وتزداد أهمية هذه الظاهرة في الدول النامية.

باإلضافة الن البطالة  طاعات اإلنتاجية والخدمية فيها،في ذلك إلى زيادة الضغوطات على الق ويرجع السبب الرئيسي

لها أثار جسيمة سلبية على المستويين االجتماعي واالقتصادي. إن انتشار البطالة يعني أضرار كبيرة ومفاسد خطيرة، 

لبطالة احيث إذا لم يجد الفرد عمل يغنيه يتجه إلى ما يضر نفسه ويضر غيره من أبناء مجتمعه باإلضافة إلى اغتيال 

 ألحالم الشباب وإغالق أفاق المستقبل أمامهم.

إن هذا االهتمام القديم والحديث بموضوع البطالة لم يخلو من بعض الغموض الذي اكتنف هذا المفهوم كمصطلح      

زم قدراً لعلمي وذلك نتيجة لتعدد التعريفات اإلجرائية لمفهوم البطالة وتنوعها. وبما أن الدراسات والبحوث العلمية تست

أكبر من الدقة والتحديد في تعريف متغير أو متغيرات الدراسة، وذلك حتى يمكن حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع 

موضوع ومشكلة وأهداف دراستنا. لذا فإن المفاهيم األساسية المتعلقة بموضوع البطالة في هذه الدراسة والمتعلقة 

 بالوطن العربي.

 مشكلة البحث:

لبطالة من المشكالت المركبة حيث أنها اقتصادية وسياسية واجتماعية لها أثر قوي على الفرد قبل تعتبر مشكلة ا

 المجتمع الذي ينتمي له، فسنحاول في هذا البحث إيجاد عالج للبطالة المتفشية في المجتمع العربي.

 أهمية البحث:

مع العربي، وسيعمل البحث أبضاً على وضع تظهر أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم عالج لتحدى البطالة في المجت

آليات واقعيه متكاملة تعمل على الجمع بين دور رجال األعمال والمستثمرين والشركات التجارية والجامعات 

 والمؤسسات األهلية وبين الشباب العاطل عن العمل.

 مصطلحات البحث:

 :البطالة

ر األمم والدول، وتختلف حدتها من دولة ألخرى ومن مجتمع تعد البطالة من أخطر وأكبر المشاكل التي تهدد استقرا

 آلخر، فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم األمراض االجتماعية وتمثل تهديدا واضحا على االستقرار السياسي.

 الدراسات السابقة:

 تناولت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية لمشكلة البطالة والتي كان من أهمها:
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 (2102)حمادنة،  :م5015ة ختام حمادنه بعنوان:)مشكله البطالة بين الشباب في مدينه نابلس( سنةدراس - 

م، وهدفت الدراسة إلى التعرف على 5015تناولت هذه الدراسة مشكلة البطالة بين الشباب في أحياء مدينة نابلس لعام

تعليمي، والحالة الزوجية، والتركيب المهني لقوة ظاهرة البطالة بين الشباب، والعوامل المؤثرة فيها منها المستوى ال

العمل النظرية في مدينة نابلس، وكان من أهم النتائج الذي توصلت إليها الدراسة ما يلي: أن مجتمع مدينة نابلس 

( لذلك أوصت %05.05، ارتفاع نسبة البطالة البالغة )%107.2مجتمع فتي مما أدى إلى ارتفاع نسبة اإلعالة البالغة 

لباحثة بما يلي: بضرورة مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، مع ضرورة العمل على إعطاء الشباب ا

دورات تدريبية لخلق روحا لمبادرة لديهم في إفتتاح مشاريع خاصة بهم، مع ضرورة العمل على تقليص عدد سنوات 

 الخدمة وتشجيع التقاعد المبكر لفتح الفرصة أمام الشباب.

)منصور، م: 5015علي منصور:)أثر البطالة على التنمية االجتماعية في محافظة الالذقية(، عام فاتن  -

2104) 

يتناول البحث واقع البطالة في محافظة الالذقية، وأثرها على التنمية االجتماعية على صعيد: الفرد أسرة العاطل عن 

لبطالة على التنمية االجتماعية على مستوى الفرد العمل والمجتمع المحلي. وكان من أهم نتائج البحث هنا كأثر ل

العاطل عن العمل، وأسرته، والمجتمع المحلي بقبول العاطل عن العمل بأي عمل حتى لو كان ال يتناسب مع مؤهالته 

العلمية حيث يتولد لدى الفرد إحباط شديد من ضعف األمل في وجود فرصة للعمل، وتؤدي إلى تأخره عن الزواج إلى 

لتكاليفه، يضاف إلى ذلك الشعور بالحرمان من الحقوق األساسية، وكانت التوصيات كما يلي : وجود أثر للبطالة نظرا 

على التنمية االجتماعية على مستوى الفرد العاطل عن العمل، كما تولد البطالة لديه اضطراب وإحباط شديد من 

را لتكاليفه، كما تسهم في حدوث االغتراب المتمثل ضعف األمل في وجود فرصه للعمل، وتؤدي إلى تأخره الزواج نظ

 . في اإلحساس باإلحباط وانعدام القدرة على العمل، وتؤدي إلى الشعور بالحرمان من الحقوق األساسية

 اإلطار النظري:

 مفهوم البطالة وأنواعها:

 مفهوم البطالة:

هب ضياعاً ويقال بَطَل دم القتيل، وذهب دمه بُطالً: إذا قتل بُطالً، وبُطُوالً، وبطالناً ذ –البطالة في اللغة: بَطََل الشيء 

أي هي العطل  (12م، ص0911)المعجم الوسيط، ولم يأخذ له ثاٌر أو دية. والعامل وبطالة إذا تعطل فهو بطال. 

 (.75م، ص0997)عبيد، والتعطل، الكسل واإلهمال، الضياع والخسران، إتباع اللهو والجهالة والهزل. 

 في القوانين الوضعية:البطالة 

. (00م، ص0999)الرماني، هي عدم توافر فرص العمل للعمال القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه. 

، )الشمريأي أنها الحالة التي يكون فيها المرء قادر على العمل وراغب فيه ولكنه ال يجد العمل واألجر المناسبين. 

دي عن العمل، بالنسبة للشخص القادر على العمل، وال يجد عمال مناسبا. فإذا وهي تعطل غير إرا (5م، ص2115

)عبيد، كان الشخص غير قادر على العمل بسبب العجز والشيخوخة أو المرض فال يعتبر ضمن حدود البطالة. 
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هي  (22م، ص0992)صالح: . وهناك من رأى أنها الفجوة بين النشاط االقتصادي والعمالة. (77م، ص0997 

 ( www.mady19.nireblog.com)قصور في تحقيق الغايات من العمل لدى اإلنسان. 

 أنواع البطالة:

 يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:

 أ ـ البطالة اًلحتكاكية.

هي البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في     

صاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بااللتحاق بفرص العمل المتاحة. وهي تحدث نتيجة لنقص االقت

المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل وأصحاب األعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه 

 (15، 2112)غربي، الباحثـون عن العمل. 

 لى ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلي:يمكن أن نحدد األسباب التي تؤدي إ

 االفتقار إلى المهارة والخبرة الالزمة لتأدية العمل المتاح. -

 صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل والتخصص الدقيق. -

 تمرار.باسالتغير المستمر في بيئة األعمال والمهن المختلفة، األمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة ومتجددة  -

 ب ـ البطالة الهيكلية.

إن هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي معين، وهي ال تمثل حالة عامة من      

البطالة في االقتصاد. يمكن أن ينتشر هذا النوع من البطالة في أجزاء واسعة ومتعددة في أقاليم البلد الواحد. ينشأ هذا 

طالة نتيجة للتحوالت االقتصادية التي تحدث من حين آلخر في هيكل االقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو النوع من الب

 (24، 2110)المجلس اًلقتصادي واًلجتماعي، وسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديمة. 

املـــة ختالف والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى العتعرف البطالة الهيكلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب اال    

. يقترن ظهورها بإحالل اآللة محل العنصر (29، 2117)المجلس اًلقتصادي واًلجتماعي، وهيكل الطلب عليها 

البشري مما يؤدي إلى االستغناء عن عدد كبير من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول 

 راهقين والشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة.الم

 البطالة الدورية أو الموسمية.-ج

ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال وعدم كفاية الطلــب الكلي على العمل كما قد تنشأ نتيجة      

 أو شراء اإلنتاج المتاح مما يؤديلتذبذب الدورات االقتصادية. يفسر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استيعاب 

 إلى ظهور الفجوات االنكماشية في االقتصاد المعني بالظاهرة. 
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تعادل البطالة الموسمية الفرق الموجود بين العدد الفعلي للعاملين وعددهم المتوقع عند مستوى اإلنتاج المتــاح      

ن عدد الوظائف الشاغرة خالل الفترة يسـاوي عـدد وعليـه فعندما تعادل البطالة الموسمية الصفر فإن ذلك يعني أ

 (conseil national économique, 2006, 35)   .األشخـاص العاطلين عن العمل

تعتبر البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل      

 ال.باألجور السائـدة إال أنهم لم يجدوا عم

 تصنيفات أخرى للبطالة:

 إضافة لما تم تحديده من أنواع للبطالة، يضيف الباحثون في مجال االقتصاد الكلي لذلك التصنيفات التالية للبطالة.    

 أ ـ البطالة اًلختيارية والبطالة اإلجبارية.

