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المجمة العربية لمنشر العممي

gt uaiirtr oafitaelaSrrafalanruoa barA
تعتبر المجمة العربية لمنشر العممي من المجالت العممية المحكمة عمى يد افضل المحكمين اصحاب
التخصصات العميا  ،تأسست المجمة في عام  8102كمنارة لمباحثين والطمبة لنشر ابحاثيم واوراقيم
العممية حيث تستيدف النشر العممي في المغة العربية واالنجميزية.
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الممخص :
ان المشكالت االجتماعية اصبحت من الميددات التي تؤثر عمى العالقات الزوجية حيث تتنوع المشكالت بناءا عمى
اسبابيا ان كانت اقتصادية او نفسية او غيرىا ،ومن ىذه المشكالت ىي المشكالت التي تؤدي الى الطالق بين األزواج.
ىدف البحث الى ايجاد طرق وحمول تقمل من المشكالت التي تؤدي الى الطالق وسبب ارتفاع في نسبة المجتمع ،حيث
أثرت عمى األفراد والمجتمعات التي تعيش بيا المرأة المطمقة،

كممات مفتاحية  :المشكالت االجتماعية  ،المرأة  ،الطالق .

مقدمة البحث:
نالحظ ازدياد معدالت الطالق بشكل كبير جدا في عموم أنحاء العراق بسب وجود مشاكل اجتماعيو أو ربما تكون
اقتصاديو أو نفسيو أو أسريو عانا منيا فأدت إلى الطالق وىذه الظاىرة شاعت بصوره كبيره في العصر الحديث ىذا ال
يعني عدم وجدىا في السابق فيي موجودة أي ظاىره الطالق ومشاكميا بالنسبة لممرأة منذ القدم وال كن ليس بيذا القدر

الكبير فقد نالحظ وجود حاالت طالق يوميا وكما ذكرت لوجود أسباب تمنع من استمرار ىذا الزواج واذا تحدثنا عن
األسباب فأننا نورد وجود أسباب اقتصادية واجتماعية عانت منيا المرأة ولم تالءم حياتيا مما أدى إلى اتخاذ القرار الطالق
ولمشاكل ىي قمو المورد المادي وعدم تمبية متطمبات المنزل وألوالد وربما تكون مشاكل من طرف الزوج مثل عدم االحترام
ولتفاىم والختالفات الطبقية ولثقافيو ولغيره المفرطة كميا أسباب ومشاكل تؤدي إلى الطالق إذا ما حاوال حميا
أما من جانب المشاكل التي تعاني منيا المرأة المطمقة فيي كثيرة في حياتيا وعمى مستوى االسره وطريقو معاممتيم ليا
واختالف ن ظره المجتمع المحيط بيا وتعرضيا لكالم ميين وقاسي والمشاكل النفسية التي قد تعاني منيا بعد الطالق وتقيد
حريتيا ونالحظ ازدياد ىذه الظاىرة في المجتمع العراقي بنسب عاليو وىذه الظاىرة تؤثر عمى المجتمع بصوره سمبيو .
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 -0مشكمة البحث:
يعتبر الطالق من الظواىر اال جتماعية التي ال يخمو منيا أي مجتمع من المجتمعات انإنسانية  .الرتباطيا الوثيقة بحكمة
العالقات االجتماعية السائدة بين انإفراد و الجماعات والتي تتحكم فييا مجموعة العوامل و المؤثرات الداخمية و الخارجية .
وقد يتقبل المجتمع الطالق عندما تفشل كافة المساعي والجيود لتجاوز العوامل المسببة ليا  .كما ارتفاع معدالت الطالق
إلي نسب عالية حولت الطالق من مجرد ظاىرة اجتماعية إلي مشكمة اجتماعية ،تمقى بظالل السود عمى الواقع
االجتماعي ،بل تؤثر عمى تماسك األفراد و الجماعات التي تعيش فيو كما تمقي بظالليا عمي النظام االقتصادي السياسي
بقدر تأثيرىا عمى النظام االجتماعي.
 -8تساؤالت البحث:
 ما عالقة المتغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية بحدوث الطالق . ما طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عمى الطالق بالنسبة إلي الطمقين واألطفال . ما دور المجتمع في الحد من ظاىرة الطالق في ضوء المتغيرات التي تفرض حضورىا بقوة عمى الواقع المعاش . -3أىداف البحث :
 ييدف البحث الي الكشف عن المتغيرات االجتماعية والثقافية وكذلك االقتصادية والنفسية . بيان طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عمى الطالق وأثرىما في المطمقين واألطفال. إبراز أىمية الدور الذي يؤديو المجتمع لمحد من ظاىرة الطالق في ضوء المتغيرات التي تفرض حضورىا بقوة عمىالواقع المعاش .
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الفصل األول :
تحديد المفاىيم والمصطمحات :
أوال :المشكالت االجتماعية -:
 -1ىي أي صعوبة أو سوء تصرف لعدد كبير من الناس نسبياً مما ترغب في إزالة أو إصالح وان حل المشكمة
االجتماعية يعتمد بشكل واضح عمي اكتشاف وسيمة انإزالة أو إصالح .

 -2بأنيا حالة اجتماعية ناجمة عن تفاعل انإنساني غير المرغوب فييا لدي حشد كبير من الناس يعتقدون أن حميا ممكن
أن يتم من خالل عمل وقائي أو عالجي .
 -3ىي ظاىرة اجتماعية صاخبة تعكر حياه عدد كبير من أبناء المجتمع لما تسببو من أثار سمبية عمي نمط عالقاتيم
وتفاعميم وتستدعي الجيود ألزالو ىذه اآلثار السمبية  .لذي فيي ظاىرة اجتماعية سمبية تجمب االذي ألبناء المجتمع وفي
اغمب األحيان تعمل عمي تخمف المجتمع وعدم تقدمو إلي األمام .
ثانياً  :المرأة-:
 -1ىي األنثى وجمعيا النسوة والنساء بالكسر لجماعو إناث ولفض المرأة مشتق من فعل م أر ومصدرىا المروءة وتعني
كمال الرجولة وانإنسانية .
 -2يعتبر تقسيم الكائنات الحية بما فييا انإنسان إلي طائفتين الذكر و األنثى واحده من الحقائق األساسية لمحياة وىذا
االختالف الجنسي واقع طبيعي حتمي ومن ثم البد أن يواجو كل إنسان ويستقبمو وينمو من خالل تكيفو ألداء دوره
االجتماعي .
 -3وتشكل النساء جماعو تتميز عن بقيو الجماعات االجتماعية األخرى بكونيا جماعة ذاتية وليست موضوعية  .فالمرأة
تشعر بكونيا تتمني إلي جماعة متميزة في المجتمع كما أن موقع المرأة يتحدد من خالل حضارة المجتمع  .أو يتطابق دور
المرأة من خالل القيم االجتماعية .
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ثالثا  :الطالق-:
في المغة  :وىو رفع القيد مطمقا سواء كان ىذا القيد حسيا أو معنويا فيقال طمق الرجل األثير إذا رفع القيد عنو كما يقال
طمق الرجل زوجتو )1(.
الطالق اصطالحا  :لرفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو في الحال بمفظ يفيد ذلك صراحا أو كتابة أو بما يقوم مقام
المفظ من الكتابة وانإشارة .
الطالق شرعا  :حل عقد النكاح بمفظ الطالق ونحوه أو ىو تصرف مسموك لمزوج يحدثو بال سبب فيقطع النكاح واألصل
فيو االجتماع وقولو تعالي :
" الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ومن السنة " ليس شئ من الحالل أبغط من الطالق " ()2
الطالق  :حل لرابطة الزواج وانياء العالقة الزوجية ويعني أيضا الفراق واالنفصال بين الزوجين وفقا لشروط وأحكام شرعية
)3( .
الطالق ظاىرة اجتماعية  :من المجتمع وتنجم ىذه الظاىرة عن عالقات غير سميمة ويترتب عمييا أمور أىميا تحطيم
تحطيم الزواج و األسرة والروابط األساسية لممجتمع وىو ضمن الزواج غير مرغوب فيو ويعتبر النقيض التعيس لمزواج ()4
التعريف انإجرائي لمطالق -:
ىو عممية انفصال زوجين عن بعضيما سواء كان االنفصال برضي أو برغبة الطرفين أم بإرغام احدىما عمى ذلك مع حفظ
حقوق الطرفين بالطرف القانوني .

 -1رسمية عبد الفتاح الدوس ( :)2212دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقو انإسالمي .األردن .دار قنديل.
 -2أماني عمي المتولي ( : )2229الضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العممية لألنواع الحديثة لمزواج والطالق .القاىرة
 .دار الكتب الحديث.

