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1 

قياس مدى تطبيق أبعاد جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية الليبية 
 الخاصة من وجهة نظر رؤساء األقسام والمدراء

 اإلدارة العامة( –حالة  مصرف شمال أفريقيا  )دراسة
 مصطفى عبدهللا محمود الفقهي .د

 ليبيا –األكاديمية الليبية 
Mustafaab490@gmail.com 

 ملخص البحث

قياس مدى تطبيق أبعاد جودة الخدمات المصرفية في  رئيسي إلى التعرف على البحثية بشكلورقة هدفت هذه ال  
(. الموثوقية،األمان،االستجابة،التعاطف،الوصرررول للخدمررررة) إبعادهرررامرررن  ُبعرررد، وذلرررك ل ررررل مصررررف شرررمال أفريقيرررا

حررول  المبحرروثين بررين إجابرراتيضرراف إلررى ذلررك محاولررة التعرررف علررى مرردى وجررود فروقررات ذات داللررة إحصررائية 
اإلدارة  –رؤسراء األقسرام والمردراء بمصررف شرمال أفريقيرا تطبيرق أبعراد جرودة الخردمات المصررفية مرن وجهرة نظرر 

. تر  جمر  البيانرات مرن  ر ل رؤسراء األقسرام والمردراء براإلدارة العامرة مرن جمير  بحرثمجتمر  الت ون  العامة( وقد
التري  العليرا والتففيذيرة مختلف المستويات اإلدارية ن( م85ت  تطويرها لهذه الغاية، حيث ت  توزيعها على ) استبانه

، وأجري التحليل اإلحصائي لها باسرتخدام وقد أد لت البيانات التي ت  جمعها إلى الحاسوب، شملتها عيفة الدراسة
وقرد   Statistical Package for Social Sciences(. SPSSالحزمرة اإلحصرائية للعلروم االجتماعيرة ) 

مصرف شمال أفريقيا يطبق في إبعاد جرودة الخردمات  أهمها: أنمجموعة من الفتائج،  ورقة البحثية إلىتوصلت ال
المصرفي والمتمثلة في )الموثوقيرة، واألمران، واالستجابة،التعاطف،والوصرول للخدمرة(، أمرا أنهررت نترائج الدراسرة 

مررن وجهررة نظررر المررونفين حررول تطبيررق إبعرراد جررودة الخرردمات المصرررفية  المبحرروثينبعرردم وجررود فروقررات إلجابررات 
  .لمستوي اإلداري(اُيعزى لمتغير)

بزيادة دع  اإلدارة العليا لتطبيرق إبعراد جرودة الخردمات المصررفية ومواكبرة التطرورات الجدهردة لهرذه  ووصت الدراسة
 اإلدارة وتعزيز فاعليتها في  دمة األهداف التي يسعي المصرف لتحقيقها من   ل سرعة اإليجاز.

 
 .المصارف التجارية الليبية،مصرف شمال أفريقيا فية،: أبعاد الجودة الخدمات المصر ال لمات المفتاحية

 
 :المقدمة

والمالية وذلك لما توفره من أمروال هرت   االقتصادية األنظمةتحتل المصارف مكانة هامة في 
، وتفعكس أفاءة المصارف في مدى قدرتها على االقتصاديالفشاط  مجاالتاستثمارها في جمي  

هتطلرررن مفهرررا  األمرررر، وبالترررالي فررر ن االقتصررراديةتعبئرررة المررروارد الماليرررة الضررررورية لتحقيرررق التفميرررة 
الرفررر  مرررن مسرررتوى أفاءتهرررا وتبسررري    ررر لعلرررى زيرررادة فعاليتهرررا، وذلرررك مرررن  اإلمكرررانالعمرررل قررردر 

يهررا، بمررا هررفعكس إيجابررا فرري تحسررين جررودة بمسررتويات أداء مونف واالرتقرراءسررير عملهررا  إجررراءات
وتحقيررق رهرراه   عم ئهرراونوعيررة مختلررف المفتجررات والخرردمات الترري تقرردمها سررعيا لتلبيررة حاجررات 



 

 2                          الوطبةقةة واالنسدنةةالمجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم 

الذي أصبح المصر الرئيسي لضمان بقراء ونمرو المصرارف التجاريرة  صوصرا فري نرل الظرروف 
 (.7102) والد،ةالحرجة جدا التي فرهتها مخلفات ناهرة العولمة المالية أو المصرفي

يمكن القررول بالمصررارف الفاجحررة واألكثررر قرردرة تفافسررية هرري المصررارف الترري تقرردم  رردماتها فرر
بفوعيررررة وأداء مصرررررفي متميررررز معتمرررردة علررررى قاعرررردة معلوماتيررررة وأرررروادر م هلررررة مصرررررفيا  وتتمترررر  
بمهرررارات مميرررزة تتعامرررل مررر  العمررر ء، أرررذلك هررري المصرررارف القرررادرة علرررى اسرررتخدام الت فولوجيرررا 

لمصرفية المتطورة.ولما أان العفصر البشرري هرو أحرد أبررز العفاصرر الرئيسرية فري تحدهرد نوعيرة ا
تقررردي  الخدمرررة، فقرررد اهتمرررت إدارات المصرررارف بتطررروير وتفميرررة مهرررارات وقررردرات المرررونفين علرررى 

، 7115التعامررل مرر  الجمهررور وتعزيررز وترردعي  سياسررات التثقيررف المصرررفي بشرركل عررام )أبوتايررة، 
فاولت معظ  الدراسات المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية األبعاد التي هبفى عليها (. لقد ت96ص

الزبررررائن توقعرررراته  وبالتررررالي حكمهرررر  علررررى جررررودة الخرررردمات المقدمررررة مررررن قبررررل المصررررارف. إال أن 
 ).هري تلرك التري يحرددها المسرتفيد مرن الخدمرة الخدمرة،المعاهير التي يعتمد عليها في تقيي  جودة 

 (.742ص  7116والع ق، الطائي 
 مشكلة الدراسة:

بوجود انخفرا  جردا  فري مسرتوى التقارير واألدلة والشواهد    ل ومنه حظ الجمي  م  را  
تقردي  جرودة الخردمات المصررفية فري ليبيرا، وهفراب فجروة برين مرا تقدمره المصرارف الليبيرة، والبفرروب 

إهرافة إلرى هرعف الجرودة هفراب انخفرا  العربية والعالمية في مجال تقدي  الخدمات المصرفية، 
تطبيررق أبعرراد قيرراس مرردى تعرررف علررى ورقررة البحثيررة للومررن هفررا جرراءت ف رررة الفرري مسررتوى األداء،

 لمصرف شرمال العامة باإلدارةمن وجهة نظر رؤساء األقسام والمدراء  المصرفية الخدمات جودة
 وذلك من   ل اإلجابة عن التساؤالت التاليررة :أفريقيا 

مرن وجهرة نظرر رؤسراء األقسررام  المصرررفية الخردمات تطبيرق أبعراد جرودةمردى  مرا -0س
 ؟ أفريقيا لمصرف شمال العامة باإلدارةوالمدراء 
إجابرات المبحروثين حرول مفهرومه  ألبعراد جرودة الخردمات  فري ا رت ف هفراب هرل -7س

 اإلداري) المدهر، رئيس القس  (؟ مستوي لل تعزي  المصرفية 
 أهداف الدراسة:

من وجهة نظر رؤساء  المصرفية الخدمات تطبيق أبعاد جودةمحاولة التعرف على مدى  -0
 .أفريقيا  لمصرف شمال العامة باإلدارةاألقسام والمدراء 

حول مفهوم أبعاد جودة الخدمات المصرفية  المبحوثين إجابات في اال ت فات على التعرف -7
 . اإلداري) المدهر، رئيس القس  (  مستوي يعزى لل

 التوصل إلى بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في الرف  من مستوى جودة الخدمات -2
 محل الدراسة. يقدمها المصرفالتي  المصرفية



 مصطفى عبدهللا محمود الفقهي -د
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 أهمية الدراسة:
القطاع في جودة الخدمات المصرفية تعد الدراسة محاولة لتسلي  الضوء على مفهوم  -0

ظام وتطويره في أسلوب في تحسين الفأ الخدمات، وذلك من   ل أهمية مد ل الجودة المصرفي
 .المفظمات الليبية

 اإلداريين في المفظمات رؤساء األقسام والمدراء والعاملين و  الورقة البحثيةه مل أن تفيد هذه -7
 الففية.أثفاء ممارسة أعماله  اإلدارية و جودة الخدمات المصرفية الليبية في تطبيق  المصرفية

في  القطاع المصرفيفي أبعاد جودة الخدمات المصرفية من   ل تطبيق الورقة  تساه  هذه-2
والتفوق  عم ءفي إرهاء الالمصرف مما ه دي إلي زيادة أفاءة  بالمصارف،تطوير الفظام الخدمي 

 المفافسين. والتميز على
 : الدراسات السابقة

اإلل ترونية في رها بعفوان : أثر جودة الخدمات المصرفية  (  7105دراسة ) الحريشة، -
هدفت هذه الدراسة إلى ، السعودي الفرنسي في سوريا موالعم ء، دراسة ميدانية على بفك بي

، األمانالتعرف على أثر جودة الخدمات المصرفية  اإلل ترونية من نواحي سهولة االستخدام، 
تائج أبرزها بأن السرية، وتوفير الوقت على رها العم ء، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الف

، السرية، وتوفير األمانسهولة االستخدام، ) من نواحي جودة الخدمات المصرفية  اإلل ترونية
في رها  اإليجابيكانت تتمت  بمتوس  حسابي يفوق متوس  المقياس وأان لها األثر ( الوقت

إلل ترونية وأوصت الدراسة بضرورة استمرار بفك بيمو في تقدي  الخدمات المصرفية  ا العم ء
برف  أفاءتها وجودتها وتطيرها للمحافظة على العم ء الحاليين وجدب مزيد من العم ء الجدد 

 مما يمفحه ميزة تفافسية أبيرة.
قيررراس مررردى تررروافر أبعررراد جرررودة الخررردمات فررري المصرررارف التجاريرررة (  2212دراسرررة ) والرررد، -7