سباب معينة، أما البطالة البطالة االختيارية هي الحالة التي ينسحب فيها شخص من عمله بمحض إرادته أل     

اإلجبارية فهي توافق تلك الحالة التي يجبر فيها العامل على ترك عمله أي دون إرادته مع أنه راغب وقادر على 

 العمل عند مستوى أجر سائد، وقد تكون البطالة اإلجبارية هيكلية أو احتكاكية.

 ب ـ البطالة المقنعة والبطالة السافرة.

قنعة في الحاالت التي يكون فيها عدد العمال المشغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل، مما يعني وجود تنشأ البطالة الم   

عمالة فائضة ال تنتج شيئا تقريبا حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها فأن حجم اإلنتاج لن ينخفض. أما البطالة 

عمل عند مستوى أجر معين لكن دون أن يجدوه، فهم السافرة فتعني وجود عدد من األشخاص القادرين والراغبين في ال

، 2115)المجلس اًلقتصادي واًلجتماعي، عاطلون تماما عن العمل، قد تكون البطالة السافرة احتكاكية أو دورية. 

009) 

 ج ـ البطالة الموسمية وبطالة الفقر.

ثل الزراعة، السياحة، البناء وغيرهـا تتطلب بعض القطاعات االقتصادية في مواسم معينة أعدادا كبيرة من العمال م

 وعند نهاية الموسم يتوقف النشاط فيها مما يستدعي إحالة العاملين بهذه القطاعات ما يطلق عليه بالبطالة الموسمية،

ويشبه هذا النوع إلى حد كبير البطالة الدورية والفرق الوحيد بينهما هو أن البطالة الموسمية تكون في فترة قصيرة  

 ى. أما بطالة الفقر فهي تلك الناتجة بسبب خلل في التنمية وتسود هذه البطالة خاصة في الدول المنهكة اقتصاديا.المد

 د ـ البطالة الطبيعية. 

تشمل البطالة الطبيعية كال من البطالة الهيكلية والبطالة االحتكاكية وعند مستــوى العمالة الكاملـة، ويكون الطلب     

ا لعرضه، أي أن عدد الباحثين عن العمل يساوي لعدد المهن الشاغـرة أو المتوفرة، أما الذين هم في على العمل مساوي

حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية فيحتاجون لوقت حتى يتم إيجاد العمل المناسب. وعليه فإن مستوى البطالة الطبيعي 

 يسود فقط عندما يكون التشغيل الكامل. 
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اد الوطني عن التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر أو أقل من معدل البطالة عندما يبتعد االقتص     

الطبيعي، أي أنه عندما تسود حالة االنتعاش يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي، أما في حالة 

 عي وبذلك تعم البطالة الدورية.االنكماش فإن معدل البطالة السائد يكون أكبر من معدل البطالة الطبي

 أسباب انتشار البطالة:

تعتبر البطالة من اشد المخاطر التي تهدد استقرار وتماسك المجتمعات العربية، وليس بخاف أن أسبابها تختلف من 

 مجتمع عربي آلخر، وحتى أنها تتباين داخل نفس المجتمع من منطقة ألخرى.

اب اقتصادية، اجتماعية وأخرى سياسية. كل سبب من هاته األسباب له أثره ويمكن في هذا الصدد أن نوزعها ألسب 

 على المجتمع من حيث إسهامه في تفاقم مشكلــة البطالة.

 بناء عليه على ما تقدم أمكن حصر أهم األسباب التي تقف وراء تنامي الظاهرة في البلدان العربيــة في النقاط التالية: 

 صادية.إخفاق خطط التنمية االقت -

 نمو قوة العمل. -

 انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيا ودوليا. -

 إخفاق خطط التنمية اًلقتصادية. -

باإلمعان في تطور النمو االقتصادي في البلدان العربية، نجد أنها قد جاءت مخيبة لآلمال ولم تحقق ما كان منتظرا     

ي بدرجة محسوسة، وأشد من هذا أن الفجوة بين الدول العربيـة والدول منها، فلم ترفع مستوى نصيب دخل الفرد العرب

الصناعية المتقدمة في تزايد مستمر لتباين معدالت النمو في كل منهـا، ويمكـن تحديد أشد العقبات التي تواجه الدول 

ة قتصادي للدول العربيالعربية في هذه المسألة من تأخرها عن مساعي التنمية، حيث يوعز ذلك إلى جمود الهيكــل اال

 إضافة إلى تأخرها في الجهود اإلنمائية و الصناعية،

حيث نجد أن صناعاتها اآلن بالضرورة ناشئــة ال تستطيع منافسة منتجات الدول الصناعية إال إذا توافرت لها دفع من  

 في تحقيق معدالت النمو االقتصاديأنواع الحماية. وما يزيد من العقبات التي تواجههـا الدول العربية نتائج تباطؤها 

 وفشل سياساتها االقتصادية التي كان ينتظر منها تقليــل قالقل تفاقم أزمة البطالة بها.

 نمو قوة العمل. -

أصبحت اغلب الدول العربية تتحمل عبئا كبيرا في سبيل مواجهة تفاقم أزمة البطالة خصوصا بين الشبــاب وذوي   

ل من آثارها السلبية، و ذلك بسبب تداخل عدد من العوامل ذات العالقة المباشرة بقضية الشهادات العلمية والتقلي

التشغيل كالنمو السكاني، نمو القوى العاملة و مستويات مهارتها و إنتاجيتها، األداء االقتصادي و التطورات 

 (2111عزي، )االجتماعية. أدى النمو السكاني السريع إلى ارتفاع معدالت نمو القوى العاملة. 
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 انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيا ودوليا. - 

 سواء تعلق األمر بدول الخليج العربية أو الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربيـة.  

 :البطالة في الوطن العربي

ي عدالت البطالة فتعتبر البطالة  من أكبر المشكالت التي تواجه حكومات الدول العربية ، حيث توجد بها أعلى م   

قّدرت نسبة البطالة  5012العالم، وحسب تقرير لمجلس الوحدة االقتصادية التابع لجامعة الدول العربية الصادر عام 

، أن متوسط نسبة 5015، وكان تقرير منظمة العمل الدولية قد ذكر في عام %00و  50في الدول العربية ما بين 

، وتتزايد سنويًا %15.5ينما بلغت النسبة في العالم العربي في العام نفسه ، ب %5.5البطالة في العالم وصل إلى 

تقريبا من سكانها  %50. وما يجعل هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن %0بمعدل 

 .هم دون سن الخامسة والعشرين

 : 2109معدًلت البطالة في البلدان العربية خالل عام 

ن متابعة معدالت البطالة في البلدان العربية تعطي نسبا تقريبية وال تمثل الحقيقة الكاملة ، وقد تتضارب األرقام في إ   

بعض األحيان بحسب التصريحات الحكومية أو تلك التي تجريها المنظمات المختلفة التي من شأنها متابعة أحوال 

 يها نسبة البطالة للوضع العام التي تمر به كل بلدالبطالة في العالم العربي ، وتأتي فترات ترتفع ف

 وفيما يلي جدول يبين نسب البطالة في بعض الدول العربية حسب منظمة مؤشر االقتصاد العالمي .

 % 5015نسبة البطالة لعام  الدولة

 %50 العراق 

 %15 االردن

 %02 فلسطين

 %15 مصر

 %55 الجزائر

 %5 المملكة العربية السعودية

 %5.5 االمارات العربية المتحدة

 %17 اليمن

 %0.2 الكويت

 

من خالل الجدول نرى بشكل عام  زيادة في معدالت البطالة في الدول ذات الكثافة السكانية والدول التي تعاني من    

ة تفشي باالزمات . وبالمقابل تدني نسب البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت خطط اقتصادية لمحار

 مشكلة البطالة في مجتمعاتها.
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 اآلثار الناجمة عن البطالة: 

ان البطالة لها آثارها على المستوى األمني وأيضا باعتبار أن البطالة ترتبط بانقطاع الدخل ومن ثم صعوبة الحياة 

ب ماعية واإلرهانتيجة العجز في تلبية الحاجات اإلنسانية الضرورية مما يترتب عليه الجنوح إلى الجرائم االجت

والعنف وجرائم اآلداب وانتشار مصادر الدخل غير المشروعة التي تعتبر ذات إغراء مرتفع للضائعين من الشباب 

المتعطلين عن العمل على جميع المستويات باإلضافة إلى النقمة على المجتمع بصفة عامة الوالء واالنتماء للبالد، كما 

 يتضح في الجانب األمني وهي:

 :مةالجري -0

 تشير بعض الدراسات أن مشكلة البطالة قد تؤدي إلى الجريمة لوجود العناصر اإلنحرافيه التالية:

 عدم استقرار العالقات االجتماعية للعاطل وتقلبها زمنيا ومكانيا.  -

 تركز عامل الضياع يؤدي إلى اإلحباط والشعور بخيبة األمل لدى العامل. -

 الوحدة والعزلة.ابتعاد العاطل عن المجتمع ل شعوره ب -

 

 اًلنحراف: -2

هناك عالقة مباشرة بين البطالة واالنحراف حيث أن العاطلين عن العمل تسوء بهم األحوال فيضطروا 

لالنحراف عن السلوكيات السليمة في سبيل توفير احتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس، ال سيما إن كان 

 (2115)عبد الحق، يردعه عن أداء المفاسد. الشخص ضعيف النفس من الداخل، وال يوجد وازع داخلي 

 