 -3عبد المطيف عبد الحميد  .معن خميل عمر .المشكالت الشرعية ب ط  ،دار نييور الديوانية .ب ت  ،ص.282
 -4أحمد محمد شاكر .نظام الطالق في انإسالم .ب ط  .ب ت  .ص 1
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الفصل الثاني

أوال :أسباب الطالق والعوامل المؤدية إليو:

 -0العوامل االقتصادية  :يعتبر العامل االقتصادي من العوامل األساسية التي تساىم بشكل مباشر في بناء األسرة السميمة
ويشكل ىذا العامل صمام أمان في استقرار الحياة الزوجية ،فإذا تعرضت األسرة إلي أي خمل من شأنو أن يؤدي بيا إلي

ضعف إمكانية تطمين حاجاتيا الضرورية وقدرتيا في التكيف السميم لألوضاع الطارئة التي تتعرض ليا كحاالت المرض،

أو البطالة ،وتطمين االحتياجات المتزايدة التي يفشل الزوج في تمبيتيا ،كل ذلك يؤدي إلى الطالق معتب ار ذلك وسيمة
لمتخمص من الضغوطات التي تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا غير قادر عمى مواجيتيا ومعالجتيا الزوجة –
األطفال .
 -2اختالف القيم واالتجاىات والمعتقدات إن االختالف في ىذه الجوانب وغيرىا من الجوانب األخرى والتي لم يستطيع أحد
الطرفين التعرف عمييا بشكل سميم والتي تحتاج إلي فترة طويمة من التأمل والكشف الحقيقي ال محال ستؤدي إلى خمق
أجواء يسودىا التصادم و الصراع واالختالف بين الزوجين ،الذي يؤدي إلى انإحباط والشعور بالقمق وعدم االستقرار خاصة

إذا كانت الزوجة صغيرة السن ال تمتمك القدرة وانإمكانية عمي التكيف ليذه العوامل بسبب ضعف الخبرات الذاتية لمواجية
األحوال .
 -3المشكالت الصحية  :من الحقائق التي أصبحت تتطمب االلتزام بيا من قبل الزوجين قبل الزواج إجراء الفحوصات
الطبية ،لمتأكد من خمو كل منيما من أي حالة مرضية قد تؤدي إلي الفشل في تحقيق األىداف السامية في بناء أسرة
سعيدة ،ولعل في مقدمة ىذه األىداف الرغبة الجادة في إنجاب األبناء ،إن اكتشاف احد الزوجين بعد الزواج إلي عدم
إمكانية تحقيق ىذا اليدف فانو سيكون من العوامل األساسية في فشل الزواج .
درجة نضوج شخصية الزوجين  :تتطمب الحياة الزوجية أن يتمتع الزوجين .
 -4بدرجة النضوج الفكري والعقمي والجسمي وحاجتيا إلى فمسفة موحدة ونظرة واقعية لمحياة بعيدة عن أحالم الشباب ،إن
ىذه الفمسفة ىي التي تمكن من الشعور بالتوازن واالستقرار ويبعدىم عن التوقعات التي تكون عادة بعيدة عن الواقع الحقيقي
الذي يواجيونو.
 -5فكرة الشريك المثالي  :من الخصائص العممية التي تؤكد عمييا معظم الدراسات االجتماعية والنفسية أن مرحمة الشباب
من اخطر المراحل العمرية التي يمر بيا انإنسان ،حيث يعمل الشاب في ىذه المرحمة عمي تكوين صورة مثالية عن الشريك

الذي يرغب الزواج منو ،فتتكون لدييم صورة مثالية عن الشريك الذي يرغب الزواج منو فتتكون لدييم صورة متكاممة مسبقة
عن الصفات الشكمية والعقمية والخمقية والعاطفية واالجتماعية المرغوب توافرىا في شريك المستقبل  .فيركز الشباب الذكور

عمى الشكل والمظير الجميل في فتاة األحالم أكثر من تركيزىم عمى الصفات األخرى ،بينما وجد أن تركيز الفتاة يكون
عمى شخصية فتى األحالم وثقافتو ومركزه االجتماعي .إن فكرة الشريك المثالي ال تكون وليدة وقتيا بل تكون وليدة
تفاعالت عديدة تبدأ عمميا منذ الطفولة متأثرة ببيئتو ومحيطو االجتماعي والعائمة واألقرباء واألقران والمدرسة ووسائل
األعالم ثم تتبمور وتظير في مرحمة المراىقة وما بعدىا.
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ثانيا  :المشكالت االجتماعية الناجمة عن ظاىرة الطالق :
ال شك أن ىناك آثار خطيرة ومؤلمة تمقي بظالليا عمى المجتمع  ..فيي تشتت األسرة وضياع األبناء وانحرافيم وقد يحمل
المجتمع المرأة أسباب وقوع الطالق وينظرون إلييا نظرة ليا شك وريبة ،ومن ىنا يفترض أن ال ننظر إلي الطالق عمو انو
سيف مسمط عمى رقبة المرأة المطمقة يسمبيا حقوقيا ويحد من حريتيا ،فالطالق شرع نإنياء عالقة زوجية لم تحقق المراد
الشرعي .كما أن من المشكالت االقتصادية الواقعة عمى المرأة المطمقة العجز المالي و الفقر الذي قد يصيبيا خاصة إذا لم

يكن ليا مورد رزق مستقل إضافة إلي الشعور بالخوف والقمق عمى المستقبل وتراكم اليموم واألمراض النفسية عمييا فضال
عن تضاؤل فرص الزواج مرة ثانية لالعتبارات االجتماعية والتقاليد المترسخة حول المرأة المطمقة .
كما أن المشكالت التي تنجم عن الطالق الحرمان العاطفي ونقص الحنان بالنسبة لألوالد مما يؤدي إلي انحرافيم ووقوعيم
في براثين التجريم والمخدرات حيث أن الطالق يحدث صدمة وانييار في الرباط الزوجي يؤدي إلي تشرد األبناء .
وتؤكد اغمب الدراسات أن أبناء المطمقين والمطمقات يعانون من مشاكل نفسية جسيمة أكثر من األبناء الذين مع والدييم في
بيت واحد  .أي أن أبناء المطمقات أكثر عرضة لإلصابة باألمراض النفسية .
أما عمى صعيد المجتمع فان انتشار الطالق وانحالل الزواج يكون مصد ار لمكراىية والخصام والتنافر والبغضاء بين أفراد
المجتمع ال سيما من أقارب طرفي النزاع فضال عن اتجاه بعض المطمقات إلي التسول وقد يقعن في المنزلقات األخالقية
التي ال يعصم منيا إال صاحب دين قوي.
وأخي ار وليس أخر قد تصاب المطمقة أو المطمق باالكتئاب واالنعزال واليأس وانإحباط وتسيطر عمى عقوليم أوىام وأفكار
وأشياء أخري قد تقودىم إلى ارتكاب جرائم االنتحار بسبب األمراض النفسية حمانا اهلل منيا .
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الفصل الثالث
دراسة سابقة :
التكيف االجتماعي لممرأة المطمقة في المجتمع المصري
دراسة ميدانية في محافظة الغربية
د .ىاني جرجس عياد .
د .أيمن أحمد فرج .
لقد توصمت الدراسة إلي أن المطمقة تتعرض لظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية قاسية جدا ،تحاول جاىدة إلي محاولة
التكيف لكي تتمكن من إقامة عالقات توازن وانسجام مع حياتيا االجتماعية الجديد .
مشكمة الدراسة -:
نتيجة لما يوجد من مشكالت اجتماعية واقتصادية تعاني منيا المرأة المطمقة في المجتمع المصري من الخوف من
المستقبل ،وما يصاحبو من قمق واغتراب ،وانعزالية اجتماعية عن المجتمع المحيط بيا ،وما قد تتعرض لو من إىانات،
ونظرات دونية ليا من قبل المحيطين بيا ،ولتعدد حاجاتيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية خاصة إن كانت المرأة حاضنة،

فإن األمر يستدعي منيا ضرورة إعادة التكيف مع مجمل ىذه الظروف واألوضاع الجديدة التي طرأت في حياتيا .
ومن ثم تنبع مشكمة الدراسة من معرفة ودراسة المحاوالت والطرق المتعددة التي تتبعاىا المطمقة نإعادة التكيف االجتماعي
واالقتصادي في مجتمعيا ومحاولة تغيير نظرة الناس المحيطين بيا إلييا ،وتقدير دورىا الجديد في المجتمع ،وتقديم يد
المساعدة من قبل المؤسسات الرسمية ،ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدتيا عمى تحقيق ىذا التكيف .
أىمية الدراسة-:
األىمية العممية  :تتمثل في اىتمام الدراسة بشريحة مجتمعية يجب أن تقابل بالرعاية و العناية االجتماعية واالقتصادية من
الجانب الرسمي والغير رسمي ،وىي فئة المرأة المطمقة ،حيث تحاول الدراسة التوعية العممية بسبل إعادة تكيفيا في
المجتمع المصري في النواحي االقتصادية واالجتماعية ،وتغيير نظرة المجتمع المحيط بيا تجاىيا ،كما تحاول الدراسة
مساعدة المطمقات عمى سرعة التكيف مع ذاتين ومجتمعين ،والتغمب عمى مشكمتين الحياتية ،نإعادة بناء جسور الثقة
بينين وبين البيئة التي يقطن فييا .
األىمية العممية  :تتمثل في التعريف ميدانيا عمى الطرق الصحيحة نإعادة التكيف االجتماعي واالقتصادي لممرأة المطمقة