تهردف هرذه الدراسرة عمومرا إلرى قيراس ري،  دراسة حالة البفك الروطفي الجزائر "الجزائرية الحكومية 
، التعرررراطف، األمرررران، االسررررتجابة، االعتماديررررةمرررردى ترررروافر أبعرررراد جررررودة الخرررردمات الخمررررس وهرررري: 

إلرى  األ يررالملموسية في المصرارف التجاريرة الجزائريرة الحكوميرة، وقرد  لصرت هرذه الدراسرة فري 
 األمانبمستويات مختلفة، فأبعاد توافر مختلف أبعاد جودة الخدمات لدى المصرف المبحوث ل ن 

 تررروافر واالسرررتجابة االعتماديرررةوالتعررراطف والملموسرررية تررروافرت بمسرررتوى جيرررد فررري حرررين أن بعررردي 
 .بمستوى متوس 

دراسة  األداء،بعفوان : أثر جودة الخدمات المصرفية على (  7104دراسة ) الفعيمات، -2
التعرف على أثر جودة الخدمات  هدفت هذه الدراسة إلى .األردنيةميدانية على المصارف 

المصرفية على األداء في المصارف األردنية، وأنهرت نتائج الدراسة أن مستوى اإلدراب العام 
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لجمي  أفراد عيفة الدراسة من عم ء وعاملين لجودة الخدمات المصرفية مرتفعة، وأنهرت أيضا  
لين ( حول أبعاد جودة الخدمات وجود فروق معفوية في تصورات عيفة الدراسة ) العم ء والعام

المصرفية على األداء، وحول األداء من مفظور العم ء ) الرها والوالء ( لصالح العاملين 
ووجود أثر معفوي ألبعاد جودة الخدمات المصرفية على األداء في المصارف األردنية من 

المصارف األردنية  مفظور العم ء، والمفظور المالي، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام
 .بالجوانن الملموسة للخدمة المصرفية

بعفرروان أبعرراد جررودة الخرردمات المصرررفية وتأثيرهررا علررى رهرراء العمرر ء  ( 2212دراسررة )لريررل،-4
بالمصررررف الجمهوريرررة، تهررردف إلرررى علرررى مسرررتوى أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية المقدمرررة فررري 
مصرف الجمهورية من وجهة نظر العم ء، وتوصلت الدراسة إلى ان تطبيق مسرتوى جرودة أبعراد 

 ان رها العم ء حول جودة الخدمة متوس  جدا.جودة الخدمات المصرفية هعيفة جدا ، وأ

  مفهجية الدراسة ما هلي: وتضمفتالمفهجية: 
 مفهج الدراسة: 

سريت  اسرتخدام المرفهج الوصرفي الرذي بطبيعتره هتماشرى  ورقرةاألهرداف المتو راة مرن هرذه ال لتحقيرق
 دراسرة الواقر  مرن يمكففرا الرذي المرفهج ألنره ذلك وتحليل بياناتها الورقةم  وصف الظاهرة موهوع 

 .دقيقا   وصفا   ووصفها
 سيت  استخدام مصدريين أساسيين للمعلومات:  مصادر البيانات:

  ر ل مرن األوليرة جمر  البيانرات سريت  البحثيرة للورقرة التحليليرة الجوانرن لمعالجرة :األوليرة المصرادر

 قبرل مرن االسرتبانة تحكري  سريت  الغرر ، حيرث  صيصرا لهردا ستصرم  والتي ،رئيسة كأداة  االستبانة

 . المستهدفة عيفةال توزيعها على سيت  ث  المختصين، ومن

 البيانرات الثانويرة ومصرادر للورقرة با تصرار الفظرري  اإلطرار معالجرة سريت  حيرث :الثانويرة المصادر

  موهروع تفاولرت التري السرابقة والدراسرات وأرذلك األبحراث ،العربيرة والمراجر  ال ترن فري تتمثرل التري
 .الورقة البحثية

 :مجتم  الدراسة وعيفة الدراسة
هت ررون مجتمرر  الدراسررة مررن مصرررف شررمال أفريقيررا أمررا عيفررة الدراسررة فقررد أانررت طبقيررة تمثلررت فرري 

العامررررة  الوسررررطى برررراإلدارةجميرررر  ورؤسرررراء األقسررررام والمرررردراء فرررري المسررررتوى اإلدارة العليررررا واإلدارة 
  صائص العيفة. ( هوهح1والجدول رق  ) للمصرف شمال أفريقيا.

 
  صائص عيفة الدراسة(1جدول رق  )

 الفسبة % العدد المجموعات الخصائص ت
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 الجفس 1
 ذأر

43 74.1 
 

 أنثى
15 

2552 

 العمر 2

 5.2 3 سفة 24أقل من 

 34.5 20 سفة 34إلى –25من 

 48.3 28 سفة44إلى –35من

 12.1 7 سفة فأكثر 45

 الم هل العلمي 3

 3.4 2 أو ما يعادلها أو أقلثانوية عامة 

 15.5 9 عاليدبلوم 

 بكالوريوس أو ليسانس
 
 28 

48.3 

 31.0 18 ماجستير

 1.7 1 دأتوراه 

 الخبرة 4
 56.9 33 سفوات 11أقل من 

 43.1 25 سفوات فما فوق 11

 المرأز الونيفي 5

 6.9 4 مدهر عام

 22.4 13 مدهر إدارة

 15.5 9 نائن مدهر إدارة

 55.2 32 رئيس قس 

 
  الدراسة: اة أد

مدى تطبيق أبعاد جرودة الخردمات المصررفية مرن ت ونت أداة البحث من استمارة استبيان تضمفت 
التحقررق مررن وجررود قرردر مفاسررن  وقررد ترر  ( فقرررة.22وشررملت ) وجهررة نظررر رؤسرراء األقسررام والمرردراء،

  .من الثبات الدا لي بين البفود المتضمفة في أل جوانبه
 هلي:إلى  مس محاور أما قسمت و  جم  العبارات التي ترتب  بالموهوع،ت   

 .الموثوقية األول:المحور 
 .األمان الثاني: المحور
 .االستجابة الثالث:المحور 
 .التعاطف الراب :المحور 
 .الوصول للخدمة الخامس:المحور 
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 (  ماسري(Likertالباحرث باسرتخدام مقيراس ليكررت  علمية دقيقة لهذه الدراسة قام وللخروج بفتائج
لررى الفقرررات وت ررون اإلجابررة فرري هررذا المقيرراس مقسررمة إلررى  مررس درجررات علررى األبعرراد لاجابررة ع

 المثال:سبيل 
 غير موافق بشدة غير موافق محاهد موافق موافق بشدة

 التاليررررة رقمية على أساس تخصيص األرقام اتتقدهر  إلىالوصفية  اتوتترج  هذه التقدهر 
5 4 3 2 1 

( 3)ل رر   مفهرررا علررى التررروالي، وطبقررا  للجررردول أعرر ه، فررر ن المتوسرر  الحسرررابي المعتمررد هتمثرررل فررري 
ونسربة  (،3 = 5÷ ( 1+2+3+4+5عرددها( )القي / )مجمروعدرجات، والذي أستخرج من المعادلة 

وأان يطلن من المبحوث قراءة أل بفد من بفود المقياس بدقة  % 61=  5÷  3التأثير المعتمدة 
 الع مات تعكس بحيث بفد كل أمام الموهوعة التقدهر فئات من واحدة أمام( √)ع مة ت  يض  

 61حيرث ت رون الفرهرية مقبولررة عفرد نسربة أكبرر مررن  .المبحرروثين إجابرات البفرود أمرام الموهروعة
 بحسن المقاهيس المبيفة ويوهح الجدول التالي هذا المعيار.  (3)وهي تساوي أو أكبر من  %

 هوهح نوع اإلجابة والدرجة ل ل نوع ( 2جدول رق  )                                                

 الفترة الوزن  إلى من نوع اإلجابة

 5 – 4 5 % 111 ≥ % 01 موافق بشدة
 4 – 3 4 % 01 > % 61 موافق
 3 – 2 3 % 61 > % 41 محاهد

 2 – 1 2 % 41 > % 21 غير موافق
 1 – 1 1 % 21 > 1 غير موافق بشدة

اإلحصائي،  SPSSت  تفريغ وتحليل االستبانة من   ل برنامج  لقد-الفتائج: ومفاقشة عر  
حيث ت  حساب المتوسطات الحسابية والفسن المئوية ل ل فقرة ول ل محور وأذلك ت  استخدام 

 اال تبارات اإلحصائية التالية:
 سميرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتب  التوزي  الطبيعي أم ال.               -ا تبار أولومجروف -1

 ا تبار ألفا أرونباخ لقياس معامل الثبات. -2

 فرهيات الدراسة. ال تبار t (One Sample T Test)ا تبار  -3
  

 ت  في هذا الجانن تفاول نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها وذلك من   ل العفاوين التالية:
 

 (.Sample . K-S -1 –سررمرنوف  –التوزيرر  الطبيعرري. ) ا تبررار أررولمجروف  أوال : ا تبررار
سميرنوف لمعرفرة هرل البيانرات تتبر  التوزير  الطبيعري أم ال وهرو  -ت  استخدام ا تبار أولمجروف

ا تبررار  هررروري فرري حالررة ا تبررار الفرهرريات الن معظرر  اال تبررارات المعلميررة تشررترط أن يكررون 
أن قيمررة مسررتوى  اال تبررار حيررث( نتررائج 3)توزيرر  البيانررات طبيعيررا. ويوهررح الجرردول التررالي رقرر  
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( وهررذا هرردل علررى أن البيانررات تتبرر  التوزيرر  الطبيعرري sig.05.0) 0.0.لررة اكبررر مررن الدال
 ويجن استخدام اال تبارات المعلميه.

 Sample . K – S -1سميرنوف  –أولموجروف نتائج ا تبار (  3جدول رق  ) 

 مستوى الداللة Zقيمة اال تبار  عدد الفقرات عفوان المحور المحور

 بعد األمان. األول
6 50..0 .05.. 

 بعد االستجابة. الثاني
6 .07.. .0060 

 بعد التعاطف. الثالث
6 50555 .056. 

 بعد الوصول للخدمة. الراب 
6 .0..0 .00.. 