  الهجرة: -2

ويقصد بالهجرة ثالث أنواع الهجرة الشرعية القائمة على إجراءات صحيحة وغير مخالفه   

للقانون، والهجرة الغير شرعيه حيث يلجا الكثير من الشباب بتفكير في الهجرة بحث ا وراء الرزق بسبب 

مل لألعداد المتزايدة، دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة عجز الدول العربية عن توفير فرص ع

وأمام هذا التفكير ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية، الذين قادوا الشباب في رحالت غير مضمونة، 

كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلى غايتهم، وتعرض بعض الشباب إلى عمليات نصب بِاسم 

وع األخير هو هجرة الكفاءات العربية خسارة فادحة للوطن العربي على المدى القريب والبعيد، الهجرة . ون

 ويكرس مزيدا من التبعية للغرب.
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 الخاتمة: 

لبرامج ربط ا يجب أن يشكل القضاء على البطالة أحد األهداف ذات األولوية في االستراتيجية اإلنمائية الوطنية. يجب

احتياجات سوق العمل بها وتشغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات االقتصاد التعليمية والتدريبية ب

التدريب وإعادة التدريب. كما يجب على الحكومة أن تضع برامج خاصة  الوطني، وذلك من خالل التوسع في برامـج

ق فرص عمل منتجة آلالف للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، األمر الذي سيترتب عليه خل

 الخريجين والمؤهلين للعمل.
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Abstract: 

“The ozone layer” refers to the ozone within stratosphere, where over 90% of the earth’s 

ozone resides. Ozone is an irritating, corrosive, colorless gas with a smell something like 

burning electrical wiring. In fact, ozone is easily produced by any high-voltage electrical 

arc (spark plugs, Van de Graaff generators, Tesla coils, arc welders). Ozone is a tri-

atomic form of oxygen, i.e., each molecule of ozone has three oxygen atoms and is 

produced when oxygen molecules (O2) are broken up by energetic electrons or high 

energy radiation. Thus, it is formed naturally in the upper levels of the Earth’s 

atmosphere by high energy ultraviolet radiation from the Sun. The researcher illustrate 

the air we breathe from ozone can harm our health. People most at risk from breathing air 

containing ozone include people with asthma, children, older adults, and people who are 

active outdoors, especially outdoor workers. In addition, people with certain genetic 

characteristics, and people with reduced intake of certain nutrients, such as vitamins C 

and E, are at greater risk from ozone exposure. 

Keywords: Ozone, tri-atomic, atmosphere, human, environment 
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   Introduction 

 “The ozone layer” refers to the ozone within stratosphere, where over 90% of the earth’s 

ozone resides. Ozone is an irritating, corrosive, colorless gas with a smell something like 

burning electrical wiring. In fact, ozone is easily produced by any high-voltage electrical 

arc (spark plugs, Van de Graaff generators, Tesla coils, arc welders). Ozone is a tri-

atomic form of oxygen, i.e., each molecule of ozone has three oxygen atoms and is 

produced when oxygen molecules (O2) are broken up by energetic electrons or high 

energy radiation. Thus, it is formed naturally in the upper levels of the Earth’s 

atmosphere by high energy ultraviolet radiation from the Sun. As, the radiation breaks 

down oxygen molecules, releasing free atoms, some of which bond with other oxygen 

molecules to form ozone.  About 90 per cent of all ozone formed in this way lies between 

15 and 55 kilometres above the Earth’s surface – the part of the atmosphere called the 

stratosphere.  Hence, this is known as the ‘ozone layer’.  Even in the ozone layer, ozone 

is present in very small quantities; its maximum concentration, at a height of about 20-25 

kilometres, is only ten parts per million.  

Ozone is an unstable molecule.  High-energy radiation from the Sun not only creates it, 

but also breaks it down again, recreating molecular oxygen and free oxygen atoms.  The 

concentration of ozone in the atmosphere depends on a dynamic balance between how 

fast it is created and how fast it is destroyed.  

Depletion of stratospheric ozone (O3), as commonly known as ‘the hole in the ozone 

layer’, is an issue of international concern. Most ozone is found in the stratosphere (upper 

part of the atmosphere), more than 10 to 16 kms from the surface of the Earth. The 

natural distribution of ozone around the Earth is not uniform, as seasonal winds and 

formation patterns contribute to lower concentrations at the equator and higher 

concentrations at the poles. Ozone in the stratosphere protects life on Earth as it limits 

penetration of ultraviolet radiation through the atmosphere, but it is considered a pollutant 

in the troposphere (close to the ground). The amount of ozone in the atmosphere is 

measured in Dobson units (DU). One DU is about twenty-seven million molecules per 

square centimeter. The average thickness of the atmospheric ozone layer at any place 

varies from month to month, but is generally between 260 and 330 DU. 

http://www.ajrsp.com/
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What is Ozone? 

 Ozone (O3) is a molecule made up of three atoms of oxygen (O), and is mostly found in 

the stratosphere, where it protects us from the Sun’s harmful ultraviolet (UV) radiation. 

Although it represents only a tiny fraction of the atmosphere, ozone is crucial for life on 

Earth. Ozone in the stratosphere—a layer of the atmosphere between 15 and 50 

kilometers (10 and 31 miles) above us—acts as a shield to protect Earth’s surface from 

the sun’s harmful ultraviolet radiation. Without ozone, the Sun’s intense UV radiation 

would sterilize the Earth’s surface. With a weakening of this shield, more intense UV-B 

and UV-A radiation exposure at the surface would lead to quicker sunburns, skin cancer, 

and even reduced crop yields in plants. However, near the surface where we live and 

breathe, ozone is a harmful pollutant that causes damage to lung tissue and plants. This 

“bad” ozone forms when sunlight initiates chemical reactions in the air involving 

pollutants, particularly a family of gases called nitrogen oxides (released from vehicles 

and industry during the combustion process) and with volatile organic compounds 

(carbon-containing chemicals that evaporate easily into the air, such as petroleum 

products. 

 

How ozone works 

The sun emits electromagnetic radiation at different wavelengths, meaning energy at 

different intensities. The atmosphere acts like a multi-layer shield that protects Earth from 

dangerous solar radiation. 

Ozone is found in two different parts of our atmosphere. Ground level or “bad” ozone is a 

human health irritant and component of smog. It is found in the lower atmosphere 

(troposphere) and has nothing to do with the "ozone hole. “High level or “good” ozone 

occurs in the stratosphere and accounts for the vast majority of atmospheric ozone. The 

stratospheric ozone layer absorbs ultraviolet (UV) radiation, preventing dangerous UV 

rays from hitting Earth's surface and harming living organisms. UV rays cannot be seen 

or felt, but they are very powerful and change the chemical structure of molecules. 

http://www.ajrsp.com/
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 UV radiation plays a small role in global warming because its quantity is not enough to 

cause the excess heat trapped in the atmosphere. UV radiation represents a small 

percentage of the energy from the sun, 

 and is not highly absorbed or scattered in the atmosphere—especially when compared 

with other wavelengths, like infrared. But, ozone depletion is also concerning because it 

directly impacts the health of humans, and other living organisms. The Earth’s 

atmosphere is divided into several layers. The lowest region, the troposphere, extends 

from the Earth’s surface up to about 10 kilometers (km) in altitude. Virtually all human 

activities occur in the troposphere. Mt. Everest, the tallest mountain on the planet, is only 

about 9 km high. The next layer, the stratosphere, continues from 10 km to about 50 km. 

Most commercial airline traffic occurs in the lower part of the stratosphere. For nearly a 

billion years, ozone molecules in the atmosphere have protected life on Earth from the 

effects of ultraviolet rays. 

 It is a form of oxygen (O2). We all know that, oxygen we need to live and breathe. 

Normal oxygen consists of two oxygen atoms. Ozone, however, consists of three oxygen 

atoms and has the chemical formula O3. Ozone is formed when an electric spark is 

passed through oxygen. Over millions of years the action of sunlight and specifically the 

action of ultra violet light or UV on oxygen has created a layer of ozone high up in the 

atmosphere. This ozone layer resides in the stratosphere and surrounds the entire Earth. 

The action of UV light on this layer both destroys and creates ozone, a constant process 

going on silently. Thus, this process of absorbing portion of UV light, protecting us from 

the harmful exposure. In fact, UV-B radiation (280- to 315- nanometer (nm) wavelength) 

from the Sun is partially absorbed in this ozone layer. As a result, the amount of UV-B 

reaching Earth’s surface is greatly reduced. UV-A (315- to 400-nm wavelength) and 

other solar radiation are not strongly absorbed by the ozone layer. 

 

Statement of the Problem 

The problem of the current study can be noticed in Manifestations of the impact of the 

ozone layer on the environmental life of the earth and on humans. The researcher 

illustrate the air we breathe from ozone can harm our health. 
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  People most at risk from breathing air containing ozone include people with asthma, 

children, older adults, and people who are active outdoors, especially outdoor workers. In 

addition, people with certain genetic characteristics, and people with reduced intake of 

certain nutrients, such as vitamins C and E, are at greater risk from ozone exposure. 

Research Questions 

This research is guided by the following questions: 

1- Explore how ozone works 

2- What are the harmful effects of ozone? 

3-     What are the environmental effects of ozone? 

  

 The health effects of ozone 

Ozone in the air we breathe can harm our health. People most at risk from breathing air 

containing ozone include people with asthma, 

children, older adults, and people who are active 

outdoors, especially outdoor workers. In addition, 

people with certain genetic characteristics, and 

people with reduced intake of certain nutrients, 

such as vitamins C and E, are at greater risk from 

ozone exposure.  Ozone layer depletion increases 

the amount of UVB that reaches the Earth’s 

surface. Laboratory and epidemiological studies demonstrate that UVB causes non-

melanoma skin cancer and plays a major role in malignant melanoma development. In 

addition, UVB has been linked to the development of cataracts, a clouding of the eye’s 

lens. 