في المجتمع المصري وكيف ينظر إلييا ،وىل حدث تغيير عن ذي قبل ،أم زادت ىذه النظرة نحو أوضاع المرأة المطمقة
وحياتيا الشخصية )1( .
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أىداف الدراسة :
اليدف الرئيسي  :رصد وتحميل طرق التكيف االقتصادي واالجتماعي والنفسي لممرأة المطمقة في المجتمع المصري.
األىداف الفرعية :
 -1التعرف عمى الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممطمقات .
 -2التعرف عمى األسباب التي أدت إلي الطالق .
 -3التعرف عمى طبيعة ونوعية المشكالت التي واجيت المرأة المطمقة بعد الطالق )2(.
 -4محاولة وضع تصور لتالشي الجوانب السمبية في الظروف الجديدة التي فرضت عمى المرأة المطمقة ،واتاحة الفرصة
أمام الييئات االجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطمقة عمى التكيف السميم تجاه ىذه األوضاع .

 -1فيد ثاقب الثاقب " ،التكيف المعيشي لممرأة الكويتية بعد الطالق"  ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية  ،جامعة
الكويت  ،المجمد  ،۲۲العدد .۷۸۸۱ ،۹۸

-2الحسين محمد عبد المنعم " ،اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي المترتبة عمى الطالق"  ،المجمة
العممية لمجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ،القاىرة.۲۰۰۸ ،
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تساؤالت الدراسة -:

كيف تتكيف المرأة المطمقة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا مع المجتمع المصري ؟

ما الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممطمقات ؟
ما طبيعة ونوعية المشكالت التي واجيت المرأة المطمقة بعد الطالق ؟
ما مدي تكيف المرأة المطمقة مع وضعيا االقتصادي الجديد وعالقتيا االجتماعية ؟
كيف يمكن تالشي الجوانب السمبية في الظروف الجديدة التي فرضت عمى المطمقة ،واتاحة الفرصة أمام الييئات
االجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطمقة عمى التكيف السميم تجاه ىذه األوضاع .

التوصيات :
 -1إيجاد آليات تشريعية تضمن حق المرأة المطمقة بالنفقة واعتماد آليات جديدة لضمان تمتعيا وأطفاليا بيذه النفقة .
 -2إقامة ورش توعية خاصة بالمرأة المطمقة ال تقتصر عمييا فقط وانما تشمل األىل والفرد من المجتمع أصحاب القرار،
فضال عن أصحاب األعمال ( نساء ورجال ) لتعزيز الصورة االجتماعية وصورة الذات لممرأة المطمقة في مجتمعاتنا من
قبل منظمات المجتمع المدني .
 -3تأىيل النساء المطمقات نفسيا واعادة دمجين معا في مجتمعين ،لتمكينين اجتماعيا واقتصاديا.
 -4شمول جميع المطمقات بشبكة الحماية والضمان االجتماعي من قبل الحكومة والشئون االجتماعية .
 -5شمول المرأة المطمقة بالقروض المقدمة من الحكومة دائرة القروض والمشاريع.
 -6تسميط الضوء عمى المشكالت التي تواجو المرأة المطمقة وايجاد الحمول ليا عن طريق ندوات وبرامج إعالمية ،وشمول
رجال الدين والشباب من كال الجنسين فييا.

المراجع :
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 -1أحمد محمد شاكر .نظام الطالق في انإسالم .ب ط  .ب ت  .ص 1
 -2أماني عمي المتولي ( : )2229الضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العممية لألنواع الحديثة لمزواج والطالق .القاىرة
 .دار الكتب الحديث.
 -3الحسين محمد عبد المنعم " ،اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي المترتبة عمى الطالق"  ،المجمة
العممية لمجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ،الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ،القاىرة.۲۰۰۸ ،
 -4عبد المطيف عبد الحميد  .معن خميل عمر .المشكالت الشرعية ب ط  ،دار نييور الديوانية .ب ت  ،ص.282
 -5فيد ثاقب الثاقب " ،التكيف المعيشي لممرأة الكويتية بعد الطالق"  ،مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية  ،جامعة
الكويت  ،المجمد  ،۲۲العدد .۷۸۸۱ ،۹۸
 -6رسمية عبد الفتاح الدوس ( :)2212دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقو انإسالمي .األردن .دار قنديل.
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"Social problems of divorced women"

Abstract:
The social problems have become threats that affect the marital relations where the problems
vary depending on the reasons, whether economic or psychological or other, and these
problems are the problems that lead to divorce between spouses
The goal of the research is to find ways and solutions that reduce the problems that lead to
divorce and the reason for the rise in the proportion of society, where it affected the
individuals and communities in which divorced women live

Keywords:
Social problems, women, divorce

Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP (

" مقر البنك التجاري كأحد المباني المستدامة "
سعد فادي عادل الكردي
اليندسة المعمارية  /اليندسة  /الجامعة األردنية

معمومات التواصل
Saad.alkurdy85@yahoo.com

( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

الممخص
إن القطاعات العمرانية في ىذا العصر لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية الممحة التي بدات تيدد العالم و تم التنبو ليا في
السنوات القالئل األخيرة  ،فيذه القطاعات من جية تعتبر أحد المستيمكين الرئيسين لمموارد الطبيعية كاألرض والمواد و
المياه و الطاقة  ،و من جية أخري فإن عمميات صناعة البناء و التشييد الكثيرة و المعقدة ينتج عنيا كميات كبيرة من
الضجيج و التموث و المخمفات الصمبة  ،و تبقي مشكمة ىدر الطاقة والمياه من أبرز المشاكل البيئية – االقتصادية لممباني
بسبب استمرارىا و ديمومتيا طوال فترة تشغيل المبني  .و من ىنا نشأت مفاىيم و أساليب جديدة لم تكن مألوفة من قبل في
تصميم و تنفيذ المشاريع  ،ومن ىذه المفاىيم المباني المستدامة .

الكممات االفتتاحية
الطاقة – المبنى المستدام  -االستدامة.

مقدمة
تعتبر الطاقة من أىم عناصر الحياة و من أىم مصادر الرقي و الرفاىية ليا  ،وفي مطمع السبعينيات بدأت أزمة الطاقة و
كانت محور اىتمام كل العالم والطاقة في المباني أمر ال يمكن االستغناء عنو في تشغيل المبني و تييأتو ليالئم احتياجات
المستخدمين  ،و قبل التشغيل نجد الطاقة تتجمي في عممية التشييد و إنتاج المواد و تشغيل الماكينات و كذلك في الموارد
البشرية المستخدمة نإنشاء المبني و ىو أمر ال يمكن نسيانو أبدا .
وفي المباني الطاقة أمر ال يمكن االستغناء عنو في تشغيل المبني و تييأتو ليالئم احتياجات المستخدمين بداخميا فيي
أساسية لإلنارة و تشغيل األجيزة الكيربائية و الميكانيكية بدءا من المراوح و انتياءا بالمصاعد في جميع أنواع المباني  ،و
قبل التشغيل نجد الطاقة تتجمي في عممية التشييد و انتاج المواد و تشغيل الماكينات و كذلك في الموارد البشرية المستخدمة
نإنشاء المبني و ىو أمر ال يمكن نسيانو أبدا .
و بالتالي فان تطوير التقنيات الحديثة مع بداية القرن الحادي والعشرين يعتبر البداية لصياغة مستقبل ييدف لمتنمية
المستدامة و تتجمي اىميتو في توضيح كامل لمعالقة بين المباني و الطاقة و توظيفيا داخل المباني بشتي الوسائل و
التقنيات .
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مشكمة البحث :
تعد مشكمة االستيالك الزائد لمطاقة في المباني مشكمة عالمية و قد نالت مشاكل الطاقة و مجابيتيا في العالم نصيبا كبي ار
من االىتمام من خالل المؤتمرات الدولية و االتفاقيات العالمية و انإقميمية فباتت مشكمة العصر الحالي  .و تنتج مشكمة
استيالك الطاقة في المباني من :
ا /قمة استخدام المعالجات التصميمية و التقنية في تصميم المباني لخفض استيالك الطاقة و أيضا إقبال االنسان و راء
التحديث و التطوير و بحثو المستمر عن التقنيات المتقدمة جعمو ينظر الي البناء الحديث و كانو سمة من سمات التطور
فبناه كما ىو دون انإدراك منو بما يالئمو من مواد بناء و بيئة مناخية و اجتماعية فظيرت مباني جديدة ساىمت في زيادة
استيالك الطاقة .
ب /اىمال الموارد المتجددة و التي يمكن استغالليا في المباني و اىميا الطاقة .
ج /قمة التوعية باالستيالك و الترشيد بالنسبة لممستخدمين فالسموك االنساني يمثل جزء من المشكمة فيتمثل في االعتماد
الكمي لمميكنة لتأدية الخدمات و البحث عن صناعات جديدة مما يزيد من استيالك الطاقة لتوفيرىا و بالتالي يضر بيا و
بالبيئة المحيطة .
أسئمة البحث :
يسعي ىذا البحث إلى التعرف عمى أساليب حفظ الطاقة  .وبشكل أكثر تفصيالً فإن ىذا البحث ييدف إلى انإجابة عن
السؤال التالي:
ما ىي أىم أساليب حفظ الطاقة في المباني المستدامة ؟؟
أىمية البحث
تبرز أىمية البحث في شرح أساليب حفظ الطاقة في المباني وذلك بشرحيا من خالل مثال يحقق ذلك  ،حيث أن حل
مشكمة الطاقة يعد بداية لمحاولة انإكتفاء الذاتي في الطاقة و تقميل صرف الطاقة باستخدام التحكم المعماري و التقنيات
الحديثة .
الدراسات السابقة :
.1