 بعد الموثوقية. الخامس
0 .0.0. .0307 

 جمي  الفقرات  
0. .0036 .0.37 

 

، ومررن  رر ل الفتررائج السررابقة ( k-s)نتررائج إ تبررار أررولمجروف سررمرنوف السررابق هوهررح الجرردول 
وهرررذا هررردل علرررى أن  (Sig < 0.0. ) 0.0.  نجرررد أن قيمرررة مسرررتوى الداللرررة ل رررل بعرررد أكبرررر مرررن

البيانررات تتبرر  التوزيرر  الطبيعرري، وبالتررالي يمكررن اسررتخدام اال تبررارات المعلميررة فرري تحليررل فرررو  
   الدراسة.

 معامل ألفا أرونباخ. ثانيا:

 Chronback) أرو نباخحساب معامل ألفا  ستبانة من   لثبات اال وحساب معاملت  تحليل 

Alpha) ،(  نتائج الثبات.4ويوهح الجدول رق ) 
 لعبارات محاور االستبياننتائج ا تبار ألفا للصدق والثبات ( 4جدول رق  )

 م شر الثبات م شر الصدق تباهن المقياس متوس  المقياس  وأبعاد محاور ت

 0.935 0.685 15.596 18.385 بعد األمان. األول

 0.930 0.728 13.115 18.644 بعد االستجابة. الثاني

 0.915 0.856 14.769 18.744 بعد التعاطف. الثالث

 0.926 0.764 14.341 18.670 بعد الوصول للخدمة. الراب 

 0.914 0.849 15.517 18.517 بعد الموثوقية. الخامس

 0.33. االستبيان قيمة ألفا 

 

وهررذا هبررين أن االرتبرراط بررين  (%303.) نجررد أن قيمررة ألفررا ل بعرراد  بلغررت (4مررن الجرردول رقرر  )  
اإلجابات أان مرتفعة ومقبولرة إحصرائيا  وفيمرا هتعلرق بثبرات العيفرة فري حظ مرن الجردول أن أغلرن 
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أررل علررى حرردة أانررت قريبررة مررن قيمررة ا تبررار فلفررا العررام معررام ت فلفررا الفرديررة والمتعلقررة بررالمفردات 
وهررذا هرردل علرري أن أغلررن المفررردات الموجررودة فرري هررذه المجموعررة مهمررة وان أي حررذف أو شررطن 
لمفردة مفها سوف ه ثر سلبا على ثبات ومصرداقية العيفرة ،أمرا فمرا هتعلرق بمقيراس الصردق والرذي 

م فر ن نتائجره تعتبررر جيردة جرردا إحصرائيا  أمررا أن هتعلرق بقيراس درجررة ارتبراط المفررردة بالمقيراس العررا
متوس  درجات المقياس تعتبر متقاربة، وبالتالي ف نه يمكن االعتماد على المجموعة بأكملهرا دون 

 حذف أي من المفردات للوصول إلى نتائج مجدية في هذا الدراسة.
 اإلطار الفظري:

 :جودة الخدمات المصرفيةأبعاد 
ات المتعلقة بجودة الخدمات المصرفية األبعاد التي هبفى عليها الزبائن لقد تفاولت معظ  الدراس

توقعاته  وبالتالي حكمه  على جودة الخدمات المقدمة من قبل المصارف. إال أن المعاهير التي 
الطائي  ).هي تلك التي يحددها المستفيد من الخدمة الخدمة،يعتمد عليها في تقيي  جودة 

 (.742ص  7116والع ق، 
لما لها من  صائص تميزها  المصرفية من الصعن وه  معاهير موحدة لجودة الخدمات أنه 

عن المفتجات المادية الملموسة، لذا تعددت أبعاد )معاهير( جودة الخدمات المصرفية. ولجأ 
العدهد من الباحثين وال تاب إلى دمج وتوحيد معاهير الجودة بخمسة معاهير تمثل معاهير يقي  

 :(Zeithaml et.al ,2006:p116) وهيدة الخدمة في هوئها الزبون جو 
مدى استعداد ورغبة المصرف في تقدي  المساعدة  (Responsiveness) االستجابة:سرعة  .0

للعم ء والرد على استفساراته  والسرعة في تقدي  الخدمة التي يحتاجون إليها. )الزامل 
على تقدي  الخدمة بسرعة قدرة المصرف وتعفي أيضا  .(027، ص 7107 وأ رون، 

أي التعامل بسرعة م  ، المجاملة واللطف ومساعدة الزبون باستمرار، ويرأز هذا البعد على
 (. 7101، )شيروف ... الخطلبات الزبون من استفسارات وشكاوي ومشاكل

على  وجود اإلرادة لمساعدة الزبائن وتزويده  فورا  بالخدمة ويرأز هذا البعد تعفياالستجابة اذا  ف
المجاملة واللطف واألصل في التعامل م  طلبات الزبون من األسئلة، والشكاوي والمشك ت وفي 
 دمة المواجهة حيث الموازنة بين االستجابة واإلحداث التي ترافقها والتي يمكن أن ت دي الت يف 

لخدمة  فهفاب تشابه قوي بين سلوب الزبون في  دمة المواجهة الحاسمة وبعد استجابة لجودة ا
وتصل االستجابة للزبون من   ل طول الوقت الذي هفتظره لتلقي المساعدة )اإلجابة على 
األسئلة واالهتمام بالمشاكل وأذلك المرونة والقدرة على تقدي  الخدمة الجيدة الحتياجات الزبون( 

تسلي  ومن أجل التفوق ببعد االستجابة يجن على المصرف أن يكون واثقا  من صورة المعالجة ل
الخدمة ومعالجة الطلبات من نقطة رؤية الزبون أكثر مفها من نقطة رؤية المصرف، المعاهير 
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المحددة التي تعكس رؤية المصرف لاجراءات الدا لية المطلوبة والتي  الخاصة بالسرعة والمدة
 (. 7112ربما تختلف أثيرا  عن متطلبات الزبون للسرعة والمدة المحددة. )الدهوه جي، 

تضمن هذا البعد أربعة متغيرات، تقيس اهتمام المصرف ب ع م زبائفها بوقت تأدية الخدمة وي
وحرص مونفيها على تقدي  الخدمات الفورية له ، والرغبة الدائمة لمونفيها في معاونته ، وعدم 

 (.8، ص 7116انشغال المونفين عن االستجابة الفورية لطلباته . )الدرويش، 
 لو المعام ت التي تت  بين العميل والمصرف من  يعبر بعد األمان:  (Security)األمان  -7

همان السرية في المعام ت م  المصرف، والخلو من ، ويتضمن هذا البعد الخطورة والشك
الخطورة والشك هذا البعد على أربعة متغيرات تقيس حرص المونفين على زرع الثقة في نفوس 

 (.022ص  ،7107وف رون، العم ء. )الزامل 
االطمئفان من قبل الزبائن بأنه الخدمة المقدمة له  تخلو من الخطأ أو الخطر أو أي بمعفي    

وتشمل أيضا  اللطافة وال ياسة وقدرة المصرف ، الففسي والمادين الشك شام   االطمئفا
 (.47، ص 7114ومستخدميه على بفاء الثقة وأسبها.   )شعشاعه، 

يعفي توافر صفات اللباقة والتأدب في شخص مقدم  : (Commiserative)التعاطف  .2
الخدمة، وأذلك ال ياسة والمودة والصداقة م  الزبون حتى هبفى ع قات جيدة معه  يسودها 

 إن على الخدمة مقدم قدرة، فاالحترام مما ه دي إلى سهولة االتصال وتفه  الزبون والعفاية به
فان  ث  ومن   ,الزبون  م  الودية بالمعاملة هتس  واألدب، وأن االحترام من قدر على يكون 
 المصارف في والزبون، وتتجسد الخدمة مقدم بين واالحترام يشير إلى المودة المعيار هذا

 طلن حسن والخدمة الزبائن م  استراتيجية ع قات شراكة و لق التفاعل على بالقدرة
 (.42ص ، 7101الزبون. )شيروف، 

وتتضمن أربعة متغيرات تقيس توافر حداثة الشكل :  (Tangibles)العفاصر الملموسة  -4
وتعفي مظهر التسهي ت المادية مثل المعدات واألجهزة واألفراد ووسائل االتصال التابعة 

 العم ء لدى الذهفية الصورة لتحسين المادية ترأز المصارف على الملموسية، حيث للمصرف
 تخي    لتعطي للعم ء توفرها التي الحدهثة بفى، التقفياتللم الخارجي المظهر ومفها عن  دماتها

، ص 7107األخ )الزامل وف رون،  المصارف مستوى  تفوق  بخدمات هتميز بأن المصرف
 وهيأة العامة بالمرافق المتمثلة المادية الوسائل تعفي الملموسية إن (Kotler)(. ويرى 024

 الحالين الزبائن م  جيدة ع قات لبفاء الملموسية بعد على المصارف تعتمد المونفين وغالبا  ما
  (Kotler, 2000:p 59). والمتوقعين.

 على:البعد  هذاهتضمن أ يرا 
  .التسهي ت المادية 
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 الخدمة. مفظمة في المونفين مظهر 
 الخدمة. تقدي  في المستخدمة والتجهيزات األدوات 
 البفك. كشوفات أو الب ستيكية البطاقة :مثل للخدمة المادية الصورة 
 (7101-7116هدى،  )جبلي .الخدمة مفظمة في اآل رون  العم ء. 

هي مدى مطابقة مواصفات السلعة أو الخدمة وجودتها لتوقعات  : (Reliability)الموثوقية  -4
الزبون، بمعفى أ ر هي مدى قدرة مواصفات وجود السلعة أو الخدمة على تلبية حاجات ورغبات 

 (.00ص  7101الزبون على وفق ما مكان هتوقعه. )الصمدعي ويوسف، 
 بالقرب األمر ويتعلق أي سهولة الوصول إلى مقدمي الخدمة، :Access)إمكانية الوصول ) -8

 هلي:البعد ما  هذا يض  و الخدمة بمقدم االتصال  سهولو 
 ترب أو مشغولة، غير الهاتف )الخطوط طريق عن الوصول إلى الخدمة سهولة 

 هفتظر(. العميل
 الخدمة ليست طويلة. على الحصول أجل من االنتظار مدة 
 العمل. أوقات م ئمة 
 (.7101هدى،  )جبلي .الخدمة تقدي  مكان م ئمة 

 Hypothesis Study Test الدراسررة:رات فرهري ا تبار
والمتمثلرة أبعراد جرودة الخردمات المصررفية أفريقيرا  مصررف شرمالال يطبرق  :الرئيسرة األولرىالفرهرية 

وجهررة نظررر رؤسرراء األقسررام  مررن) للخدمررة، األمرران، االسررتجابة، التعرراطف، الوصررول الموثوقيررة)فرري 
 والمدراء.