Breathing ozone can trigger a variety of health problems including chest pain, coughing, 

throat irritation, and airway inflammation. 

It also can reduce lung function and harm lung tissue. Ozone can worsen bronchitis, 

emphysema, and asthma, leading to increased medical care.  

http://www.ajrsp.com/
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 Ozone layer depletion causes increased UV radiation levels at the Earth's surface, which 

is damaging to human health. 

An increase in solar UV-B may result in shortening of useful lifetimes of plastics and 

increase the cost of using plastics, particularly in building applications. 

Studies reported during the past year have added significantly to the understanding of 

spectral sensitivity of several widely used plastics. These included polyethylenes, acrylic 

polymers, nylon and textile materials. The findings are consistent with those for other 

polymers already investigated and quantify the spectral dependence of photodegradation. 

These data are useful for future cost estimates on the impacts of increased UV radiation 

in relation to materials damage. A report on the effect of nine types of common 

brominated flame retardant additives on the spectral sensitivity of polyolefins and 

polystyrene indicated a shift in the action spectrum to shorter wavelengths and increase in 

the UV-B induced degradation of the polymers. Plastics generally include flame-

retardants and other additives to ensure processibility and performance, and their effect 

on the photodegradability of the polymer is of practical interest. 

Data on the UV-susceptibility of two biopolymers, chitosan and collagen have also been 

recently reported, clarifying the chemistry of UV-induced oxidative processes and the 

spectral sensitivity of the degradation process. However, these findings should be 

considered preliminary because the sample preparation process may have changed the 

chemistry of biomaterials used in these studies. 

 

Early data from controlled-temperature outdoor exposure experiments on polyethylene 

films illustrated the role of temperature in enhancing and supplementing the sunlight-

induced degradation. At least in the case of polyethylene, the increased damage by an 

incremental increase in UV-B in sunlight is likely to be largely influenced by ambient 

temperature of the exposure location. Effects of stratospheric ozone depletion, and the 

subsequent increased UV-B radiation, on the useful lifetimes of plastics will be more 

severe in locations that experience high ambient temperatures. Understanding the role of 

temperature, together with UV-B irradiation, is scientifically and economically important. 

http://www.ajrsp.com/


 9112-11-5| تأريخ اإلصدار:  ابعسوالنشر العلمي | اإلصدار الالمجلة األكاديمية لألبحاث 

  

 

 
 www.ajrsp.com                                                                                                                                   61  

ISSN: 2706-6495 

 
The environmental effects of ozone 

Ozone affects sensitive vegetation and ecosystems, including forests, parks, wildlife 

refuges and wilderness areas.  In particular, ozone harms sensitive vegetation during the 

growing season. UVB radiation affects the physiological and developmental processes of 

plants. Despite mechanisms to reduce or repair these effects and an ability to adapt to 

increased levels of UVB, plant growth can be directly affected by UVB radiation.  

Indirect changes caused by UVB (such as changes in plant form, how nutrients are 

distributed within the plant, timing of developmental phases and secondary metabolism) 

may be equally or sometimes more important than damaging effects of UVB. These 

changes can have important implications for plant competitive balance, herbivory, plant 

diseases, and biogeochemical cycles. 

 

Effects on Materials 

Synthetic polymers, naturally occurring biopolymers, as well as some other materials of 

commercial interest are adversely affected by UVB radiation. Today's materials are 

somewhat protected from UVB by special additives. Yet, increases in UVB levels will 

accelerate their breakdown, limiting the length of time for which they are useful outdoors. 

Reductions in stratospheric ozone lead to increased penetration of UV-B radiation to the 

lower atmosphere, and therefore to a general increase in the photochemical reactivity of 

the troposphere. These changes are believed to affect concentrations of key tropospheric 

gases such as ozone (the major constituent of urban photochemical smog), peroxides 

(important contributors to the acidification of rain) and the hydroxyl radical (OH), which 

is the major oxidant responsible for the atmospheric residence time of species such as 

carbon monoxide, methane, VOC, nitrogen and sulfur oxides, and other constituents 

including many substitutes for ozone-depleting substances. However, the magnitude and 

even the sign of the tropospheric composition responses to increased UV-B levels depend 

on the chemical environment, especially the local amounts of nitrogen oxides, VOC, and 

water vapor. 

http://www.ajrsp.com/
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 Recent modelling studies confirm and extend earlier work showing that remote regions 

should experience lower tropospheric O3 levels due to enhanced UV-B radiation, and 

higher OH concentrations leading to shortened lifetimes for many atmospheric 

constituents as well as to higher levels of peroxides. However, the newest study also 

suggests that such effects will be rather minor in the upper troposphere due to the low 

levels of water vapour present at those altitudes. Another recently published study 

illustrates the effect of stratospheric perturbations on tropospheric chemistry by showing 

increases in tropical tropospheric methane and carbon monoxide for several months 

following the Mt. Pinatubo eruption, which injected large amounts of UV-absorbing 

sulfur dioxide into the stratosphere and thus temporarily reduced tropospheric OH radical 

production. 

 

The ozone hole 

The term ‘ozone hole’ refers to the depletion of the protective ozone layer in the upper 

atmosphere (stratosphere) over Earth's polar regions. People, plants, and animals living 

under the ozone hole are harmed by the solar radiation now reaching the Earth's 

surface—where it causes health problems, from eye damage to skin cancer. 

Stratospheric ozone is constantly produced by the action of the sun's ultraviolet radiation 

on oxygen molecules (known as photochemical reactions). Although ozone is created 

primarily at tropical latitudes, large-scale air circulation patterns in the lower stratosphere 

move ozone toward the poles, where its concentration builds up. 

In addition to this global motion, 

strong winter polar vortices are 

also important to concentrating 

ozone at the poles. During the 

continuously dark polar winter, the 

air inside the polar vortices 

becomes extremely cold, a 

necessary condition for polar 

stratospheric cloud formation. 

http://www.ajrsp.com/
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 Polar stratospheric clouds create the conditions for drastic ozone destruction, providing a 

surface for chlorine to change into ozone-destroying form. They generally last until the 

sun comes up in the spring.In the 1980s, scientists discovered that the ozone layer was 

thinning in the lower stratosphere, with particularly dramatic ozone loss—known as the 

"ozone hole"—in the Antarctic spring (September and October). 

Scientists also discovered that the thinning in the ozone layer was caused by increasing 

concentrations of ozone-depleting chemicals – chlorofluorocarbons or CFCs (compounds 

with chlorine and/or fluorine attached to carbon) and to a lesser extent halons (similar 

compounds with bromine or iodine).  

These chemicals can remain in the atmosphere for decades to over a century. At the 

poles, CFCs attach to ice particles in clouds. When the sun comes out again in the polar 

spring, the ice particles melt, releasing the ozone-depleting molecules from the ice 

particle surfaces. Once released, these ozone-destroying molecules do their dirty work, 

breaking apart the molecular bonds in UV radiation-absorbing ozone. 

 

Conclusion 

Ozone depletion is an ongoing crisis that heavily impacts nature and human lifestyle. The 

threats posed to the ozone layer by chlorofluorocarbons (CFCs) were definitely not 

thought possible when they were created. It is important to look back at the past so that 

we can learn from our mistakes. Without a doubt, the ozone layer needs to be protected, 

and I am glad that the government is taking measures to do so. However, though HCFCs 

and HFCs (the leading replacements of CFCs) help solve the ozone problem, they create 

another issue regarding global warming. This is the case for many substitutes, so I 

strongly believe that technology now, in the present, must advance so that safe 

alternatives can be discovered. 
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 الخامس البحث 

 

 

 

) وسائل االعالم السودانية  االتصال لتكنولوجياالتطورات التاريخية 

 نموذجاً (

 ماهر عبد هللا البوشيإعداد / 

  سودان ال/   جامعة السودان المفتوحة 

    maher_b85@gmail.com: ailEm 

   

 

 المستخلص

شهد في فترة قصيرة تحوال حاسما بفضل التطورات التكنولوجية التي يقوم عليها حيث أصبح يشكل  االتصاالتقطاع 

المعرفة، الذي يعتمد على المعلومة وطرق إيصالها في  اقتصادالجديد أو  باالقتصادالبنية التحتية لما يعرف اليوم 

فاالتصالأقصر وقت وبأقل تكاليف.   الرئيسية التي تنطوي بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط  يمثل العملية 

. وسنذكر في هذا البحث التطورات التاريخية في وسائل االتصال بأخذ بعين  متنوعة قد تختلف من حيث أهدافها

 االعتبار التطور الحاصل في وسائل االعالم واالتصال السودانية .

 وسائل االتصال ، االعالم ، التواصل ، االعالم السوداني الكلمات المفتاحية: 
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Historical developments in communication technology 

 (Sudanese media as a model) 
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Abstract:  

In a short time, the telecommunications sector has undergone a decisive transformation 

thanks to the technological developments that underpin it. Communication is the main 

process within which various sub-processes or activities involve different objectives. We 

will mention in this paper historical developments in the means of communication taking 

into account the development in the Sudanese media and communication. 
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 المقدمة:

قطيعة أحدثت ال التي واالتصاليشهد التاريخ بأن البشرية مرت بعدة ثورات وآخرها هي ثورة تكنولوجيا المعلومات    

بين كل ما هو قديم وأصبح جديد اليوم قديم الغد. ونتيجة لهذه التطورات تزايد الطلب على هذه تكنولوجيا، وبالتالي 

أصبحت هذه األخيرة هي مورد أكثر أهمية بالمقارنة بالموارد الكالسيكية، مما أصبح االهتمام بتكنولوجيا المعلومات 

نقطة القوة والتميز في عصر سمته األساسية هي  باعتبارهالمشغل الشاغل ألي مؤسسة المستوفية الشروط ا واالتصال

 المعلوماتية.