دراسة قام بيا الخياط وجد أن استخدام الطاقة الشمسية في انتاج الكيرباء مباشرة عن طريق الخاليا

الفوتوفولتية ونتيجة لتطور التقنيات انخفضت تكمفة إنتاج الطاقة من  122سنت دوالر/كزوزس في عام  1982إلي حوالي
 15سنت دوالر/كزوزس عام ( . 2226الخياط ) 2226 ،
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مصطمحات البحث :
 الطاقة :ىي الشغل المنجز بواسطة استعمال األجيزة و المكائن التي تعمل باستخداممصادر الطاقة (العزاوي. ) 1995 ،
 االستدامة  :االستغالل األمثل لمموارد و االمكانات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو طبيعية بشكل فعالومتوازن بيئيا و عمرانيا لضمان االستم اررية دون اىدار مكتسبات األجيال القادمة . ) Ritchie, 2009 ( .

االطار النظري لمبحث
سوف نقوم بشرح أحد المباني التي تقوم بتطبيق مفيوم و مبدا ترشيد استيالك الطاقة فييا و تم استخدام عدة وسائل و
طرق لتحقيق أقل استيالك لمطاقة من خالل تصميمو و استخدام تطبيقات و تقنيات متعددة :
اسم المبني  :مقر البنك التجاري . sremoa qzae mzab zoemoC
نوع المبني  :مبني اداري مكتبي .
الموقع  :ألمانيا
المصمم  :فوستر و شركاؤه .
تاريخ انإنشاء 1977 :
نبذة تعريفية عن المبني :
ىذا البنك التجاري المكون من ثالثة وخمسين طابق اً ىو أول برج مكاتب بيئي في العالم ،وىو أطول مبنى في
أوروبا .وقد كان الغرض من ىذا المشروع ىو استكشاف طبيعة المبنى المكتبي المرتفع ،وتطوير أفكار جديدة
لعالقتو بالبيئة وأنماط العمل بو .وفي صمب ىذا المفيوم االعتماد عمى األنظمة الطبيعية لإلضاءة والتيوية.
فجميع المكاتب يغمرىا ضوء النيار ،وتحتوي عمى نوافذ قابمة لمفتح ،مما يتيح لمموظفين التحكم في بيئة العمل
المحيطة بيم .فكانت النتيجة مبنى بمستويات استيالك طاقة تعادل نصف المستويات الموجودة في األبراج
المكتبية التقميدية .
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واجية مبني برج البنك التجاري

منظور عام لمبني برج البنك التجاري

وصف المبني :
المسقط األفقي لمبرج عمي شكل مثمث و طبق فكرة حدائق في السماء و تدرجت ىذه الحدائق عمي شكل حمزوني و ذلك
بطول البرج من  53طابق استخدمت الحدائق لتوفير اليواء الطبيعي لممكاتب المطمة عمي األنتريوم تحتوي ىذه الحدائق
عمي أشجار من مناطق نباتية مختمفة  ،و يتوقف نوع النباتات عمي توجيو الحديقة حيث يوجد  9حدائق في كل المبني .
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مسقط أفقي لمبرج

مقطع رأسي لمبرج

األشجار في انإنتريوم في البرج

ترشيد الطاقة في المبني  :اعتمد تصميم المبني عمي التيوية الطبيعية  ،مع استخدام مساعدة ميكانيكية من أجيزة تكييف
اليواء  ،فقط في الظروف القاسية  .يتم تحقيق التيوية و انإضاءة الطبيعية من خالل النوافذ القابمة لمفتح و الموجود في
محيط المبني و يتم التحكم بيا باستخدام الكمبيوتر المركزي .
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وسائل ترشيد الطاقة في المبني :
أ /استخدام الزجاج المعالج :
تتكون النوافذ الموجية لمفناء من زجاج عازل  ،اما نوافذ الواجية الخارجية نوافذ مزدوجة التزجيج ذو طالء منخفض
انإنبعاث  .طبقة الزجاج الخارجية من زجاج مصفح سمك 3مم  .أما الطبقة الداخمية فيي من زجاج  " "lozCrIالعازل مع
شفافية لمضوء بنسبة  %66و مقدار انتقال الطاقة من خاللو ىي  % 31فقط  .أما الفراغ بين طبقتي الزجاج فيعمل
كوسيمة حماية ثالثة و يستخدم ذلك الفراغ لمتيوية أيضا  .يتم تيوية الفراغ منأسفل و من أعمي من خالل فتحات صغيرة
في الواجية  .تتركب بعض النوافذ من ثالث طبقات زجاجية  ،لتوفر فرص لمتيوية و االضاءة  (.دونالد) 2225 ،

ب /استخدام الطاقة الشمسية السالبة :
لمتدفئة :سيكون من النادر الحاجة إلي تدفئة المبني حيث ىناك قدر من الطاقة الشمسية السمبية المتراكمة في الفراغ الواقع
بين الموح الزجاجي الخارجي و الداخمي مما يوفر تدفئة مبدئية لميواء الداخل من النوافذ و يوفر التدفئة بانإشعاع لمغرف .
تعمل الحدائق كمجمع لمطاقة الشمسية و كعازل لمح اررة و ىي تحافظ عمي الحد األدني لمح اررة و يتم تدفئتيا باليواء الناتج
من المكاتب و يتوفر أجيزة لتدفئة قطاع الخدمة و تقع األجيزة تحت األرض  ،و توجد أجيزة لتدفئة تيار اليواء اآلتي من
الخارج من خالل فتحات التيوية  ( .ساحل و طالبي) 2228 ،
لمتبريد  :يتم برمجة الكمبيوتر عمي نظام إدارة المبني لتوفير عممية التبريد ليال من خالل فتح النوافذ اليا و توجد أجيزة تبريد
بالسقف أساسو الماء حيث يتم إنتاج الماء المبرد بمعمل تبريد بانإمتصاص و ذلك دون استخدام مركبات
الكموروفموروكربون . .
لمتيوية  :يتم فتح النوافذ في حالة الطقس الجيد لتيوية االنتريوم و بالتالي توفير ىواء نقي لممكاتب المطمة عمي االتريوم ،
و توجد نوافذ بالواجيات الخارجية و تدخل ىواءا نقيا و يوجد إمكانية التحكم في غمق و فتح النوافذ أما من مستخدمي
المبني أو نظم إدارة المبني .
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التيوية المستمرة

التيوية من النوافذ

فتحة االنتريوم في وسط البرج
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انإضاءة :
أ -ضوء النيار  :يتم توفيره بطريقة مباشرة لممكاتب المطمة عمي الواجية الخارجية لممبني وغير مباشرة لممكاتب
المطمة عمي االنتريوم .
ب -انإضاءة الصناعية  :استخدمت وحدات إضاءة ذات كفاءة عالية حيث تقل شدة الضوء الناتجة منيا تدريجيا
وذلك استجابة لمتغيرات في مستويات ضوء النيار ،وتشغل انإضاءة في الممرات عن طريق أجيزة استشعار
الحركة و يمكن أيضا التحكم في ذلك يدويا .