 :للدراسة الرئيسيةالفرهية "ال تبار  T-testاستخدام"ت  
يشرير إلرى  الدراسرةعيفرة  اسرتجابةمتوسر   : Hypothesis  Null - OHالصرفرية الفرهرية  -

أبعرراد جررودة الخرردمات أفريقيررا  مصرررف شررمال عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لتطبيررق
مر  العلر  برأن هرذه القيمرة هري  (،3)أقرل مرن المصرفية من وجهة نظر رؤساء األقسام والمردراء 
 الدرجة المتوسطة حسن مقياس ليكرت المستخدم .

 

يشير  البحثمفردات عيفة  استجابةمتوس   :Hypothesis Alternate -1H  البدهلةالفرهية  -
أبعررراد جرررودة الخررردمات أفريقيرررا  مصررررف شرررمال وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية لتطبيرررقإلرررى 

 أي أن: (،3)من  األقسام والمدراء أكبرالمصرفية من وجهة نظر رؤساء 
3    :  1H     3 ≥ررر  :  0H 

 
 للدراسة. الرئيسيةحول الفرهية   tا تبار نتائج(  5جدول ) 
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 MEAN:  المتوس 
3070 

 Standard Deviation (σ) .00.0 االنحراف المعياري: 

 .n 0:  حج  العيفة

 Standard Error .0.77الخطأ المعياري:  

 Observed  T   .0300قيمة اال تبار: 

 Significance (p-value) 0.000    القيمة االحتمالية:

 البدهلفر  القبول  القرار
 

مررن قيمتهررا  أكبرررهرري ( 0300.)أانررت  اال تبررار ئيةإحصرراأن قيمررة السررابق هتبررين مررن الجرردول 
ف ن القرار  وعليه (،0.0.)المفطقة الحرجة، عفد مستوى داللة   ارجوهذه القيمة تق  ، الجدولية

ويمكرن  (3)مرن متوسر  المقيراس  أكبررالعيفة  استجابةأي أن متوس   البدهل، فر الهو قبول 
حيررث ن حررظ أنهررا أقررل مررن مسررتوى  (P- value)االحتماليررة  إثبررات ذلررك باسررتخدام القيمررة

 .إذا نرفض الفرهية الصفرية ونقبل الفر  البدهل ( ...0.) وتساوي  (α 0.0.)المعفوية 
 

أبعررراد جررررودة الخررردمات المصررررفية والمتمثلرررة  فرررري ) أفريقيرررا  مصررررف شرررماليطبرررق  أي أنررره:
مرررررن وجهرررررة نظرررررر رؤسررررراء األقسرررررام  )الموثوقيرررررة، األمان،االستجابة،التعاطف،الوصرررررول للخدمرررررة

 والمدراء.
أبعرراد جررودة الخرردمات المصرررفية أفريقيررا  مصرررف شررمال: ال يطبررق الفرهررية الفرعيررة األولررى

 والمتمثلة في ُبعد الموثوقية.
 للدراسة: األولىالفرهية "ال تبار  T-testاستخدام"ت  

يشرير إلرى  الدراسرةعيفرة  اسرتجابةمتوسر   : Null Hypothesis  - HOالصرفرية الفرهرية 
أبعرراد جررودة الخرردمات أفريقيررا  مصرررف شررمال عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لتطبيررق

(، م  3أقل من )المصرفية والمتمثلة في ُبعد الموثوقية من وجهة نظر رؤساء األقسام والمدراء 
 العل  بأن هذه القيمة هي الدرجة المتوسطة حسن مقياس ليكرت المستخدم .

 البحرثمفرردات عيفرة  اسرتجابة: متوسر    H1- Alternate Hypothesisالفرهرية البدهلرة
أبعراد جرودة الخردمات أفريقيا  مصرف شمال وجود فروق ذات داللة إحصائية لتطبيق يشير إلى

 (،3مرن ) المصرفية والمتمثلة فري ُبعرد الموثوقيرة مرن وجهرة نظرر رؤسراء األقسرام والمردراء أكبرر
 أي أن:

 

3    :  1H     3 ≥ررر  :  0H 
 

 للدراسة. األولىحول الفرهية   tا تبار نتائج( 6جدول ) 
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 MEAN:  المتوس 
30.7 

 Standard Deviation (σ) .0675 االنحراف المعياري: 

 .n 0:  حج  العيفة

 ...Standard Error .0الخطأ المعياري:  

 ...Observed  T   .0قيمة اال تبار: 

 Significance (p-value) 0.000    القيمة االحتمالية:

 البدهلفر  القبول  القرار
 

مررن قيمتهررا  أكبرررهرري ( ...0.)أانررت  ة اال تبررارئيإحصرراأن قيمررة السررابق هتبررين مررن الجرردول 
أي أن  البرررردهل، فررررر الفرررر ن القرررررار هرررو قبررررول  وعليرررره (،0.0.)عفررررد مسررررتوى داللرررة ، الجدوليرررة
 ويمكرررن إثبرررات ذلرررك باسرررتخدام القيمرررة (3)مرررن متوسررر  المقيررراس  أكبررررالعيفرررة  اسرررتجابةمتوسررر  

) وتسرراوي  (α 0.0.)حيرث ن حررظ أنهرا أقررل مررن مسرتوى المعفويررة  (P- value)االحتماليرة 
 .إذا نرفض الفرهية الصفرية ونقبل الفر  البدهل ( ...0.
أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية والمتمثلرررة فررري ُبعرررد أفريقيرررا  مصررررف شرررماليطبرررق  :أي أنررره

 الموثوقية.
أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية أفريقيرررا  مصررررف شرررمال: ال يطبرررق الفرهرررية الفرعيرررة الثانيرررة
 والمتمثلة في ُبعد األمان.

 للدراسة : الثانيةالفرهية "ال تبار  T-testاستخدام"ت  
يشرير إلرى  الدراسرةعيفرة  استجابةمتوس   : Null Hypothesis  - HOالفرهية الصفرية  

مات أبعرراد جررودة الخرردأفريقيررا  مصرررف شررمال عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لتطبيررق
(، مر  3أقرل مرن )المصرفية والمتمثلة في ُبعرد األمران مرن وجهرة نظرر رؤسراء األقسرام والمردراء 
 العل  بأن هذه القيمة هي الدرجة المتوسطة حسن مقياس ليكرت المستخدم .

 

 البحرثمفرردات عيفرة  اسرتجابة: متوسر    H1- Alternate Hypothesisالفرهرية البدهلرة
أبعراد جرودة الخردمات أفريقيا  مصرف شمال لة إحصائية لتطبيقوجود فروق ذات داليشير إلى 

أي  (،3مرن ) المصرفية والمتمثلة في ُبعد األمان من وجهة نظر رؤسراء األقسرام والمردراء أكبرر
 أن:
 

3    :  1H     3 ≥ررر  :  0H 
 
 

 
 للدراسة. الثانيةحول الفرهية   tا تبار نتائج( 7جدول ) 
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 MEAN:  المتوس 
30.3 

 .Standard Deviation (σ) .000 االنحراف المعياري: 

 .n 0:  حج  العيفة

 .Standard Error .0.6الخطأ المعياري:  

 Observed  T   530030قيمة اال تبار: 

 Significance (p-value) 0.000    القيمة االحتمالية:

 البدهلفر  القبول  القرار
 

مررن قيمتهررا  أكبررهرري ( 530030)أانررت  ة اال تبرارئيإحصرراأن قيمررة السرابق هتبرين مررن الجرردول 
أي أن  البرررردهل، فررررر الفرررر ن القرررررار هرررو قبررررول  وعليرررره (،0.0.)عفررررد مسررررتوى داللرررة ، الجدوليرررة
 ويمكرررن إثبرررات ذلرررك باسرررتخدام القيمرررة (3)مرررن متوسررر  المقيررراس  أكبررررالعيفرررة  اسرررتجابةمتوسررر  

) وتسرراوي  (α 0.0.)حيرث ن حررظ أنهرا أقررل مررن مسرتوى المعفويررة  (P- value)االحتماليرة 
 .إذا نرفض الفرهية الصفرية ونقبل الفر  البدهل ( ...0.

 أبعاد جودة الخدمات المصرفية والمتمثلة في ُبعد األمان.أفريقيا  مصرف شماليطبق  أي أنه:
الخررردمات المصررررفية أبعررراد جرررودة أفريقيرررا  مصررررف شرررمالال يطبرررق  الفرهرررية الفرعيرررة الثالثرررة:

 والمتمثلة في ُبعد االستجابة.
 للدراسة : الثالثةالفرهية "ال تبار  T-testاستخدام"ت  

يشرير إلرى  الدراسرةعيفرة  استجابةمتوس   : Null Hypothesis  - HOالفرهية الصفرية  
أبعرراد جررودة الخرردمات أفريقيررا  مصرررف شررمال عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لتطبيررق

(، 3أقرل مررن )رفية والمتمثلرة فري ُبعررد االسرتجابة مرن وجهررة نظرر رؤسراء األقسررام والمردراء المصر
 م  العل  بأن هذه القيمة هي الدرجة المتوسطة حسن مقياس ليكرت المستخدم .