فنجد أنه شهد في فترة قصيرة تحوال حاسما بفضل التطورات التكنولوجية  االتصاالتوإذا نظرنا أيضا إلى قطاع    

، الذي يعتمد على المعرفة اقتصادالجديد أو  قتصادباالالتي يقوم عليها حيث أصبح يشكل البنية التحتية لما يعرف اليوم 

الرئيسية التي تنطوي بداخلها عمليات  يمثل العملية فاالتصالالمعلومة وطرق إيصالها في أقصر وقت وبأقل تكاليف.  

 فرعية أو أوجه نشاط متنوعة قد تختلف من حيث أهدافها )اإلعالم بأنواعه، الدعاية، الدعوة، اإلعالن...( إال أن

المتغير الرئيسي الذي يربطها هو كونها عمليات اتصالية تستخدم فنون االتصال ووسائله وتكنولوجياته في تحقيق 

 أهدافها، من خالل توصيل رسائلها االتصالية المتضمنة معلومات مقصودة.

 مشكلة البحث:

قائم، الجديد، ونظًرا للجدل الواسع ال اإليصالتتمثل مشكلة البحث في ارتباط فئات عريضة من المستخدمين بوسائل  

سنتعرف على التطور التاريخي لوسائل االتصال، وسنسلط الضوء على المجاالت التي يبرز فيها كل نوع من وسائل 

 االتصال الحديثة، وسبل توظيفه إيجابيًّا.

ومراحل تطوره  أما بخصوص التساؤالت التي يجيب عنها البحث عن وسائل االتصال: فماهية وسائل االتصال

 وأنواعه.

 أهمية البحث:

 التعرف على مفهوم وسائل االتصال. -

 التعرف على مراحل تطورها. -

 التعرف على أنواعها وأهميتها. -

 اإلعالم السوداني وسائل االتصال و نشأة وتطورالتعرف على   -
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 مصطلحات البحث: 

 االتصال:

خاللها المتصل بنقل معلومات أو رسائل إلى المتصل به االتصال ضد االنقطاع. وهو عملية أحادية الطرف. يقوم من 

 .من أجل تحقيق هدف ما، وذلك بواسطة لغة مشتركة بينهما، ال يتحقق االتصال من دون توفرها

 التواصل:

 .التواصل ضد االنقاع أيضا، وهو عملية ثنائية، يقوم كل طرف فيها بنقل معلومات أو رسائل للطرف اآلخر

 .ة عن عالقة تقام في األساس من أجل إنشاء ارتباط سواء بين األشخاص أو األشياءوالتواصل بذلك عبار

 .كما يمكننا القول بأن التواصل هو وسيلة يتم استخدامها بغرض نقل وتبادل المعلومات بين جهتي اتصال أو أكثر

 الحديثة: االتصالوسائل 

الحديثة هي الوسائل التي من خاللها يتمكن اإلنسان للتواصل مع العالم بأكمله، حيث أصبحت من  االتصالتُعد وسائل  

عنها، كما أن هذه الوسائل سهلة على اإلنسان الحياة، ألنها  االستغناءأهم الضروريات التي ال يمكن العيش بدونها أو 

 الحديثة. االتصالسائل الحديثة يوضح أهمية و االتصالتقرب بين المسافات وتعريف وسائل 

 الدراسات السابقة:

 ماجستيرم وهي رسالة 1550 -1557( السودانيةوسائل اإلعالم  تطوير)شبكة المعلومات ودورها في  -1

للباحث أشرف قرشي وتعتبر هذه الدراسة دراسة وصفية حيث استخدم  اإلسالميةمن جامعة امدرمان 

الباحث المنهج الوصفي وطرقه المختلفة واعتمد كذلك علي المنهج التاريخي واستخدامه في متابعة 

مواقع وسائل اإلعالم علي شبكة اإلنترنت في محاولة للمزاوجة بين األساليب المختلفة لضمان الوصول 

 اؤالت البحث. إلي نتائج علي تس

 توصلت الدراسة على عدد من النتائج أهمها: 

  مؤسسات المعلومات ومصادرها لالتصال والتشارك في  بينالربط  عمليةأتاحت المعلومات

 .للمستفيدين وإتاحتهاالخدمات 

  الوصالت  تمديدمتمثلة في قطاع االتصاالت عبر  تحتيةإلى بنية  الحديثةتحتاج شبكات المعلومات

 )األلياف الضوئية( واألقمار الصناعية وشبكات الهاتف. ةالحديث

  لم تستفد وسائل اإلعالم السودانية من الكم المعلوماتي الذي توفره اإلنترنت حيث ال تتاح الفرص

للمحررين في هذه الوسائل بصورة واسعة للتعامل مع الشبكة كمصدر للمعلومات لموادهم 

 التحريرية من أخبار وتحقيقات وغيرها.

 .عدم توفر الكوادر الفنية لمعالجة المشكالت الفنية التي قد تطرأ على األجهزة 
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)اإلعالن عبر الوسائط المتعددة بالمواقع اإللكترونية، بالتطبيق على اإلعالنات في موقع سودانيز اون  -5 

 .مان اإلسالمية للباحث أنس أحمد عبد المجيددوهي رسالة ماجستير من جامعة أم ر .م(5000الين 

تُعتبر هذه الدراسة من نوع البحوث الوصفية والتى تستهدف تصوير وتحليل وتقويم  : منهج الدراسة

خصائص معينة أو موقف معين يُقلب عليه صفة التحديد أو دراسة الحقائق المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو 

 موقف أو مجموعة من المواقف بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها ،

فقد استهدفت هذه الدراسة الوصول إلى وصف كامل ودقيق للإلعالنات المنشورة فى موقع سودانيز  وعليه 

اون الين خالل سته أشهر وهى الفترة المحددة للبحث و أستخدم الباحث فيها كذلك منهج التحليل الذى يُعتبر 

 ن لإلعالنات المنشورة فيمن أهم المناهج المستخدمة في البحوث الوصفية و أستخدم اسلوب تحليل المضمو

 . الموقع خالل فترة الدراسة

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

 .معلنو الخدمات هم األكثر استخداماً لموقع سودانيز اون الين في نشر إعالناتهم 

  االستماالت المستخدمة في إعالنات الموقع هي عبارة عن استماالت عقلية وعاطفية ألنها أكثر

 على الجمهور. تأثيراً 

  معظم إعالنات الموقع تستخدم النصوص والرسوم بإعتبارها مكونين وعنصرين من أهم مكونات

 وعناصر اإلعالن.

  الجمهور المستهدف بإعالنات الموقع هو جمهور عام وذلك نسبة تشمل جميع فئات الجمهور من

 نساء وأطفال ورجال.

 

 اًلطار النظري

 تكنولوجيا اًلتصال:

إن تكنولوجيا االتصال هي مجموع التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها  يمكن القول

لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي، و 

مكتوبة أو المصورة أو المرئية أو الرقمية من خالل التي يتم من خاللها جمع المعلومات و البيانات المسموعة أو ال

الحاسبات االلكترونية ثم تخزين هذه البيانات و المعلومات، ثم استرجاعها في الوقت المناسب، ثم عملية نشر هذه 

، المواد االتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مرئية أو مطبوعة أو رقمية، و نقلها من مكان إلى مكان آخر

و تبادلها، و قد تكون هذه التقنيات يدوية أو آلية أو الكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل 

 االتصال و المجاالت التي يشملها هذا التطور.
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 التطورات التاريخية لتكنولوجيا اًلتصال: 

ر من شخص إلى آخر" والكالم هو الوسيلة كان االتصال في المرحلة البدائية من التاريخ عبارة عن "نقل األخبا   

المالئمة لذلك، ثم استعمل الفرد عالمات وقع اإلتفاق عليها مسبقا كإشعال النار، الصوت، الدق لإلشعار بالخطر أو 

الفرح، لكن هذه الوسائل مرتبطة بحاسة البصر أو السمع ولم تغير كثيرا من نوعية االتصال الذي يبقي شخصيا إلى 

 حلة االكتشافات التي أصبح االتصال فيها جماعيا، حيث ظهرت فيها الكتابة ثم الورق ثم الطباعة. أن جاءت مر

وبعدها جاءت مرحلة العصر الحديث الذي تطورت فيه تقنية الطباعة واستعملت وسائل أخرى أكثر سرعة لنقل 

المعلومات كالراديو، التلفاز والهاتف ثم ظهر الحاسب اآللي لتسجيل المعلومات وحفظها ثم نقلها عبر الشبكات. 

 (2115)يختي، 

ور اتصالي وذلك من خالل اكتشاف األدوات والوسائل التي ويمكن تقسيم تطور الحضارة اإلنسانية من خالل منظ

توسع قدرات اإلنسان الحسية على توصيل أفكاره لآلخرين. وهناك أكثر من رؤية في تقسيم المراحل التي مرت بها 

تكنولوجيا االتصال عبر العصور المختلفة. فمرشالماكلوهان يرى أن البشرية، حتى منتصف السبعينات، قد مرت 

 مراحل: بأربع

 المرحلة الشفوية، مرحلة الكتابة، مرحلة الطباعة، المرحلة االلكترونية.