إضاءة انإتريوم

مكتب مطل عمي انإتريوم

ج /المراقبة والتحكم :
يراقب نظام ادارة المباني عدد ضخم من أجيزة االستشعار و بالتالي يكون لديو القدرة عمي التحكم الكامل بنظام المناخ
داخل المبني  ،فيتم التحكم بتقميل كمية اليواء التي يتم امداد الحيز بيا  ،أو القيام بإيقاف كامل لماكينات اليواء الموجودة
باألجزاء التي ال تستخدم من المبني  ،يحدد الكمبيوتر الوضع األمثل ألجيزة التظميل الخارجية و النوافذ فيمكن التحكم في
التبريد أو التدفئة لممبني .
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التحكم بواسطة المستخدم :
يمكن أن نتحكم بواسطة شاغمي المبني أو باستخدام  SMBيتدخل المستخدم لتغيير ح اررة الجو  ،و نفاذية انإضاءة التي
يتم توفيرىا بمفاتيح انإضاءة و توجد عناصر أخري لمتحكم في انإضاءة فقط و لكن يمكن لشاغمي المبني التحكم في فتح و
غمق النوافذ و الستائر يدويا  (.حسن) 2213 ،
نماذج التشغيل :
 يوجد مبدأين لمعمل بنظام إدارة المبني و يتم االختيار بينيم و قد يختمف ما يتم اختياره عمي مدار اليوم أو فيجميع المواسم :
 – 1التحكم الصناعي بمناخ المبني  ،مع التحكم بالنوافذ و غمقيا و توفير تكييف ىواء و تبريد .
 – 2ىو أقل استخداما لمطاقة  ،انإعتماد عمي التيوية البيعية و فتح النوافذ و عدم تشغيل أجيزة التكييف و منع
استخدام التدفئة و التبريد الصناعي لتقميل الطاقة المستخدمة .
التوصيات :
 استخدا م التقنيات الحديثة في المباني يعزز من ترشيد استيالك الطاقة و استخدام الطاقات المتجددة كالخالياالشمسية و غيرىا من أىم وسائل ترشيد استيالك الطاقة .
 زيادة اىتمام الدولة و المرسسات بترشيد المباني لمطاقة . ابتكار وسائل تصميمية من قبل المعماريين لتناسب العصر الحديث و تعمل في نفس الوقت عمي ترشيد استيالكالطاقة في المباني .
 تشجيع البحث العممي لمتوصل الي بدائل لتوفير مصادر طاقة محمية الصنع لتقميل نفقات استيراد الطاقة و الوقود -وضع خطة عاجمة لتفعيل مصادر الطاقة المتجددة ( طواحين اليواء – محطات الطاقة الشمسية )
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الخالصة :
نخمص مما سبق الي الوصول الي تحقيق اقصي ترشيد الستيالك الطاقة في المباني و تم دراسة نموذج ومنيا وجد انو من
الضروري تمكين وسائل ترشيد استيالك الطاقة بكافة انواعيا في المبني الواحد .
المراجع العربية


الخطيب ،محمد يحي  ،) 2214 ( ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية غزة  ،كمية اليندسة المعمارية " دور
الخاليا الشمسية في توفير الطاقة و التشكيل المعماري لممباني السكنية في قطاع غزة " ،غزة.



الخياط ،محمد مصطفي  ،)2226( ،الطاقة " مصادرىا – أنواعيا _ استخداماتيا " القاىرة .



دونالد ،اتكين ( ، )2225ترجمة ىشام المحماوي  " ،التحول إلي مستقبل الطاقة المتجددة " المنظمة الدولية
لمطاقة الشمسية .



ساحل ،محمد  ،طالبي ،محمد  " ، ) 2228 (،أىمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة"،
مجمة الباحث ،العدد . 26



يحيى حمود حسن" ، ) 2213 ( ،الطاقة المتجددة ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة"  ،قسم الدراسات االقتصادية ،مركز دراسات الخميج العربي ،جامعة البصرة ،العراق.

المراجع األجنبية :
Ritchie, Adam, ( 2009 ), Randall Thomas , Sustaainable Urban Design : An



Enviromental Approach , Taylor & Francis Group.
Foster , ( 1999 ) : ( http://www.Great buildings online . com/ architects/Norman-



foster-html).
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Commercial Bank's Headquarters as a Sustainable Building

Abstract
The urban sectors of this era are no longer isolated from the pressing environmental issues
that have started to threaten the world and have been noticed in the last few years. These
sectors are one of the main consumers of natural resources such as land, materials, water
and energy. On the other hand, The complex and complex construction results in large
amounts of noise, pollution and solid waste. The problem of waste of energy and water
remains one of the main environmental problems of the buildings because of its continuous
and continuous operation throughout the building. Hence, new concepts and methods that
were not previously familiar in the design and implementation of projects emerged. These
concepts include sustainable buildings
Keywords
Energy - sustainable building - sustainability

" " دور المجتمع المدني في الحد من ظاىرة الفقر في المناطق العشوائية
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الممخص:

شيدت السنوات األخيرة تطو ار في دور منظمات المجتمع المدني والتي ساىمت في تقميص الفجوة بين القطاع الخاص

والحكومة.
وساىم نجاح منظمات العمل المدني في مساعدة الحكومات عمى زيادة االىتمام بيا والنظر الييا

حيث تتميز ىذه المنظمات بالمرونة وبالتالي تكون قادرة عمى حل المشكالت التي يصعب عمى الحكومة حميا.

ييدف البحث الى تضمين تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بالدولة والقطاع الخاص في مواجية مشكمة الفقر في
المناطق العشوائية .
كممات مفتاحية  :المجتمع المدني ،ظاىرة الفقر ،المناطق العشوائية ،منظمات.

مقدمة البحث:

كان النمو الحضري المتسارع الذي شيتو الدول النامية وخاصة الدول العربية خالل النصف الثاني من القرن العشرين إلي

مشكالت اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرىا ،ومن إف ارزات النمو الحضري المتسارع ظيور المناطق العشوائية حول وداخل
المدن الكبرى.
فإن النمو الحضري في الدول العربية أدى إلي خمق وظيور العديد من المناطق العشوائية ولم يقتصر وجود المناطق

العشوائية في الدول العربية التي تعانى مشكالت اقتصادية فقط وانما أيضا ظيرت في الدول العربية التي تتمتع بنمو
اقتصادي ودخل مرتفع لألفراد.
فقد ادى نزوح سكان المناطق الريفية وغيرىا الي المدن والعواصم لالقامة في اطرافيا ،دون التقيد بقوانين ممكية األراضي
والتخطيط العمراني الي ظيور المناطق العشوائية التي تفتقر لمخدمات الضرورية كالصحة والصرف الصحي واصحاح
البيئة والخدمات األمنية وغيرىا من الخدمات األساسية كل ىذا كان سببا كافيا لتفشي الفقر في تمك المناطق .

من خالل ىذا البحث يمكننا ان تعرف عمى الدور الذي تقوم بو منظمات المجتمع المدني من حيث واقع تمك المنظمات في
انت قال تمك المناطق العشوائية الي مجتمع مدني عصري ونشر الوعي االجتماعي واالقتصادي بين افرادة لرفع كفاءة
ونيوض تمك المناطق وكيفية االستفادة من دور ساكنييا في النيوض بالمجتمع .
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مشكمة البحث:

شيدت السنوات األخيرة تزايد الدور الذي يمكن أن تقوم بو منظمات المجتمع المدني لسد الفجوة بين القطاع الخاص
والحكومة لمواجية متطمبات التنمية .وبصفة خاصة في ظل التغيرات العالمية ومنيا التحرير االقتصادي ،تقميص دور
الدولة ،تحرير التجارة والتكتالت والمجتمعات ،والمشاكل التي تنشئ في كثير من الدول نتيجة ىذه التحوالت لذا فيي تحتاج
الي جية فعالة ،يعتمد عمييا في مواجية ىذه المشاكل ،وقد بدأت نظرة العالم تتغير لمنظمات المجتمع المدني باعتبارىا

مصدر فعال يعتمد عمييا في تطبيق مختمف السياسات ومواجية الكثير من المشاكل ،حيث إن ىذه المنظمات تعد أكثر
ديناميكية ومرونة في الجيات الحكومية في الوصول لكثير من الفئات الفقيرة ( المحرومين من أبسط حقوقيم في التمتع
بمسكن الئق أو من التعميم أو من الصحة ،أي كل أنواع الحياة الكريمة ) ،والتي ال تستطيع أن تصل ليا الحكومة .