 البحرثمفرردات عيفرة  اسرتجابة: متوسر    H1- Alternate Hypothesisالفرهرية البدهلرة
أبعراد جرودة الخردمات أفريقيا  مصرف شمال إحصائية لتطبيقوجود فروق ذات داللة يشير إلى 

 (،3مرن ) المصرفية والمتمثلة في ُبعد االستجابة مرن وجهرة نظرر رؤسراء األقسرام والمردراء أكبرر
 أي أن:

 

H1 :    3      رررH0 :   ≤ 3 
 
 
 

 للدراسة. الثالثةحول الفرهية   tا تبار نتائج( 0جدول ) 

 MEAN:  المتوس 
3067 
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 Standard Deviation (σ) .07.7 االنحراف المعياري: 

 .n 0:  حج  العيفة

 Standard Error .0..3الخطأ المعياري:  

 ..Observed  T   705قيمة اال تبار: 

 Significance (p-value) 0.000    القيمة االحتمالية:

 البدهلفر  القبول  القرار
 

مررن قيمتهررا  أكبرررهرري ( ..705)أانررت  ة اال تبررارئيإحصرراأن قيمررة السررابق هتبررين مررن الجرردول 
أي أن  البرررردهل، فررررر الفرررر ن القرررررار هرررو قبررررول  وعليرررره (،0.0.)عفررررد مسررررتوى داللرررة ، الجدوليرررة
 ويمكرررن إثبرررات ذلرررك باسرررتخدام القيمرررة (3)مرررن متوسررر  المقيررراس  أكبررررالعيفرررة  اسرررتجابةمتوسررر  

) وتسرراوي  (α 0.0.)حيرث ن حررظ أنهرا أقررل مررن مسرتوى المعفويررة  (P- value)االحتماليرة 
 .إذا نرفض الفرهية الصفرية ونقبل الفر  البدهل ( ...0.

أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية والمتمثلرررة فررري ُبعرررد أفريقيرررا  مصررررف شرررماليطبرررق  أي أنررره:
 االستجابة.

جررودة الخرردمات المصرررفية أبعرراد أفريقيررا  مصرررف شررمالال يطبررق  الفرهررية الفرعيررة الرابعررة:
 والمتمثلة في ُبعد التعاطف.

 للدراسة : الرابعةالفرهية "ال تبار  T-testاستخدام"ت  
يشرير إلرى  الدراسرةعيفرة  اسرتجابةمتوسر   : Null Hypothesis  - HOالصرفرية الفرهرية 

أبعرراد جررودة الخرردمات أفريقيررا  مصرررف شررمال عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لتطبيررق
(، م  3أقل من )المصرفية والمتمثلة في ُبعد التعاطف من وجهة نظر رؤساء األقسام والمدراء 
 العل  بأن هذه القيمة هي الدرجة المتوسطة حسن مقياس ليكرت المستخدم .

 البحرثمفرردات عيفرة  اسرتجابة: متوسر    H1- Alternate Hypothesisالفرهرية البدهلرة
أبعراد جرودة الخردمات أفريقيا  مصرف شمال جود فروق ذات داللة إحصائية لتطبيقو يشير إلى 

 (،3مرن ) المصرفية والمتمثلرة فري ُبعرد التعراطف مرن وجهرة نظرر رؤسراء األقسرام والمردراء أكبرر
 أي أن:

 

H1 :    3      رررH0 :   ≤ 3 
 
 
 
 

 للدراسة. الرابعةحول الفرهية   tا تبار نتائج( 2جدول ) 

 MEAN:  المتوس 
3007 
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 Standard Deviation (σ) .0.50 االنحراف المعياري: 

 .n 0:  حج  العيفة

 Standard Error .05.7الخطأ المعياري:  

 Observed  T   000.6قيمة اال تبار: 

 Significance (p-value) 0.000    القيمة االحتمالية:

 البدهلفر  القبول  القرار
 

مررن قيمتهررا  أكبرررهرري ( 000.6)أانررت  ة اال تبررارئيإحصرراأن قيمررة السررابق هتبررين مررن الجرردول 
أي أن  البرررردهل، فررررر الفرررر ن القرررررار هرررو قبررررول  وعليرررره (،0.0.)عفررررد مسررررتوى داللرررة ، الجدوليرررة
 ويمكرررن إثبرررات ذلرررك باسرررتخدام القيمرررة (3)مرررن متوسررر  المقيررراس  أكبررررالعيفرررة  اسرررتجابةمتوسررر  

) وتسرراوي  (α 0.0.)حيرث ن حررظ أنهرا أقررل مررن مسرتوى المعفويررة  (P- value)االحتماليرة 
 .إذا نرفض الفرهية الصفرية ونقبل الفر  البدهل ( ...0.

أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية والمتمثلرررة فررري ُبعرررد أفريقيرررا  مصررررف شرررماليطبرررق  أي أنررره:
 التعاطف.

أبعرراد جررودة الخرردمات المصرررفية أفريقيررا  مصرررف شررمالال يطبررق  الفرهررية الفرعيررة الخامسررة:
 والمتمثلة في ُبعد الوصول للخدمة.

 للدراسة : الخامسةالفرهية "ال تبار  T-testاستخدام"ت  
يشرير إلرى  الدراسرةعيفرة  استجابةمتوس   : Null Hypothesis  - HOالفرهية الصفرية  

أبعرراد جررودة الخرردمات أفريقيررا  مصرررف شررمال عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية لتطبيررق
أقرل مرن المصرفية والمتمثلة في ُبعد الوصرول للخدمرة مرن وجهرة نظرر رؤسراء األقسرام والمردراء 

 (، م  العل  بأن هذه القيمة هي الدرجة المتوسطة حسن مقياس ليكرت المستخدم .3)

 البحرثمفرردات عيفرة  اسرتجابة: متوسر    H1- Alternate Hypothesisالفرهرية البدهلرة
أبعراد جرودة الخردمات أفريقيا  مصرف شمال وجود فروق ذات داللة إحصائية لتطبيقإلى  يشير

مرن  المصرفية والمتمثلة في ُبعد الوصول للخدمة من وجهة نظر رؤسراء األقسرام والمردراء أكبرر
 أي أن: (،3)

 

H1 :    3      رررH0 :   ≤ 3 
 
 

 للدراسة. الخامسةحول الفرهية   tا تبار نتائج( 11جدول ) 

 MEAN:  المتوس 
3060 

 Standard Deviation (σ) .0757 االنحراف المعياري: 
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 .n 0:  حج  العيفة

 Standard Error .0..0الخطأ المعياري:  

 Observed  T   60.55قيمة اال تبار: 

 Significance (p-value) 0.000    القيمة االحتمالية:

 البدهلفر  القبول  القرار
 

مررن قيمتهررا  أكبرررهرري ( 60.55)أانررت  اال تبررارة ئيإحصرراأن قيمررة السررابق هتبررين مررن الجرردول 
أي أن  البرررردهل، فررررر الفرررر ن القرررررار هرررو قبررررول  وعليرررره (،0.0.)عفررررد مسررررتوى داللرررة ، الجدوليرررة
 ويمكرررن إثبرررات ذلرررك باسرررتخدام القيمرررة (3)مرررن متوسررر  المقيررراس  أكبررررالعيفرررة  اسرررتجابةمتوسررر  

) وتسرراوي  (α 0.0.)حيرث ن حررظ أنهرا أقررل مررن مسرتوى المعفويررة  (P- value)االحتماليرة 
 .إذا نرفض الفرهية الصفرية ونقبل الفر  البدهل ( ...0.

أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية والمتمثلرررة فررري ُبعرررد أفريقيرررا  مصررررف شرررماليطبرررق  أي أنررره:
 الوصول للخدمة.

 ( 0.05إحصرائية عفرد مسرتوى الداللرة )ال توجرد فرروق ذات داللرة  :الرئيسرة الثانيرةالفرهرية 

اإلداري )  لمتغيرات المسرتوي  يعزى  إلجابات عيفة الدراسة حول أبعاد جودة الخدمات المصرفية
 .المدهر، رئيس القس ( 

( والفترائج One Way ANOVAال تبار هرذه الفرهرية تر  اسرتخدام تحيرل التبراهن األحرادي )
 ا التحليل.المبيفة في الجدول ال حق تبين نتيجة هذ

 
عفد مستوي داللرة )  أبعاد جودة الخدمات المصرفية( بين إجابات عيفة الدراسة حول  One Way ANOVAنتائج تحيل التباهن األحادي ) (11)جدول 
 ( تعزى لمتغير المستوي اإلداري. 1515

 مصدر التباهن عفوان المحور المحور
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوس  
 المربعات

 Fقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 األول
أبعاد جودة الخدمات 

  المصرفية

 بين المجموعات
1.440 3 0.480 

 دا ل المجموعات 0.243 1.433
18.097 54 0.335 

   57 19.537 المجموع

 (.00770)تساوي  (0.0.)ومستوى داللة  "00" ، " 3" الجدولية عفد درجات حرية( F)قيمة 
  ( One Way ANOVA) الرذي هوهرح نترائج تحيرل التبراهن األحرادي (00مرن الجردول رقر  )

تعرود (  0.0.)  عفد مسرتوي داللرة أبعاد جودة الخدمات المصرفيةبين إجابات عيفة الدراسة حول 
( F) هرررري أقررررل مررررن قيمررررة(، 050033.المحسرررروبة تسرررراوي ) (F)للمسررررتوي اإلداري، نجررررد أن قيمررررة 

أما أن القيمة  00770والتي تساوي ( 0.0.)ومستوى داللة " 00" ، " 3" الجدولية عفد درجات حرية
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، ممرا هرردل علررى عردم وجررود فروقررات  ( 0.0.) وهري أكبررر مررن، 0003. االحتماليرة للمحررور تسرراوي 
 تعود إلى المستوي اإلداري. أبعاد جودة الخدمات المصرفيةبين إجابات عيفة البحث حول 

 الفتائج والتوصيات:
 ( بفسبة08(أما عدد اإلناث بلغ %24بفسبة )42(أنهرت نتائج الدراسة أن عدد الذأور بلغ  -1

 % 45.2سفة بفسبة  44 – 28أما أن معظ  مفردات عيفة الدراسة أعماره  من  78.6%
 % 45.2يمثلون نسبة  سث   أما أن معظ  مفردات العيفة ممن م ه ته  العلمية بكالوريو 

 01أما فيما هتعلق بسفوات الخبرة فقد أانت أعلى أفراد العيفة في الفئة األولى أقل من 
 ، .%89سفوات وبفسبة  

يطبق مصرف شمال أفريقيا أبعاد جودة الخدمات المصرفية والمتمثلة في )الموثوقية، األمان،  -2
 راء.وجهة نظر ورؤساء األقسام والمد نللخدمة( ماالستجابة، التعاطف، والوصول 

أبعاد جودة عدم وجود فروقات بين إجابات عيفة البحث حول أنهرت نتائج الدراسة  -3
 تعود إلى المستوي اإلداري. الخدمات المصرفية

كما أنهرت نتائج ان ُبعد الموثوقية األكثر األبعاد تطبيقا  حيث أان متوس  الحسابي  -4
األبعاد تطبيقا  أان ُبعد ، واألقل 2.62، ويليه ُبعد األمان بمتوس  حسابي 2.62يساوي 

 التعاطف.
 التوصيات

زيادة دع  اإلدارة العليا لتطبيق ابعاد جودة الخدمات المصرفية ومواكبة التطورات الجدهدة  -1
لهذه اإلدارة وتعزيز فاعليتها في  دمة األهداف التي يسعي المصرف لتحقيقها من   ل 

 سرعة اإليجاز. 
نفين حول تطوير جودة الخدمات المصرفية بالمصرف، العمل على تقبل أراء واقتراحات المو  -2

 من الرف  من مستوى الجودة.    مجهودات تساه ومكافأته  معفويا  وماديا  ألي 
زيادة االهتمام بُبعد التعاطف من   ل االهتمام بالتدرين والتأهيل للقيادات اإلدارية في  -3

ت والم تمرات والبرامج الفدوات والدورامجال أبعاد جودة الخدمات المصرفية، وذلك بت تيف 
 .التخصصية

هوصي الباحث بمزيد من الدراسات في مجال إبعاد جودة الخدمات المصرفية في القطاع  -4
 المصرفي الليبي.