 المرحلة األولى: المرحلة الشفاهية 

هي مرحلة ما قبل التعلم وكانت وسيلة االتصال الرئيسية فيها الكلمة المنطوقة، والحاسة األساسية هي حاسة السمع. 

ياء. وكانت ذاكرة اإلنسان قوية جدا، والصور الذهنية التي تصاحب وكانت الكلمات ال تشير إلى أشياء بل هي أش

 أفكاره سمعية، فهو يستخدم كل حواسه ولكن في حدود الصوت. 

 المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة 

كانت الكتابة هي الوسيلة األساسية للتعبير وأصبحت حاسة البصر هي الحاسة الرئيسية وأضفت الكتابة صفة الدوام 

لكلمة المنطوقة، وحافظت على أهم رسائل الجماعة مما كفل لها الوجود المستمر، وظهرت الكتب المنسوخة على ا

 ومهنة الوراقة، ودور حفظ الكتب، وازدهر الخبر المخطوط كوسيلة إعالمية وشكلت عمليات بيعه تجارة مزدهرة. 

 المرحلة الثالثة: مرحلة الطباعة

سيد المخطوطات في شكل مادي يتم استنساخه يدويا وبكميات وبشكل مقروء أجود وفيها عرف اإلنسان الطباعة أي تج

نسبيا على المخطوط، ويعود السبق في معرفة الطباعة إلى الفنيقيين الذين كان لهم أيضا فضل اختراع الورق، وقد 

وكة من متحركة المسببدأت الطباعة على قوالب خشبية ثم الفخار، حتى اخترع يوحنا جوتنبورغ الحروف الطباعية ال

 م وبعدها انتشرت الطباعة في أوروبا ومنها إلى العالم كله.1552المعدن عام 
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 المرحلة الرابعة: المرحلة اإللكترونية 

وهي مرحلة بدأت من منتصف القرن التاسع عشر وتستمر إلى وقتنا الحاضر، وقد بدأت بتجارب واكتشافات 

لكية، واستمرت باالستقرار واالنتشار لألجهزة االتصالية الجماهيرية التي واختراعات في االتصاالت السلكية والالس

تشكل لب الثورة االتصالية اآلن ويطلق عليها مرحلة االتصاالت السلكية والالسلكية أو االنفجار االتصالية أو مرحلة 

 (2118)شاذلي، الدوائر االلكترونية. 

نظم االتصال وحولت العالم إلى قرية عالمية إلكترونية يعرف الفرد ويمكن القول إن هذه المرحلة قد أحدثت ثورة في 

 فيها بالصوت والصورة والكلمة كل ما يحدث فور وقوعه.

 مفهوم اإلتصال:

ربحي، )مصطلح اإلتصال في اللغة العربية كما تشير المعاجم يعني الوصول إلى الشيء أو بلوغه واإلنتهاء إليه    

أي  commouبمعنى  communisمشتقة من األصل الالتيني  communications. إن كلمة إتصاالت (2114

 .(2111)دليو، أي يذيع أو يشيع communicareوفعلها  (0991)غريب، عام 

يعرفه الطنوبي بأنه "ظاهرة اجتماعية تتم غالبا بين طرفين لتحقيق هدف أو أكثر منهما بصورة شخصية أو غير 

 .(2118)فرج، شخصية وفي اإلتجاهات متضادة بما يحقق تفاهم متبادل بينهما ويتم ذلك من خالل عملية إتصالية" 

أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفهية أو مكتوبة، اإلتصال هو: "عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل 

 .(2114)ماهر، تنقل من خالل وسيله إتصال إلى الطرف اآلخر" 

)الموسي، وعرف امبري واولت واجي اإلتصال بأنه: "فن نقل المعلومات واألفكار والمواقف من شخص إلى آخر". 

2119) 

ومن مرسل إلى المستقبل -منبه –ويمكن تعريف اإلتصال: "بأنه العملية التي يتم من خاللها إرسال رسالة معينة  

 .(2114)عبيدات، مستهدف، باستخدام أكثر من أسلوب ومن خالل وسائل اتصالية محددة" 

 

 :اإلعالم السوداني وسائل اًلتصال و نشأة وتطور

تحتل وسائل اإلعالم مكانة متميزة انطالقا من طبيعة وظائفها وتأثيرها على الرأي العام، حيث تعتمد دول عالم اليوم  

على ثالث أركان رئيسة في بنائها أال وهي )السياسة واالقتصاد واإلعالم(، وتلعب وسائل اإلعالم، سواء كانت 

ات دوراً هاما ورئيساً في بناء القناعات واالتجاهات مسموعة أو مقروءة أو مرئية، عبر ما تقدمه من معلوم

والمعتقدات عند الفرد والمجتمع، ويرى القائمون على مؤسسات اإلنتاج اإلعالمي أن وسيلة اإلعالم اليوم هي وسيلة 

لقطاع افعالة إليجاد أرضية خصبة للتأثير وللتعبير عن الرأي، فنجد اليوم دوالً ومؤسسات تتنافس بشراسة لريادة هذا 

 والذي أصبح له القدرة على التحكم في عقول البشر وتوجهاتهم، 
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وفي الغالب تسعى الحكومات لتقديم وظائف اإلعالم األساسية وهي: اإلعالم أو األخبار، التعليم، التثقيف، الترفيه،  

يق يان ال تهدف لتحقويمكن أن تضاف إليها في بعض الخدمات وظيفة اإلعالن، والخدمة الحكومية في الكثير من األح

الربح، إنما يكون هدفها األساسي هو تحقيق هذه الوظائف التي تعمل على تنمية المجتمع وإعالم الجماهير بكل الجهود 

والخدمات العامة التي تسعى الدولة لتحقيقها خدمة لمواطنيها، وقد تتشابه الطرق واألساليب التي تحصل من خاللها 

لكن تغطية هذا الحدث، والتعامل معه هي التي تتفاوت من إذاعة إلى أخرى من صحيفة وسائل اإلعالم على الحدث، 

 .إلى أخرى، وهذا هو المحك في التميز واالختالف بين خدمة وأخرى

وعلى صعيد اإلعالم السوداني، فقد تأثر في نشأته بعالقته بالسلطة وهو ما انعكس على عالقته بالجمهور وعلى أدائه، 

يات التي تواجه اإلعالم السوداني تفرض البحث عن حلول أو بدائل، ويمكن دراسة واقع اإلعالم والتزال التحد

 :السوداني على النحو التالي

 :نشأة وتطور اإلعالم السودانياوًلا:  

عندما تأسست أول صحيفة سودانية، وهي صحيفة  1500تعود البداية الحقيقية لتاريخ اإلعالم السوداني إلى عام 

، ونشرت باللغة اإلنجليزية ثم باللغة العربية، واستخدمت األحزاب السياسية منذ االستقالل في عام ”ان الحديثالسود“

وسائل اإلعالم كقنوات لنشر المعلومات والحصول على الدعم السياسي خالل فترات الحكم المدني أو  1525

ع التلفزيون لسيطرتها الكاملة، وأصبح وسائل اإلعالم السودانية من سيطرة الحكومة، وخض العسكري، وعانت

 التلفزيون هو الناطق باسمها

وقد ارتبطت نشأة اإلعالم السوداني في كل مراحله بالسلطة السياسية، فإما أن يكون جزءا منها أو خاضعاً لرقابتها، 

ذلك هم النخبة  فالتطور التاريخي ألجهزة الخطاب اإلعالمي ارتبطت دائما بجهاز الدولة، والمستفيد األكبر من

السياسية بحكم ارتباط اإلعالم وتطوره بها، وقد امتازت هذه العالقة أحياناً بالشد والجذب مما أثر سلبا على أداء 

اإلعالم ألدواره الريادية، وبات دور اإلعالم السوداني قاصراً على االهتمام بقضايا الوطن والمواطنين، فعندما يتناول 

سطحياً، ال يتعمق وال يعبر إال عن رؤية الناشر، حزباً كان أو فرداً، ولم يعد لدى الكوادر  الشأن العام يكون تناوله

 اإلعالمية الدراية الكافية والقدرة على تناول الشأن العام

، هو البداية الحقيقية لنشأة الصحافة في السودان رغم وجود بعض المطبوعات التي ال يمكن أن 1500ويعتبر عام 

صطلح صحيفة، بالمعنى المتعارف عليه، حيث صدرت في هذا العام صحيفة السودان الحديث عن دار نطلق عليها م

المقطم، وكانت صحيفة شبه رسمية وثيقة الصلة بالدوائر الحكومية، وكانت صلتها بالحكومة االستعمارية قوية، 

دح اللورد كرومر واإلشادة به، وكانت تؤيد سياسة الحكومة تأييداً مطلقاً، وخصصت لها أعمدة للمدح، وخاصة م

من القرن العشرين وحتى إعالن االستقالل، صدر ما يزيد عن السبعين صحيفة،  الخمسينياتوخالل الفترة من بداية 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الصحافة أصبحت منبراً سياسياً لكفاح الحركة الوطنية التي مهدت الستقالل 

رت العديد من الصحف الجديدة، وأهمها: أخبار الخرطوم، صوت الشعب، الرقيب، السودان، وبعد االستقالل صد

 النداء، الزمان.
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قامت الحكومة العسكرية بإيقاف الصحف إيقافاً  1520نوفمبر  17وعقب إطاحة الجنرال عبود بالحكومة الحزبية في   