ليذا فإن مشكمة الدراسة تركز عمى الدور التي تقوم بو منظمات المجتمع المدني في مواجية مشكمة الفقر في المناطق
العشوائية .
أىداف البحث:

 الكشف عن المتغيرات المؤثرة في تفاقم مشكمة الفقر في المناطق العشوائية . الكشف عن العالقة بين منظمات المجتمع المدني و الدولة في مواجية مشكمة الفقر في المناطق العشوائية . -التعرف عمى بعض التصورات المستقبمية لدعم وتطوير دور منظمات المجتمع المدني فى مواجية مشكالت المجتمع .

أىمية البحث:

يمكن القول بأن أىمية المجتمع المدني تكمن بأنو تعبير ميم عن حيوية وديناميكية الجماىير ومدي ايجابياتيا ،وأصبح

يقاس تقدم المجتمع انإنساني بحجم المنظمات األىمية واعداد المتطوعين بيا ،وال يقتصر قيمة العمل التطوعي عمى المردود
االقتصادي فحسب وانما يتجاوز البعد االجتماعي والثقافي.
وبناء عمي ما سبق فإن ينظر عمى منظمات المجتمع المدني كشريك فعال في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية أيضا

 ،فيعتبر المجتمع العربي من أكثر المجتمعات التي تحتاج لمقطاع المدني لمساعدة الدولة في مواجية المشكالت المترتبة
عمى المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية .
لذا فمن األىمية تحديد الدور الذي تقوم بو منظمات المجتمع المدني في مواجية مشكمة الفقر في المناطق العشوائية .
تساؤالت البحث:
 -1ما ىي المتغيرات المؤثرة في تفاقم مشكمة الفقر في المناطق العشوائية ؟
 -2ما ىي جيود المجتمع المدني لعالج مشكمة الفقر في المناطق العشوائية ؟
 -3ما ىي معوقات المجتمع التي تتواجد عند التعامل مع مواجية مشكمة الفقر في المناطق العشوائية؟
 -4ما ىي التصورات المستقبمية لدعم وتطوير دور منظمات المجتمع المدني في مواجية الفقر؟
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مصطمحات البحث :
أوال :تعريف المجتمع المدني:
ىو الفضاء الذي يتحرك فيو انإنسان ذائدا عن مصالحة الشخصية وكذلك عن عالمو الخاص متحوال إلى مسرح تبرز فوقو
التناقضات الطبيعية وىو مجتمع تضامن عبر شبكة واسعة من التنظيم الميني والجمعياتي (.)1
التعريف انإجرائي  :ىو عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي تديرىا األف ارد مثل األحزاب السياسية والجمعيات األىمية
التي ينتمي ألييا بإرادتو .
ثانيا  :تعريف الفقر  -:يعرف الفقر في قواميس المغة العربية بأنو  :الفقر ضد الغن .مثل الضعف والقوة ...والفقر :
الحاجة وفعمو االفتقار.والنعت فقير (.)2
ويعرف عمى أنو ال يعني مجرد انخفاض الدخل وانما تعرض انإنسان لالفتقار واحساسو بالعجز أي االفتقار إلى الميارات
واحساسو بالضعف وأن ىذه السمات ليس نتاج ثقافي وانما لبعض جوانب الثقافة السائدة والمسيطرة (.)1

 -1الحبيب الجنحاني وسيف عبد الفتاح إسماعيل،المجتمع المدني وأبعاده الفكرية ،دار الفكر:دمشق،ط،1ب-ت،ص.16
صالح رسالن (  :) 1999الفقر جذوره وسبل عالجو(رؤية إسالمية)،الفقر في مصر،الجذور والنتائج واستراتيجيات
المواجية ،أعمال الندوة السنوية السادسة ،كمية اآلداب ،قسم عمم االجتماع ،طبعة جامعة القاىرة
 -2صالح رسالن (، :) 1999قسم عمم االجتماع،كمية اآلداب،طبعة جامعة القاىرة،ص.415
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ثالثا  :تعريف المجتمع  -:ىو عبارة عن مجموعة من الجماعات مكونة من أعضاء ( كائنات وأفراد ) يعيشون مع بعضيم
في أطار من التفاعالت والعالقات المتبادلة ()2

رابعا  :تعريف المناطق العشوائية  -:ىي حالة التدىور العمراني التي يمكن أن تتواجد في أي مكان من مكونات النسيج
العمراني كالبناء العضوي لمبنية األساسية وفقدان السيطرة عمى العالقات بين الكثافات والخدمات والمرفق وىي واحدة أو

أكثر من المقاومات العمرانية لممدينة(.)3

 -1محمد الجوىري وعمياء شكري ،دراسات في عمم االجتماع الريفي والحضري،دار الكتب المصرية،الفجالة،ط، 1975 ،2

ص.189

 -2جودت بني جابر ،عمم النفس االجتماعي،مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع :عمان وسط البمد ، 2224 ،ط ،1ص. 11
 -3ىناء محمد الجوىري ،عمم االجتماع الحضري ،دار الميسرة ،عمان  ، 2229ط ، 1ص.345
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الفصل الثاني

المبحث األول -:
دراسات تتعمق بالفقر والمجتمع المدني .

 -0دراسة " محمد عبد اهلل الزنان 8105 .بعنوان تصورات إستراتيجية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر
(.)0

أىداف الدراسة -:
 -1التعرف عمى طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني في المممكة العربية السعودية .
 -2القيام بتشخيص استراتيجي ألدوار منظمات المجتمع المدني في المممكة العربية السعودية .
 -3كشف المعوقات التي تواجو منظمات المجتمع المدني بالمممكة العربية السعودية في سبل مكافحة الفقر.
 -4وضع استراتيجيات تسيم في تطوير منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر .
مناىج الدراسة -:
المنيج التاريخي  .المنيج التحميمي .
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث -:
 -1غالبية المنظمات األىمية في المممكة العربية تمعب دو ار في الحد من معدالت الفقر وتقديم خدمات لمفقراء وأليتام ولذوي
االحتياجات الخاصة.
 -2تممك المنظمات األىمية في المممكة العربية معايير في اختيار المستفيدين من برامج الفقر أال أن ىذه المعايير ليس
موحدة لدى كافة المنظمات .
 -3تشكيل المؤسسات المانحة المصدر الرئيسي لمتمويل بالنسبة لممنظمات األىمية في المممكة .
 -8دراسة " عبد الرحيم محمد عبد الكريم شياب 8103 .بعنوان " دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت الفقر
خالل الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة (.)8

 -1محمد عبد اهلل الزنان ،تصورات إستراتيجية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر ،رسالة ماجستير غير
منشورة،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،كمية العموم انإستراتيجية ،قسم الدراسات انإستراتيجية.2215،

 -2عبد الرحيم محمد عبد الكريم شياب ،دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت الفقر خالل الحصار انإسرائيمي
عمى قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األمنية ،كمية التجارة،قسم إدارة العمال .
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أىداف الدراسة -:

 -1التعرف عمى ظاىرة الفقر وتداعياتيا في قطاع غزة .
 -2إبراز دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت الفقر في قطاع غزة .وعرض تجاربيا في تنفيذ وأدوار البرامج
واألنشطة والمشاريع االغاثية و التنموية .
 -3تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجو المنظمات األىمية في قطاع غزة .
أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث -:
 -1تشير نتائج الدراسة إلي أن غالبة المنظمات األىمية في قطاع غزة تمعب دو ار في الحد من معدالت الفقر عبر تقديميا
خدمات لمفقراء واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة .
 -2استجابة المنظمات األىمية في قطاع غزة الحتياجات الفقراء في ظل الحصار والحروب والعدوان انإسرائيمي المتكرر
بسبب اتيام تمك المنظمات بالفقراء .
 -3يساعد استعمال التكنولوجيا لدي منظمات األىمية في قطاع غزة في عممية تحديث بيانات الفقراء  .ويحقق توزيعا عادال
بين الفقراء عمى مستوى المناطق المختمفة من القطاع .
المبحث الثاني:
أوجو االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الراىنة -:
بعد انتياء الباحث من عرض أىم الدراسات التي أجريت عمى المجتمع والمنظمات غير الحكومية ودورىا في المجتمع وحل
المشكمة المترتبة عمى التغيرات االجتماعية واالقتصادية المعاصرة والمترتبة عمى التغيرات والتحوالت العالمية والقومية
المعاصرة ،وذلك في سبيل مثال وليس عمى الحصر ،يمكن أن نجد أوجو االستفادة من الد ارسات السابقة في النواحي التالية
أوال  -:من الناحية العممية :
لقد استفاد الباحث من الدراسات في تحديد مشكمة الدراسة الراىنة وأىدافيا وتحديد تساؤالتيا بما قدمو من ادلة عممية
ساعدت في تحديدىا ،وذلك من مختمف الدراسات التي أجريت في مختمف بمدان العالم وفي فترات زمنية مختمفة ومتفاوتة .
ثانيا  -:من الناحية المنيجية :
لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة من الناحية المنيجية في تحديد المناىج التي استخدميا في الدراسات الراىنة ،حيث
أفاد من مناىج المسح االجتماعي و المنيج الوصفي التحميمي .
كما استفاد ا لباحث من الدراسات السابقة في تحديد أدوات الدراسة المتمثمة في االستبيان وكذلك التحميل انإحصائي  ،كما
ساىمت في بمورت العديد من المفاىيم األساسية لمدراسة ،وأسيمت كذلك في التوجيو العممي لمباحث في عممية تحديد
انإجراءات المنيجية لدراستو ومراعاة بعض الجوانب العامة التي قد تكون تمك الدراسات لم تعطيا االىتمام الكافي .
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كما أمدت الباحث أيضا بنتائج ميمة في موضوع دراستو كانت بمثابة نقطة االنطالق الرئيسية واألساسية الذي سيل عمى
الباحث تعديل وتحديد أىداف الدراسة الراىنة في ضوء النتائج السابقة ىذا الي جانب بعض األخطاء المنيجية واالمبريقية
التي وقع فييا بعض الباحثين في الدراسات التي قاموا بانجازىا عمى الصعيدين.
المبحث الثالث :
المتغيرات المؤثرة في تفاقم مشكمة الفقر في المناطق العشوائية .
 أسباب اجتماعية:عند إلقاء نظرة متفحصة لمتجمعات التي تخمو من الخدمات االجتماعية والتي ال ترتبط بنظام داخمي يحدد من قبل الساكنين
فيو ،كما يحدث في معظم المناطق التي تنمو بسرعة كبيرة ألسباب طارئة ،فإن ذلك ينعكس عل سموك األفراد وعالقتيم مع
بعضيم البعض ،وقد أثبتت الكثير من الدراسات وانإحصائيات العالمية أن ىذه األماكن ىي األكثر عرضة لوقوع الجرائم
والمتاجرة بالممنوعات ،وارتفاع نسب األمية والطالق ...الخ.
أما بالنسبة لمروابط االجتماعية في ىذه التجمعات فيتخمميا الكثير من المشاكل باستثناء بعض المناطق السكنية التي

ينظميا الناس حسب حاجاتيم وضمن ظروف طبيعية ،فتكون العالقات ىنا مستقرة وخاصة فيما يتعمق باحترام الحقوق
قانونيا.
الشرعية والعرفية والعائمية غير المنصوص عمييا
ً
 أسباب بيئية ( :) 0خصوصا في عدم وجود أنظمة صرف صحية لنقل مخمفات انإنسان السائمة والصمبة إلى أماكن بعيدة عن التجمعات
تتمثل
ً
السكنية ،وينجم عن ذلك معالجات ضارة بالبيئة مثل إلقاء النفايات الصمبة في مواقع قريبة من المباني السكنية أو استخدام

خطر عل صحة انإنسان.
حفر امتصاصية تساىم في تمويث المياه الجوفية بنسب عالية من البكتريا والنيترات ،مما يجعميا ًا
كما وأن ىناك مشكالت بيئية أخرى تنجم عن سوء التخطيط السميم في ىذه المناطق وخاصة فيما يتعمق بالتموث الجوي
والسمعي وتداخل النشاطات الصناعية والورش مع المساكن.
 أسباب اقتصادية:تعتمد األضرار االقتصادية تنجم نتيجة لمتجمعات العشوائية عل طبيعة وحجم المشكمة وعالقتيا بالنشاطات االقتصادية في
الدولة أو في المدينة.

انيا وتطويرىا ،القاىرة ،دار الكتب العممية ، 1883 ،ص .24
 -1عمي خطاب :المناطق المتخمفة عمر ً
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ال شك أن ا لتجمع العشوائي يتنافى مع التخطيط االستراتيجي الذي يبني عادة عل مبدأ العالقات بين النشاطات األولية
نادر ما نجد
والثنائية والثالثية انإنتاجية وبين التجمعات البشرية وأماكن تواجدىا من حيث العدد والمساحة ،بالتالي فإننا ًا
انسجاما بين التجمع العشوائي مع أماكن العمل لنسبة كبيرة من القاطنين في ىذا المجتمع ،والسبب يكمن في إعطاء
ً

األولوية لمن يفتقد السكن لمأوى يمجأ إليو أينما توفرت الفرص ،وليس لمقرب من مكان عممو ،وىذا في محصمة األمر يؤثر

سمبا عل االقتصاد العام ويستنزف الكثير من الطاقات البشرية والمادية ،حيث يتطمب زيادة في المساحات الالزمة لحركة
ً
أيضا حاجة أكبر إلى شبكة طرق ونظام نقل العمال ،من جية أخرى
السير لنقل العمال إلى أماكن عمميم ،مما يتطمب ً

تجمع السكن العشوائي يمكن أن يكون عل حساب أراضي زراعية أو عل حساب خطة وطنية قد تتعمق بسيناريوىات توزيع

التجمعات السكانية حسب إستراتيجية اقتصادية معينة.

الفصل الثالث
المبحث األول :
خصائص المجتمع المدني -:
 -1الفعل التطوعي  -:إن أىم ما يميز المجتمع المدني ىو انإرادة الحرة االختيارية ال فرادة وىو بذلك يختمف عن
العالقات التي تتكون في األسرة والعشيرة والقبيمة التي تكون مفروضة عمى الفرد .
 -2التنظيم الجماعي المؤسسي  -:يقوم المجتمع المدني عمى فكرة المؤسسية أي وجود تنظيم جماعي إرادي من حيث
تنظيم العمل انإرادي بين أفراده عمى أسس ومعايير إرادية واختيارية .
 -3الركن األخالقي والسموكي  -:يقوم المجتمع المدني عمى قيم عدة منيا االحترام والتسامح والتعاون والتنافس السممي.
واستخدام الوسائل المتحضرة والضوابط األخالقية .وتقوم عمى قبول التنوع بين الذات واآلخرين .وحقيم في تكوين الضمانات
وتقوم عمى أسس ومعايير أخالقية تتكرس من خالليا وفاعميتيا التي تقوم بيا وتعزز من خالليا القيم والسموكيات.
 -4االستقاللية  -:إذ تعد الخاصية من أىم الخصائص التي تميز المجتمع المدني  .فالبد من تمتعو باالستقاللية التي
تساىم في أداء عممو بكل يسر وسيولة .فان استقاللية المجتمع المدني عن سمطة الدولة تساعد عمى أداء عممو بكل

وضوح وشفافية .وىذا ال يعني انفصال بين المجتمع والسياسة ولكن دور المجتمع المدني يكون مكمل لدور الدولة والسمطة
الحاكمة)1( .

 -1إبراىيم سعد الدين (  : ) 1995المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي ،مركز بن خمدون لمدراسات
انإنمائية،القاىرة،ط،1ص.12
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ومن خصائص المجتمع المدني ايضا -:ىي (:)0
 -1القدرة عمى التكيف مع التطورات في البيئة التي تعمل من خالليا وىناك ثالثة أنواع ( التكيف الزمني – الجيمي –
التكيف الوظيفي ).
 -2االستقالل أن ال تكون المؤسسة خاضعة لغيرىا من المؤسسات أو الجماعات واألفراد أو تابعة ليا .
 -3التعقد وتعدد المستويات الرأسية واألفقية داخل المؤسسة .
 -4التجانس وعدم وجود حركات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستيا لنشاطيا .
ومن خصائص المجتمع المدني أيضا -:ىي (:)8
 -1القدرة عمى التكيف ويقصد بو قدرة المؤسسة عمى التكيف مع التطورات البيئية التي تعمل من خالليا .فكمما كانت
المؤسسة قادرة عمى التكيف كانت أكثر فعالية .
 -2المؤسسات المتعددة ويستمزم قيام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والييئات التي تعمل في
ميادين مختمفة مثل الجمعيات األىمية التي تساىم في تحقيق التنمية االجتماعية .
وظائف المجتمع المدني-:
إن من أىم وظائف المجتمع المدني  .ىي تنظيم وتفعيل دور الناس في تعزيز مصيرىم وخصوصا في حالة تعرض ىذا
المصير إلى عممية تصفية من جية معينة .ومواجية السياسات التي تؤثر في حياتيم اليومية بشكل مباشر وتزيد من
إفقارىم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،والقيام بدور أساسي في فرز وتعين القواسم المشتركة وتفعيميا وايجاد مشتركات حقيقية
بين مختمف توجيات المجتمع وفي ضوئيا نرسم الخطط والبرامج وتحدد األىداف من خمق مجتمع واعي  .وفي ضوء ذلك
يمكن أن نستخمص وظائف المجتمع المدني (:)3
 -1يسعى المجتمع المدني إلي إصالح وتصحيح األخطاء الحكومية والمطالب بتعديل السياسات من خالل التنبو إلي أوجو
القصور ووفق الممارسات التي تتعدي عمى حقوق األفراد بالكشف عن األخطاء ومحاسبة الحكومة عمييا .
 -2تقوم مؤسسات المجتمع المدني بوظيفة الوساطة والتوفيق لذا فيي تتحرك مباشرة لتأثير عمى عممية تشريع ووضع
قوانين وتيدف لموصول إلى نقطة االتفاق بين األداء المتعددة كأساس لالستقرار.
 -1أيمن السيد عبد الوىاب (  :) 2226المجتمع الديني العربي السمات العامة واشكالية الفاعمية ،مكتبة
انإسكندرية،ص.225