 :المراج 
 ، الطبعة األولى، دار وائل للفشر والتوزي ، عمان.) المصرفي قالتسوي (،)7115(أبو تاتة، مصباح، -0
 .اليازوري، عمان ، دار) الخدمة عمليات ،( إدارة)7116( بشير، ،الع قو  الطائي، حميد -7
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 الشارقة. الجامعية، ، المكتبة) المصرفية الخدمات ،( تسويق(7107، )وف رون الزامل،  -2
عمان،  والتوزي  للفشر المسيرة دار ,، الطبعة األولى)الخدمات تسويق(، ) 7101 ( ويوسف،, الصميدعي -4

 .األردن
جرودة الخدمرة المصررفية التري يقردمها بفرك فلسرطين المحردود فلسرطين مرن  ،( قيراس(7114حرات ، )شعشاعة،  -5

 األعمال، فلسطين. إدارة، الجامعة اإلس مية،  ألية التجارة، قس  )وجهة نظر العم ء

 غير ماجستير مذأرة ،)المصرفية الخدمات جودة على اإلل تروني التسويق أثر) (7101 (شيروف، فضيلة،  -9
 .قسفطيفة ملتوري  مفشورة، جامعة

أثر جودة الخدمات المصرفية  اإلل ترونية في رها العم ء، دراسة ميدانية على بفك  (7105علي) حريشة، -2
 .ماجستير مفشورة ةجامعة االفتراهية السورية، ادارة االعمال، رسال ،السعودي الفرنسي في سوريا موبي
 جامعة مفشورة، غير ماجستير رسالة ،)المصرفية الخدمات جودة ،( قياس)7101 – 7116( هدى، جبلي -5

 مفتوري قسفطيفة.
 "قياس مدى توافر أبعاد جودة الخدمات في المصارف التجاريرة الجزائريرة الحكوميرة  21117 والد، ابوبكر، -2

 –امعررة برراجي مختررار عفابررة وعلرروم التسرريير ج االقتصرراديةكليررة العلرروم  ”ي دراسررة حالررة البفررك الرروطفي الجزائررر 
 .الجزائر

( أبعررراد جرررودة الخررردمات المصررررفية وتأثيرهرررا علرررى رهررراء العمررر ء بالمصررررف 2113لريرررل، حسرررن رجرررن.) -11
 طرابلس.-الجمهورية، رسالة ماجستير غير مفشورة، األكاديمية الليبية

 دار مجموعة الفيل العربية، ،)بين الفظريات والتطبيق –الخدمات  اإلل ترونية (، )7116( بشير، ع ق، -00
 القاهرة.

 
1.Kotler, 2009,P. “Marketing Management:” International Edition, Prentice Hall Inc, 

NJ,13th ed. 
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 COVID 19)) الفيروسي العالم مواجهة في السيسيولوجيا
 األزمات اجتماع علم في دراسة

 2سليمة علي حمد، 1بسمة صالح سعيد 
 ليبيا-اجدابيا جامعة 2و1

*bssshg82@gmail.com 
*asoma0267@gmail.com 

 
 ملخص البحث

ار )علم االجتماع( في مواجهة العالم الفيروسي، وقد أختالسيسيولوجيايتمثل موضووع البحث في التعر  عل  دور 
البحوا  ذو ا الموضوووووووووووووووع ل ويوك موضوووووووووووووووع حوديوث، ورتوووووووووووووونول أزموة للعوديود م  الم تمعات، وار با ك بالعديد م  

الهد  الرئيس له ا البحث ذو اسووتعراد دور علم االجتماع في  االجتماع أنالموضوووعات الهامة في م اع علم 
كموا يهود  ذو ا البحث  ل   ،يمو جواقود  واجوك الم تمعوات، وا خوا  م  األزموة ال ووووووووووووووحيوة  مواجهوة األزموات التي

 رسوووووووووووووويا دور علم اجتمواع األزموات بواعتبوارا حعول ذواع م  حعوع المعرفة العلمية، وقد أعتمد البحث عل  الم ه  
في مواجهة  اع المساذمةأمنايية علم االجتم االست تافي التحليلي، وقد  وصل البحث  ل  العديد م  ال تائ  م ها:

 وحدو   غير في سوووووووووووووولم العيم، عدع اذتماع البحا  في م اع علم االجتماع بفروع العلم ال ديد ، فيروس كورويا،
كما  بي  أن المهتمي  بدراسوووووووووووة األزمات  ضووووووووووعة في م يومة التعررفات لل ثير م  الم وووووووووو لحات االجتماعية،

موعة م  التوصووووووووويات م ها: عل  البحا ، والعاملي  في م اع يهملون جوايبها االجتماعية، وقد سووووووووورد البحث م 
علم االجتمواع االذتمواع بوالفروع الحوديثوة للعلم، وعل  المهتمي  بوال وار ، والمخوا ر، واألزمات أخ  علم االجتماع 

غالع توعل  البحا ، والدارسي  في م اع علم االجتماع اس بعي  االعتبار أث اء محاولة مواجهتها والسي ر  عليها،
 ذ ا األزمة بالدراسة، والبحث ل ويها مرحلة خ بة، و حتاج لل ثير م  البحث والدراسة. 

 

 مخا ر-مواجهة-كورويا–علوع اجتماعية  -أوبئة –أمراد  –أزمة ال لمات المفتاحية:
 
 المعدمة

يُك مما ال شك فيك أن ال ائ ات الحية  سع  دومًا للخروج م  المح ، واألزمات التي  عع فيها، إ
الحلوع لها، واالستفاد  م ها في يفس الوقت؛ فم  خالع الوقوع في األزمات يمن    ي ادو حاوع 

لل ائ  الحي أن يأخ  االحتيا ات ليتفادى بها األزمات التي قد  واجهك م  يفس ال وع في المستعبل، 
 ع ي خ ر، والثايية فرصة، فع دما يخرج ال ائ   األول ( يت ون م  كلمتي  Wet-jiفم  لح )

  دائر  الخ ر يضم  ح ولك عل  فرصة للعيش، و فادي، وقوعك في يفس الخ ر مر  الحي م
؛ ل لك كايت ال ائ ات الحية   د دفعات ضد المخا ر، واألزمات، ف  د (6002أخرى)السل ان،

فية، دفاعات ل فسها ضد المينروبات الخ  ي ادالحيوايات، وال با ات عل  سبيل المثاع  حاوع دومًا 
اإليسان  في كل مر ؛ ك لك أجسامهاورذا  حاوع أن  غير، و  ور م  يفسها حت   خترق والثايية بد

mailto:*bssshg82@gmail.com
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يحاوع دومًا اختراع الععاقير، واألدورة التي  ساعدا عل  محاربة ذ ا ال ائ ات الخفية، أو الحد م  
لعد و إلحباط مفعوع  لك الععاقير،  وإمنايا هاأثرذا، و حاوع ذي أيضًا جاذد  أن   ور م  قدر ها، 

سبق أن واجهت اإليسايية م   بداية العرن الماضي أوبئة ح دت عدت أرواح فبعد ال اعون 
مليون جملة سنان العار  حي ها  52مليون م   62األسود ال ي أودى بحيا  ثلث سنان أوروبا 

مليون،  20التي قدر عدد ضحاياذا بي   7171(؛ واأليفلويزا االسبايية لس ة  7431 – 7435)
يبوال وسط غرب أفررعيا ال ي ام  سنان المعمور ، وك لك  %2مليون يسمة، وذو ما يعارب  700و

ضحية، ومرد فعدان الم اعة ال ي عر   رو  ايتتارا بداية  ألة 77ثلثي سنايها، وخلة  أصاب
م هم في البلدان الفعير ،   %12مليون   30العرن العترر  حيث بلغ عدد الم ابي  عبر العالم 

فعلية ال  زاع أثارذا ال فسية، وال أليمةوحدذا، وذي كلها  كررات  األفررعيةون في العار  ملي 62و
 6004 – 6006؛ ك لك ي د فيروس )سارس( ال ي اجتاح العالم س ة  (3،ص6060)ماذر،حية

وسبب أزمة عالمية حاوع  فيها العلماء العضاء عليك باختراع العديد م  الععاقير وأوجدوا لك 
لك اسم جديد وذو  وأع  ليخرج للعالم م  جديد  6071الم اسبة قد  ور يفسك س ة العالجات 

 وإي اد(، وذا ذو العالم اليوع ينثة ال هود للعضاء عليك Covid19فيروس كورويا المست د )
 ،ابتمضادات  عضي عليك، و ترافق مع كل  لك العديد م  المحاوالت التي قاع بها ال ثير م  ال   

المتخ  ون في علم ال فس، وعلم االجتماع ، فبالرغم م  االذتماع المركز م  قبل والفالسفة، و 
المخت ي  في م اع ال ب، والبحو  المخبررة، والسررررة للت دي للوباء، وبحثًا ع  عالج، أو 