جنرال عبود عن السلطة، صدرت العديد لتكون لسان الحكومة، وبعد تنحي ال” الثورة“تاماً، حتى تم إصدار صحيفة 

 .من الصحف الجديدة، مثل: أخبار األسبوع، آخر لحظة، األضواء

( قام الجنرال جعفر محمد 1502 – 1555وخالل فترة الحكومة االنتقالية التي أعقبت الحكم العسكري لجعفر نميري )

، أوقفت 1505يونيو  00على السلطة في ، وبعد استيالء حركة اإلنقاذ العسكرية 1570نميري بتأميم الصحافة 

السلطة أصدر عمر البشير قوانين تحظر جميع الصحف، وشهدت هذه  الصحف الحزبية، ومنذ أول يوم من توليه

الفترة هجرة جماعية للصحفيين السودانيين، وفر معظم الصحفيين من البالد إلى دول الخليج وأوروبا والواليات 

ا، سمحت الحكومة بالصحف، وبدأت السلطات السماح بالنشر للصحف المرخص لها، المتحدة األميركية، وتدريجي

وعلى الرغم من ذلك، ظلت الرقابة المباشرة وغير المباشرة للحكومة على الصحف السودانية، وخالل هذه المرحلة، 

ت والصحف اقتصرت أنشطة وسائل اإلعالم على منطقة الشمال قبل استقالل جنوب السودان، وتركزت اإلذاعا

، وكان من أهم هذه 1550وصدرت العديد من الصحف الجديدة عام  .والمجالت وقنوات التلفزيون جميعها في الشمال

 الصحف: السودان الحديث، اإلنقاذ الوطني، النصر، 

 :: التطور في بيئة اإلنترنت وأثرها على المجال اإلعالميثانياا 

فقدت وسائل اإلعالم السودانية الكثير من مصداقيتها لدى الجمهور وفي ظل هذا السياق السياسي واإلعالمي، 

السوداني، وخاصة لدى الشباب الذي أقبل على استخدام االنترنت ومطالعة الصحافة الرقمية، التي أصبحت تلعب 

جب ما حدورا رئيسيا في تشكيل الرأي العام السوداني في ظل ضعف وسائل اإلعالم التقليدية التي تنشر ما تشاء وت

 .تشاء، وتعبر عن وجهة نظر السلطة أكثر من المواطن

وبرغم ضعف البنية األساسية لإلنترنت، زاد استخدام الشباب السوداني لهذه الوسائل الحديثة، في ظل قلق متزايد لدى 

اشتراكات  الحكومة السودانية من تزايد تأثيرها على الرأي العام، وفقا لما ذكره المركز الوطني للمعلومات، فإن

، وزاد عدد 5002ألف في عام  200إلى  5001ألف في عام  20من  5005اإلنترنت الخاصة قد ازدادت في عام 

 مقاهي اإلنترنت أكثر من الضعف في الفترة نفسها، لكن نسبة استخدام االنترنت ظلت األعلى في الخرطوم

ن مستخدم، بينما كان عددهم حتى نهاية عام مليو 11حوالي  5012وقد وصل عدد مستخدمي اإلنترنت حتى نوفمبر 

، 5015مليون مستخدم في عام  5من نسبة السكان. حوالي  ٪55مليون مستخدم ويشكلون حوالي  0حوالي  5010

ألف مستخدم فقط. وتشير التقارير إلى تزايد إقبال السودانيين على استخدام  00يقدرون بـ  5000بينما كانوا في عام 

زاد التفاعل على تطبيق واتساب، حيث  5012عاما(. وفي  52-10خصوصاً بين فئة االعمار ) تطبيق انستغرام،

يفضل السودانيون استخدام واتساب على فيسبوك، ويأتي بعده تطبيق االنستغرام ثم تويتر ثم يوتيوب. وحاز تطبيق 

ـفـــاعل وجاء بعده موقع فيســبوك على أعلى نســـبة تــ 5012-5015واتساب لدى المستخدمين السودانيين في الفترة 

 .ثم االنستغرام ثم موقع تويتر وأخيراً موقع يوتيوب
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ويعتبر موقع فيسبوك من أهم مواقع التواصل االجتماعي تفاعالً وذلك من إجمالي المشاركين في االستبيان الذي  

مليون مستخدم، وجاء موقع  5أجرته شبكة مدونون سودانيون بال حدود، حيث وصل عدد السودانيين على الموقع 

. ومن بين كل ٪52تويتر في المركز الثالث بين مواقع التواصل االجتماعي التي حازت على اهتمام السودانيين بنسبة 

شخصا مشتركون على موقع تويتر. وكان اليوتيوب هو الموقع الثاني األكثر تفاعالً بين  20شخص كان هنالك  500

ألف مشترك، وتتنوع  50مليون مشاهدة وقرابة  5صلت أعلى نسبة مشاهدات للقنوات ، حيث و٪57السودانيين بنسبة 

القنوات بين القوالب الكوميدية الساخرة والدرامية والتقنية والمتنوعة، وشهد تطبيق االنستغرام تفاعالً كبيراً من قبل 

( والمعروف عالمياً أن عاما 52-12خصوصاً من قبل الفئة العمرية ) 5012-5015السودانيين في األعوام 

ألف  50مليون مستخدم، أما في السودان فقد تخطت بعض الحسابات حاجز الـ  500االنستغرام يحظى بحوالي 

 .مستخدم بنسبة تفاعل يومية عالية

وفي هذا السياق، يمكن أن نستنتج أنه في ظل السيطرة الحكومية على وسائل اإلعالم التقليدي، وزيادة إقبال الجمهور 

لسوداني على استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي باعتبارها وسيلة مناسبة للحصول على المعلومات، فإن ا

وسائل اإلعالم الرقمية قد باتت األكثر تأثيراً في تشكيل الرأي العام السوداني مقارنة بالوسائل التقليدية التي 

هذا يعني أن اإلعالم السوداني يواجه تحديات جديدة قد يعجز للرقابة الحازمة من جانب حكومة السودانية، و تخضع

 .عن مواجهتها واالستمرار في منافسة هذه الوسائل الجديدة

 

 أنواع تكنولوجيا اًلتصال:

لقد شهد العالم في السنوات األخيرة تطورا مذهال في وسائل وتكنولوجيا االتصـاالت وأصـبح مــن الصــعب متابعــة 

جديــدة فــي هذا المجــال، لقــد تطــور الهــاتف إلــى الــتلكس والفيـديو الـذي تطـور إلـى الفيـديو المخترعــات ال

تكـس ودخلنـا عصـر األقمـار الصـناعية وعصـر االنترنـت والبريد اإللكتروني وال يزال التطور مستمرا في مجال 

 تكنولوجيا االتصاالت بشكل جعـل العـالم قرية صغيرة.

 

 Telex التلكس )المبرقة( :تلكسال

التلكس نظام لنقل الرسائل باسـتخدام جهـاز يسـمى المبرقـة وقـد كانـت المبرقـة أول جهـاز تم استخدامه في إرسال  

الرسائل بالكهرباء ومعظم رسائل البرق كان يتم إرسالها في وقـت مـن األوقات بتخصيص شفرة معينة لكل حرف عن 

 ( الخاصــة بالشــفرة إلــى نبضــات- --الــنقط )...( والشــرطات )طريق مفتـاح المبرقـة ثـم تقـوم المبرقـة بتحويـل 

)عليان وعبد الدبس، كهربائيــة وٕارســالها عبــر أسالك البرق وتعرف الشفرة الخاصة بالمبرقة )شفرة مورس(. 

0999) 
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  :Télétex التليتكس )تبادل النصوص عن بعد( 

تليتكس حالة متقدمة على نظام المبرقة أو الـتلكس وتطـوير لهـا حيـت يعد نظام تبادل النصوص عن بعد أو ما يسمى ال

أن التليـتكس يجمـع بـين عمـل الـتلكس االعتيـادي وعمـل نظـام معالجـة النصـوص الـذي يعمـل بواسـطة اآللـة 

إعداد  لمطبوعة وبذلك يمكنالكاتبـة اإللكترونيـة والشاشـة المرئيـة المثبـة فيهـا مع وجود إمكانية لتخزين المعلومات ا

نص كامـل مـن المعلومـات بواسـطة اآللـة الكاتبـة ثـم قراءتـه علـى الشاشـة وتعديلـه قبـل ارسـاله إلـى المسـتقبل أو 

 الجهـات المعنيـة فـي أي وقـت. وهـذا يعنـي أن تبـادل الرسـائل والمعلومـات يكـون الكترونيـا مـن وحـدة الذاكرة

(Mémoire) إلى وحدة ذاكرة ثانية أو أكثر وعبر شبكة االتصاالت.  