 -2عبد الرحمن حوقى.محمود عرفان ( :)2229دور منظمات المجتمع المدني في دعم خدمات الرعاية االجتماعية ،رسالة
ماجستير غير منشورة جامعة السمطان قابوس ،كمية اآلداب والعموم االجتماعية ،قسم االجتماع والعمل االجتماعي.
 -3شكري عبد الغفار،محمد (  : ) 2223المجتمع األىمي ودوره في بناء الديمقراطية ،دار الفكر ،دمشق،ص.42
وىناك وظائف المجتمع المدني -:ىي (.)0
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 -1تحقيق الديمقراطية  -:فيو يوفر قناة لممشاركة االختيارية في المجال العام وفي المجال السياسي .كما تعد منظمات
وجمعيات المجتمع المدني أداة لممبادرة الفردية المعبرة عن انإرادة الحرة والمشاركة االيجابية .
 -2التنشئة االجتماعية والسياسية  -:ىذه الوظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني عمى انإسيام في عممية بناء المجتمع

المدني واعادة بناءه من جديد خالل غرسو لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس األفراد من أعضاء جمعياتو ومنظماتو
عمى رأسيا قيم الوالء واالنتماء والتعاون والتضامن .

 -3الوفاء بالحاجات و حماية الحقوق  -:الحاجة لمحماية والدفاع عن حقوق انإنسان ومنيا حرية التعبير  .التجمع
والتنظيم .
وىناك وظائف المجتمع المدني -:ىي (.)8
 -1تجمع المصالح .
 -2وظيفة حل الصراعات والنزاعات المجتمعية وحسميا .
 -3زيادة الثروة وتحسين األوضاع االقتصادية واالىتمام بالطاقات الثقافية المبدعة وتنميتيا .
 -4إفراز القيادات الجديدة في المجتمع .

 -1كمر العابد (  : )2212المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية ،دراسة حالة الجزائر ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،العموم السياسية ،التنظيم سياسي واداري.

 -2عباس فاضل( : )2212دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي في العراق ،الوحدة التربوية لدراسة
السالم والحقوق انإنسانية،ص.625
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المبحث الثالث :
 -0جيود المجتمع المدني -:
أوال  :دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعمق بالمشكالت الصحية والبيئية بالمناطق العشوائية-:
 المساىمة في نظافة الشوارع. تسيم منظمات المجتمع المدني في تثقيف المناطق العشوائية من خالل تنظيم وعقدالمؤتمرات والندوات وورش العمل.
 تدعيم الخدمات الصحية لسكان المناطق العشوائية من خالل البرامج الصحية الخيرية. تسيم منظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الصحية لسكان المناطق العشوائية. إنشاء عيادات صحية لتحسين الخدمة داخل المستشفيات الحكومية.ثانيا :دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعمق بالمشكالت االجتماعية بالمناطق العشوائية-:
 تسيم في الدفاع عن حقوق انإنسان لسكان المناطق العشوائية. تقوم بمشاركة سكان المناطق العشوائية نإيجاد حمول لمشكالتيم. نشر التوعية الدينية بين سكان العشوائيات.ثالثا  :دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعمق بالمشكالت التعميمية بالمناطق العشوائية-:
 إسيام منظمات المجتمع المدني في تثقيف المناطق العشوائية من خالل تنظيم وعقدالمؤتمرات والندوات وورش العمل.
 العمل عمي إنشاء دار الحضانة لألطفال. العمل عمي إنشاء مدارس ابتدائية المساعدة عمي فتح فصول محو أمية.رابعا  :دور منظمات المجتمع المدني فيما يتعمق بالمشكالت االقتصادية بالمناطق العشوائية-:
 تقوم بمشاركة سكان المناطق العشوائية نإيجاد حمول لمشكالتيم. تساعد في تقديم المقترحات لصانعي القرار نإيجاد حمول لمشكالت العشوائيات.( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

 العمل عمي توفير الوظائف المناسبة لمشباب العاطل. العمل عمي تقديم مساعدات لمفقراء. العمل عمي االىتمام بمشروعات األسر المنتجة. -8المعوقات التي تواجو المجتمع المدني فى مواجية الفقر -:
أىم معوقات دور منظمات المجتمع المدني في مواجية مشكالت العشوائيات في النقاط التالية :
 ضعف مشاركة النساء والفتيات في العمل التطوعي لسكان المناطق العشوائية. عدم وجود خطط تنموية واضحة لسكان المناطق العشوائية. عدم مشاركة القيادات الشعبية في تمبية احتياجات سكان المناطق العشوائية. عدم توافر بيانات إحصائية دقيقة عن حاجات السكان في المناطق العشوائية. -انخفاض مستوى الخدمات التي تقدميا منظمات المجتمع المدني.

( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

توصيات البحث -:
برز المجتمع المدني ومنظماتو ،نتيجة لتنوع مشاكل انإنسان الحياتية واليومية عمى كافة المستويات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية  ،فمقد تعاظمت خالل العقود األخيرة أىمية المجتمع المدني ومنظماتو ،وما يمكن أن تساىم بو ىذه المنظمات
فى حل العديد من المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فان البحث يحاول وضع مجموعة من االقتراحات
والتوصيات التي تضمن تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بالدولة والقطاع الخاص في مواجية مشكمة الفقر في
المناطق العشوائية  .ومن أىم ىذه التوصيات :
 -1ضرورة إنشاء إدارة داخل و ازرة انإعالم خاصة بالفقر والفقراء عمى المستوى المحمي والدولي ،وتكون مبصرة بجميع

المشكالت التي يعانون منيا من اجل تقديم برامج ىادفة تعرف الجيات المعنية بالفقراء ،وأيضا تعرف المواطنين بالفقراء

وضرورة الوقوف بجانبيم من خالل التبرع بالجيد المادي والمعنوي والفكري في منظمات المجتمع المدني التي تيتم بيم .
 -2ضرورة إيجاد برامج تطوعية تستيدف الفئات الشابة والمرأة والطبقة العاممة من أجل مشاركتيم بالعمل التطوعي.
 -3ضرورة توفير إحصائيات وبيانات عمى درجة كبيرة من الدقة عن الفقر والفقراء ،وينبغي أن يكون ىناك اتفاق في
المجتمع عمى تحديد من ىم الفقراء وفئاتيم الفرعية وخصائصيم ومساكنيم بشكل واضح.
 -4ضرورة المداومة عمى تحديث انإحصائيات فيما يتعمق بخطوط الفقر ،حيث ال ينظر إلي الفقر من منظور ثابت فيذا
من شأنو أن يسمح بفيم ديناميات الفقر ومدي استجابتو لمسياسات االقتصادية واالجتماعية وتقمبات أسعار الصرف .
 -5ضرورة عمل ندوات طبية في منظمات المجتمع المدني الموجودة في نطاق العشوائية لرفع الوعي الصحي بين أفراد
المجتمع .
 -6تطوير النظام التعميمي بحيث يسمح بإدخال مفاىيم المشاركة و التطوع في المناىج الدراسية.
 -7ضرورة إنشاء منظمات خاصة موجية لممتطوعين لتنظيم عمميم وتقديم الدعم الفني والتدريب المالي ليذا القطاع .
 -8ضرورة وجود الثقة والمصداقية بين أجيزة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فال غنى عنيا لبدء
الحوار ومعالجة مشاكل الفقر.
 -9ضرورة تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني وخاصة الموجود فى المناطق العشوائية في كيفية الحصول عمى الموارد
المادية والعمل عمى إيجاد مصادر تمويمية دائمة .
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"The Role of Civil Society in Reducing Poverty in Slums"

Abstract
In recent years, there has been a development in the role of civil society organizations, which
have contributed to narrowing the gap between the private sector and the government The
success of civil society organizations has helped Governments to increase their interest and to
look at them These organizations are flexible and thus able to solve problems that are difficult
for the .government to solve Aims to ensure the role of civil society institutions in the State
and the private sector in addressing the problem of poverty in informal settlements
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