، يتعلق بايعالب كامل ل ياع العيش األمرمناية متزايد  لدى ال مهور ألن علم االجتماع حتل يلعاح 
لعالقات االجتماعية، ولمع   الحيا  يفسها بتنل عاع، وفي ظل ذ ا المواجهة، وذ ا العراك، وشنل ا

عوع يوالسباق مع الزم ، والفيروس، ومحاولة الخروج م  ذ ا األزمة بأقل الخسائر، ما الدور ال ي 
ر   االجتماع في العضاء عل  ذ ا األزمة، ودراستها م  زاورة اجتماعية، ومحاولة السي علمبك 

ولعل م   ،الضوء عليك، والحديث ع ك، وم اقتتك  لعاء بحثال احاوع ذ يعليها، وذ ا بالزبط ما 
ابرز المؤردي ، والمؤكدي  عل  ضرور  دراسة األزمات، والمخا ر،وال وار  عالم االجتماع 

أولررش بيك صاحب م  لح م تمع المخا ر،حيث ظهر كتابك م تمع  Ulrich Beckاأللمايي
، وبعد ال دع العالمي ال ي أحدثك ذ ا ال تاب في العديد م  التخ  ات 7112عاع  المخا ر

، وقد برز في دراسة ذ ا 7111العلمية حوع العالم، أصدر كتابك م تمع المخا ر العالمي عاع 
الموضوع العديد م  العلماء حوع العالم م هم ليوست فان لون و بيت سترردوع، وماينل ماسون، 

خ و  حاسمة في  6000لومان،و دافيد لوبرو ون، ذ ا وقد ا خ  فرايسوا ايفالد عاع جيديز،ويينالس
-5،ص6002ييررة المخا ر وعلم اجتماع المخا ر و لك في م يور ييررتك شبنة الفاعلي )بيك،

1.) 
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 متنلة الدراسة:
 لمعوالباحثي  في م اع  ،الدارسووووي  وباألخص-االجتماع علميهتم ذ ا البحث بدراسووووة دور 

بتوووونل خاص، وقد ا خ   واألوبئة األمراد،في مواجهة األزمات بتوووونل عاع، وأزمات  -الجتماعا
عل  العديد م  التساؤالت م ها:  اإلجابةم  جائحة كورويا يمو جًا ل لك، ورحاوع البحث في  لك 

موا ذي األزموة االجتمواعيوةا وما موقة علم االجتماع م هاا وذل أزمة كورويا  عتبر م  األزمات 
الجتمواعية أع أيها لم  تعدى كويها خ ر ا وكية   اولها و  رق لها علماء االجتماعا  وما ذي ا

 ي رحها للحد م  ذ ا ال ائحةا أنالحلوع التي يمن  لعلم االجتماع 
 أذدا  الدراسة:

 ل  محاولة عرد دور علم االجتماع في مواجهة األزمات دراسة بتنل أساسي ذد  ذ ا الت
 .ل لك أيمو جاً كورويا  فيروسالم تمع بتنل عاع وا خا  م  التي يتعرد لها 

واألذدا  الفرعية له ا الدراسة ذي التعررف بدور علم اجتماع األزمات باعتبارا فرع مهم م  
فروع علم االجتماع،  سليط الضوء عل  الم  لحات والمفاذيم االجتماعية التي  حتاج بعضًا م  

 جائحة كورويا.عض الحلوع االجتماعية للحد م  خ ر ،محاولة عرد بالتعمق في معاييها
 أذمية الدراسة:

، والت ورات التي  حد  في الم تمع فعل  الباحث األحدا ن الحاجة دومًا ملحة لمواكبة إ
االجتماعي أن ينون مواكبًا لما يحد  في ع را، وف  ، وسررع البديهة ل ي ينون عويًا لم تمعك 

في  خ ي األزمات م  خالع  عديم المعترحات لحلها، أو الحد عل   تخيص المتنالت ورساذم 
، واألوبئة، ولما لها م   أثيرات اجتماعية م  األمرادم  خ ور ها، وال شك أن الحديث ع  

الموضوعات الهامة التي يهتم بها علم االجتماع بتنل عاع، وبعض فروعك كعلم االجتماع ال بي، 
و رق  األمرادالمخا ر، بتنل خاص، حيث أن أسباب  وعلم اجتماع األزمات، وعلم اجتماع

الوقاية م ها وما ي احبها م   غيرات اجتماعية  عتبر حعل مهم م  حعوع المعرفة االجتماعية، 
وبالتالي فإن دراسة جائحة كورويا وما يمر بك العالم اليوع م  أزمة بسبب ذ ا الفيروس يعتبر م  

ن م اقتة ذ ا الموضوع ب ررعة سوسيولوجية  عتبر عل  الموضوعات ال دير  باالذتماع، حيث أ
درجة عالية م  األذمية، ويتوقع م  خالع ذ ا الم اقتة العلمية الوصوع عل  معلومات  ات 

، كما أيا دراسة مثل ذ ا الموضوع  ساذم في   مية الم تمع، عالية في م اع البحث العلمي أذمية
تفاد  م  يتائ ك كالمؤسسات ال حية، وال فسية، ورمن  للعديد م  ال هات والمؤسسات االس

واالجتماعية، والت مورة، كالعاملي  في م اع الدعم ال فسي والمع وي، والعاملي  في وضع الخ ط 
الت مورة، وال حية لمواجهة األزمات الوبائية، ذ ا ورمن  للعاملي  في الم االت االقت ادية، 

  خالع اال خا  م  علم االجتماع، واألبحا  االجتماعية والسياسية أيضًا االستفاد  م  يتائ ك م
 ويتائ ها بعي  االعتبار في خ  هم المستعبلية.
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 الدراسات السابعة  ات ال لة: 
ورمن  ا أن يسرد بعضًا م ها  ،قد  عددت الدراسات االجتماعية في م اع األزمات ال حيةل
تي والتثعية ال حي ال ،دراسة المدخل االيثربولوجي -اآل ي: -سبيل المثاع ال الح ر -عل 

حت   7111الدراسة بي  عامي  وأقيمت ،ي وى عبد الحميد سعد هللا عل  الم تمع الم ري  أجر ها
ي ألحدا  والسلوك ال ح ،ةوقد ذدفت  ل   لعاء الضوء عل  كيفية العياع بعملية التثعي ،7110

، ذ ا وكايت ذ اك دراسة أسوانيوع م  الت مية ال حية ألفراد الم تمع الم ري في محافية 
 ،ع7112االجتماعية للرفض االجتماعي لمرد ال  اع عاع  األبعادلمحمد احمد بيومي بع وان 

و ساعد  ،مرد ال  اعب اإلصابة  ل والبيئية التي  ؤدي  ،االجتماعية األسبابمعرفة   ل وذدفت 
عل  ايتتارا ، كما أن الدراسة التي قدمها كاًل م  ياما مو و وأ.س.روجرز في مدرسة ال حة 

عد عل  حدو  أو  سا ،البيئية التي  ؤدي األسبابالعامة ب امعة كاليفورر ا والتي ذدفت  ل  بحث 
األمراد م  الدراسات الهامة في م اع األزمات ال حية في علم 

 .(32-43،ص6001)األزرق،عاالجتما
لألزمة، وقد  والتحضير( بحث ع  التخ يط AIIan and lYnnوقد أجرى كاًل م  اليد ولي  )

وعة لي   وروا م مل بي  أيك ال  وجد قواعد عامة ل يفية التحضير لألزمة غير أن بعض المح
اوع م  آرجي  وب ال يد لمواجهة األزمات ذ ا وقد قدع كالً  للتدرربملخ ات لت ور  مبادئ عامة 

(Arjen, Paultدراسة ع  كيفية قياد  و وجيك ال مهور في أوقات األزمات )،  اسوقد  بي  أن ال، 
ي اد حل لألزمات، كما أن الموا  ي  يتهيئون ي يرون  ل  العاد  إل األحيانأو ال مهور في أغلب 

ا  ي ، است ابة المو  للخ ر ال ي يتعرون بك فعط ؛ حيث أن وقوع الخ ر يعتبر شرط م  شروط
كد في أ( حوع است ابة الموا   لل وار  حيث Helslootكد ك دراسة أقامها ذيلسو)أوذ ا أيضًا ما 

دراستك أن الموا  ي  يست يبون لل ارثة حسب يوعها، فعو  است ابتهم  عتمد عل  يوع ال ارثة وعل  
االستفاد  م  يتائ  ذ ا  بحثال ا، يمن  له (41-47،ص6001)الدليمي،بخ رذا  حساسهممدى 

 ،ة علميةصحية يعوع بم اقتتها ب ررع أزمةكورويا فهي  جائحةالدراسات واستخدامها في  حليل واقع 
  فيد في  ثراء ذ ا الم اقتة. أنورمن  له ا ال تائ  

 الم ه ية:  جراءات الدراسة واألدوات

ة أولية الم ه  ذو   ور  رؤرعل  الم ه  االست تافي التحليلي، وذد  ذ ا  بحثال اعتمد ذ ي
الغمود ع ها ، م  خالع االعتماد عل    جالءومحاولة  ،حوع متنلة محدد   واجك الباحث

 وال تابات العلمية المعتبر  في م اع البحث العلمي. ،المالحية التخ ية
 اإل ار ال يري:

 أزمة كورويا)مدخل ييري(:أواًل: 
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 هود عديد ، فعدوأخ ار األمراد أ ذان ال ثير م  علماء االجتماع م ُ  عُ  زمات،لعد شغلت األ
 ،والخ ر ال ي يهدد حيا  البتررة ذاجس ل ثير م  المف رر  ،والمرد ،كان موضوع ال حة

والعديد م  فروعك بتنل خاص كعلم االجتماع ،والبحا  في م اع علم االجتماع عامة ،واألدباء
 وغيرذا. ،وعلم اجتماع األزمات ،وعلم اجتماع المخا ر ، اديوعلم اجتماع االقت ،ال بي
بالم تمع م  مخا ر م   يهايات العرن العترر  ، وصدر  طفعد أذتم علم االجتماع بما يحي 

 ،أولررش بيك كتاب )م تمع المخا ر( عال  فيك آثار الحداثة عل  اإليسان األلماييلعالم االجتماع 
ع )م تمع المخا ر العالمي( ليرصد فيك آثار العولمة في يتر حو  بنتاب أخروالبيئة وألحعك 