 الهاتف وبنوك اًلتصال المتلفزة:

 :(Téléphone) الهاتف وخطوطه

درجـة انـه مـن  يعـد الهــاتف مــن أهــم وســائل االتصــال الصـوتي ومــن أقــدمها وأكثرهــا انتشــار بــين النــاس

التمتلـك خطـا هاتفيـا وخاصـة فـي المجتمعـات الغنية والمتقدمـة والهـاتف لـيس أداة النـادر أن تجـد بيتنـا أو مؤسسـة 

للتواصـل بـين األفـراد والجماعـات ولكنهـا أداة تلعـب دورهـا فـي اإلنتاجيـة والتسـويق وٕايصـال الخـدمات للكثيـر 

ـل والمسـتقبل عنـد مزاولـة عمليـة االتصـال ، غيـر مباشـر بـين المراس مـن المؤسسـات وينظـر إليـه كقنـاة اتصـال

أو  Photophone وقـد تطـور الهـاتف فـي حجمـــــــه وشــــــــكله ومزايــــــــاه وٕامكاناتــــــــه عـــــــدة مــــــــرات

هائلـة والجهـاز مـزود الـذي يسـتطيع نقـل الصـورة مـع الصـوت بسـرعة Vidéophoneالهــــــــاتف الفيــــــــديو 

بـذاكرة تؤهله لخزن الصور واسترجاعها عند الحاجة ومشاهدتها على الشاشة أو طباعتها على الورق وينتشر حالياً 

  .الهاتف النقال بشكل واسع بين الناس

 :بنوك االتصال المتلفزة 

ل و )الفيديوتكسـت( من تقنيات االتصاتعـد بنـوك االتصـال المتلفـزة أو مـايطلق عليهـا مصـطلح الفيـديو تكـس أ 

الحديثة المستخدمة في نقل الرسائل والمعلومات بـين األفـراد والمؤسسـات وهـي حالـة متطـورة السـتخدام واسـتثمار 

ويعرف  .جهـاز التلفزيـون العـادي عـن طريـق إضـافة محطـات وقنوات جديدة إلى جانب قنواته االعتيادية

التلفزيون عن طريق ضغط  نه وسيلة لعرض الكلمات واألرقام والصور والرموز على شاشةالفيديوتكست على ا

 .(0999)عليان وعبد الدبس، مفتاح معين ملحق بجهاز التلفزيون 

Vidéo data )الفاكسيميلي )الناسخ الهاتفي milé Fax واألقمار الصناعية:  

 الفاكس )الناسخ الهاتفي(:

قـوم ببـث الرسـائل والنصـوص والصـور والوثـائق المكتوبـة عبـر خطـوط الهـاتف الفـاكس عبـارة عـن جهـاز ي 

العـادي ولهـذا فهـو يشـبه آلـة التصـوير الصـغيرة غيـر أنهـا مـزودة بهـاتف أو متصلة به وإلرسال الوثيقة أو الرسالة 

از فـاكس المرسـل أليه وبمجرد أن يفتح بالفاكس ما على المرسل إال أن يضعها في الجهاز ثم يـدير رقـم هـاتف جهـ

الخط أو يتم االتصال تتحرك الفاحصــة اإللكترونيــة فــي جهــاز اإلرســال وتتحــول الصــفحة المرســلة إلــى 
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 مجموعــة مــن اإلشـارات الكهربائيـة الرقميـة التـي تنتقـل عبـر خـط الهـاتف إلـى جهـاز فـاكس المسـتقبل الـذي يعيـد 

 اإلشـارات الكهربائيـة الرقميـة مـرة أخـرى إلـى صـورة مـن الوثيقـة األصـلية ثـم يطبـع نسـخة طبق األصل منها.

 األقمار الصناعية: 

  :بشكل عام تصنف االتصاالت إلى نوعين رئيسيين هما 

 سواء أكانت سلكية أو السلكية. األرضيةاالتصاالت  -

 طريق األقمار الصناعيةاالتصاالت الفضائية التي تتم عن   -

يعــرف القمــر الصــناعي بأنــه: مركبــة فضــائية تــدور حــول الكــرة األرضــية لهــا أجهــزة لنقــل 

شـارات الراديـو والبـرق والهـاتف والتلفزيـون وترسـل محطـات علـى سـطح األرض )المحطـات 

اإلشـارات بعـد ذلـك إلـى محطـات أرضـية أخرى. األرضية( اإلشارات إلى القمر الصناعي الـذي يبـث 

 (2111)منصور، 

والصورة والبيانـات  وتسـتخدم األقمـار الصـناعية العديـد مـن الوظـائف واألنشـطة والخـدمات مثـل نقـل الصـوت

التلفزيوني واألرصـاد الجويـة واالستشعار عن بعد والبث  (Teleconferending)والوثـائق والمـؤتمرات البعديـة 

  .(2111)منصور، والخدمات الهاتفية وغيرها 

 

 اًلنترنيت: 

االنترنيت عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبر الكرة األرضية بكافـة دولهـا، إذ يسـتخدم الشـبكة 

عمالقـة بـين مليـين الحواسـيب مليـون مسـتخدم مـن جميـع دول العـالم، وهـي اتفاقيـة  500هـذه األيـام أكثـر مـن 

لالرتبـاط مـع بعضـها الـبعض ولهـذا يطلـق عليهـا )شـبكة الشـبكات( وهـي شـبكة عالميـة مفتوحـة تجعـل المشـترك 

 .قـادرا علـى الوصـول إلـى آالف المصادر والخدمات المختلفة في مجال المعلومات

 

  البريد اإللكتروني:

اإللكترونـي مـن أقـدم التطبيقـات فـي شـبكة االنترنـت وأوسـعها انتشـارا، ويشـبه نظـام البريـد يعـد البريـد 

اإللكترونـي البريـد التقليـدي القـائم علـى اسـتخدام صـناديق بريـد لكـل مشـترك ففـي عـالم البريــد اإللكترونـي هنــاك 

الــذي يعــرف بواسطة عنوانه اإللكتروني الفريد. في واقع األمر صـندوق بريــد اإللكترونــي خـاص لكــل مشـترك و

فان هذا الصندوق البريد اإللكترونـي مـا هـو إال المساحة مخصصة ضمن القرص الصلب في أحد الحواسيب المزودة 

 رد لهـذاعلى شبكة االنترنـت لصـاحب هـذا الصـندوق تحمـل عنوانـه وتحفـظ فيهـا الرسـائل اإللكترونيـة الـوا

 (0999)حسين وآخرون،  .المشترك
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 الخاتمة 

االتصـــال الحديثـــة دورا متكـــامالً مـــن الوظـــائف اإلداريـــة والتعليميـــة كـالتخطيط  تكنولوجياتتلعـــب 

والتنظـيم والتأهيـل، التكـوين وغيرهـا...، فهـو ينطـوي علـى تـدفق المعلومـات الـذي هـو عنصـر حيـوي فـي العمليـة 

بـين أجـزاء المنظمـة أن تكــون هنـاك شــبكة لالتصــال ممـا االتصـالية ومـن العوامـل األساسـية لتحقيـق التكامـل 

يــؤدي إلـى التحفيــز نحــو العمـل داخلهــا زيــادة التنسيق بين هذه األجزاء وفعالية المدخالت والمخرجات المادية 

 والنوعية.

علـت عمليـة نقـل وتبـادل إن التطـور السـريع فـي وسـائل وتكنولوجيـات االتصـاالت بأشـكالها المختلفـة ج 

المعلومـات والبيانـات والخبـرات مـن أي مكـان فـي العـالم إلـى مكـان آخـر عمليـة ســهلة وتــتم بســرعة 

وفعاليــة،وأصــبحت التكنولوجيــا الجديــدة وســيلة هامــة لتخفــيض التكــاليف وزيـادة السـرعة فـي معالجـة 

ءة فـي أنشـطة المؤسسـات ويعتبـر الوسـائل اإللكترونية الحديثة التي تشتمل على المحطات وتحسـين الجـودة والكفـا

الطرفية للحواسيب والناسخ والبريد اإللكتروني وبنـوك االتصـال المتلفـزة والقنـوات اإللكترونيـة الحديثـة كاالنترنت 

لوسـائل المكتوبـة مـن كتـب وصـحف ومجـالت مـن أهـم وسـائل االتصـال المستخدمة وتفوقت في أهميتهـا علـى ا

 ونشـرات ووثائق إدارية ووسائل شفوية مباشرة كالمحاضرات والوسائل المسموعة والمرئية.

 

 المراجع:

، كلية الحقوق والعلوم مقياس تكنولوجيات ونظم المعلومات فى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إبراهيم يختي،

 .5-0ص ص  5002باح ورقلة، أكتوبر االقتصادية، جامعة قاصدي مر

، مذكرة أثر إستخدام التكنولوجيا المعلومات واًلتصال على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشوقي شاذلي، 

ماجستير، )غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص تسير المؤسسات 

 .0، ص5000، ورقلة، الصغيرة والمتوسطة، جامعة قاصدي مرباح

، الطبعة األولى، دار صفاء، عمان، اإلتصال والعالقات العامة مصطفى عليان ربحي، عدنان محمود الطباسي،

 .157، ص5005

، مؤسسة شباب الجامعية، اإلسكندرية اإلتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصرغريب عبد السميع غريب، 

 .15ص  1555

 .17ص 5005، بدون دار النشر، قسنطينة، ووسائل اًلتصالتاريخ فيصل دليو، 

 .5، ص 5000، الطبعة األولى، دار اإلسامة للنشر، اًلتصالت اًلداريةشعبان فرج، 
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 .57ص5000/5005، الدار الجامعية، اإلسكندرية، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في اًلتصالاحمد ماهر،  

، الطبعة السادسة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الجماهيريالمدخل إلى اًلتصال عصام سليمان الموسى، 

 .50ص5005

، 1555، دار الصفاء، االردن، وسائل اًلتصال وتكنولوجيا التعليمربحي مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس، 

 .105ص

 05، ص 5000، ليتراك للنشر، مصر، مملكة العلم والتكنولوجياالشافعي منصور، 

 .507، ص 1555، دار الحامد للنشر، مصر، 1، ط اإلدارة الحديثة لمنظمات األعمالعلى حسين وآخرون، 
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