ن أوأسماذا المخا ر  ال يار  التي يمن   ،واألم  ،واإليسان ،واالقت اد، مخا ر الحداثة في البيئة
د  علماء االجتماع ساذم في وال بي و تنل حوع م تمع المخا ر  جدع كبير  ،  يب العالم اجمع

أو علم اجتماع  ،اجتماع المخا ر  خ ص فرعي جديد يسم  علم
 . (65،ص6060)مل اوي،ال وار 

فية المه ية للعماع، وكي األخ اربموضوع  ذتماعباال األمرفعد شغل علماء االجتماع في بداية 
والسلوك الم اسب لمزاولة المه ة، وقد ظهرت كتب عديد  في عاع  ،  بيق قواعد ال حة الوقائية

والحواد ، وقد ظهرت ف ر  ال ب االجتماعي  األمراد،لعماع م  ع لت اقش موضوع حماية ا7222
ع اي لق العمل عل  كيفية معاومة المرد وم  بي  7173-7131ع ، وخالع عامي 7135عاع 

ئية وال ي حاوع أن يمزج بي  ال حة الوقا ،أذم العلماء المهتمي  به ا الم اع العالم الفررد كور  ان
 .   (43-6007،61)التاعر،االجتماعية

 ،والتي استخدع في حل العديد م  األزمات العالمية ،وقد قدع جون مي اركي ز ييررتك ال ي زرة
مما ؛علم االجتماعو  ،والتي أذتم فيها بال ايب االجتماعي، حيث ربط في ييررتك بي  علمي االقت اد

التي واجهت العالم خالع عاع  زماتساس قوي ومتي  في مواجهة األأجعل ل يررتك 
 (.73)حمداوي،د.ت،صع7161

بتنل عاع فإن االذتماع بالحواد  والمخا ر  ل  وقت قررب يعتبر بسيط جدًا أليهم يعتبرويها 
أمور عرضية  حد  يتي ة لل دفة،  ال أن المهتمي  بم اع علم االجتماع الت رربي وأصحاب 

م  غيرذم م  المتخ  ي  في م اع علم االجتماع به ا ال يررة ال السينية كايوا أكثر اذتمامًا 
التأن، غير أن الفضل األوع في االذتماع بالحواد ، وأثرذا باعتبارذا أمورًا غير عرضية يرجع 
 ل  االيثربولوجيي  في أوائل العرن العترر  فعد اعتبروا الحاد  مؤشرًا للتفررق بي  الم تمعات 

ي ير للحواد  عل  أيها  تنل خ رًا ي ب الوقاية م ك فلم  عد  البدائية والحديثة، وم  ذ ا أصبح
الحواد  م رد أحدا  عتوائية ال يمن  فهمها بل عل  العنس  مامًا يمن  دراستها وإدار ها بتنل 

 (.saleh,2020,para8-20جيد للوقاية م ها والحد م   أثيرذا)
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لم االجتماع في دراسة كاًل م  وم  ذ ا يمن  ا التخمي  عل  الدور المهم ال ي قد يلعبك ع
ألزمات ويتائ ك للتعامل مع ا ،و حليال ك أف ارا،وبالتالي يمن  ا االعتماد عل   ؛والمرد ،األزمة

بداد التي واالست ،واألمية ،وال هل ،والفعر ،ال حية التي يمر بها العالم اليوع، واألخ ار كالحروب
 ،التي  عيتها مختلة العلوع ال بية زمة حيط بالم تمعات م  كل جايب، وذ ا ما يؤكد األ

 ،والم تمع ،والحنومات ،والمؤسسات األجهز ،هم في الربط بي  موالت بيعية ، فلعلم االجتماع دور 
 ،ذاوالتعر  عليها ومحاولة  فسير  ،يعوع علم االجتماع بتحسس األزمة أنواألفراد، ذ ا وم  الممن  
التعامل و  ،واألزمات ،وسياسات مواجهتها للمخا ر ،اوأسباب حدوثه ،و سليط الضوء عل  آثارذا

 معها.
 في علم االجتماع : زمةمفهوع األثاييًا: 
واسعة االيتتار، حيث أن ذ ا الم  لح  ،يعتبر م  لح األزمة م  الم  لحات الفضفاضة  

 ،ف ررةو  ،واجتماعية ،وأزمة يفسية ،ار بط بالعديد م  م احي الحيا  ف عوع مثاًل أزمة اقت ادية
ايب م  ج أصيبف لما  ،وغيرذا ال ثير م  الم  لحات التي  خص الحيا  البتررة ،وسياسية
 .أزمةط بم  لح ب  ر ُ ايتابك العلق حياع أمر ما أو ،أضيقبجوايبها 

يمر بها  والمح  التي ،أو المأزق  ،والغير مستعر  ،ذي م  لح ير بط بالفترات الحرجة"فاألزمة
كما ذو الحاع اليوع مع  ،أو حت  دوع، أو حت  العالم بأسرا ،ماعاتأو ج ،أو أشخاص ،شخص

مثل يع ة و  ،مثال بأيك ظر  ايتعالي يتسم بعدع التوازن  زمةجائحة كورويا، وقد عر  م  لح األ
وغالبًا ما ي ت  ع ك  غير كبير، كما  ،أو الم يمة ،أو الم تمع ،أو ال ماعة ، حوع في حيا  الفرد

أو اي ابية  ،ويع ة  حوع  ت لب قرار يت  ع ك مواقة جديد  سلبية كايت ،عرفت بأيها حالة  و ر
 . (424")ابو ال  ر، د.ت، ص ؤثر عل  مختلة ال يايات  ات العالقة بك

تغير ن يأ  ذ ا الم  لق فإن م  لح األزمة مر بط بم  لح التغير فهو موقة يت لب مو 
 ، أج  ون مفا األحيانغلب أ الوضع الراذ   ل  وضع أخر، وأذم صفة م  صفات األزمة أيها في 

أو  و ر في المنان ال ي   ون فيك،والزمان ال ي جاءت فيك، واألفراد   رباك،و سبب  ،وغير متوقعة
 ال ي    يبهم.

واض راب  ،مة المتوقعةالم ي األحدا  وقة  ذو" ن مفهوع األزمة م  ال احية االجتماعية 
و  ون عاد ًا   ور  عادات  ،جراءات سررعة إلعاد  التوازن للم يمة مما يستلزع ا خا   ؛العادات

 .(22، ص 6005" )الدليمي،جديد  مالئمة للحد 
ل  كل ما سبق أن يعر  األزمة االجتماعية بأيها كل ما يحد  في ع  العورمن  ا بعد اال

 ،لل ماعات أو ،و  ون لك آثار غير مرغوبة بال سبة للفرد ،ير متوقعةوغ ،الم تمع ب ور  مفاجأ 
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 ،اعةوال م ،و و ر للفرد ،التي م  شأيها أن  حد  قلق األفعاعأو الدوع ، وذي  ،أو المؤسسات
 و رذق كاذل الم تمع.

 أثيرذا و  لك أذتم علم االجتماع بدراسة األزمات التي يتعرد لها الب اء االجتماعي ، وييرًا ل ل 
يعاكساذا عل  ال ماعات المختلفة ، و ركز أبرز مساذما ها إفي العالقات االجتماعية السائد  ، و 

ث اء مواجهة األزمات ، أفي  حديد ردود الفعل االجتماعية ، والسلوك االجتماعي ، ودارسا ها  
، أو يحرا باال كاذتمامو مثل  لك في ظهور )علم سوسيولوجيا األزمات( ، وأول  علم االجتماع 

 بباً التي قد   ون سو  وال يم االجتماعية ال ي  سببك األزمات ،الخروج ع  المألو  في العالقات
 والضروررة لإليسان .  ،لتدمير العالقات المستعر  أساسياً 

 ر با ها باألزمة، أ ا أيها  لفتاعل  المخا ر  ، و  بالتركيز بدأ علم االجتماع حديثاً وم  ذ ا 
سببًا في العديد م  المتنالت االجتماعية  خ ار قد   ون أل  ما يحاط بالم تمعات م   االيتباا 

 (.71،ص6070)الزبيدي،

 :  ثالثًا: الفرق بي  م  لح األزمة، وم  لحات أخرى 
ذ اك بعض الم  لحات التي قد  تفق أو  ختلة مع م  لح األزمة، وس حاوع ذ ا أن يسرد 

 ا، وسينون  لك عل  ال حو اآل ي:بعضًا م ها،ويحاوع التفررق بي ه
 :  ال ارثة

( عل  أيها حالة مدمر  حدثت فعاًل، وي م ع ها ضررًا محددًا سواء في 6070عرفها الزبيري)
 (.1الماديات أو غير الماديات،أو كالذما معًا،والحعيعة قد   ون ال وار  أسبابًا لألزمات)ص

زماييًا، ومناييًا  عع بفعل ال بيعة، أو الخ ر حادثة محدد  " أيها (6077)ورعرفها السهلي
اإليسايي المتعمد، أو غير المتعمد، ور ت  ع ك خسائر ضخمة في األرواح، والممتل ات، و حتاج 

 (. 61 ص") جهود ضخمة لمواجهتها؛ قد  تعدى  منايات الدولة، أوعدت دوع م تمعة
وكالذما  ف الذما يتنل  هديداً للبتر،أن مفهوع ال ارثة يتفق مع مفهوع األزمة في بعض األوجك 

مفاجئ لهم، ول   ذ اك بعض يعاط االختال  فم  لح ال ارثة يعبر ع  ظواذر  حد  بتنل 
كامل في مر  واحد ، أما األزمة فت اعد  درر يًا وبتنل سررع، كما أن ال وار  يمن  لإليسان 

 . الت بؤ بها أما األزمات فال يمن  الت بؤ بحدوثها
  :المخا ر

بأيك ( 6004) كما عرفك ممدوح أحمد وياذد عبد الحميد خ ر والخ راألخ ار جمع  المخا ر أو
، أما (73ص) الفعلية الخسائر المتوقعة يتي ة حاد  مفاجئ... الخو  م  أن  ت اوز الخسائر

ي  المخا ر  كما عرفها جيديز فهي  لك العو  التي  دفع الم تمع باإلصرار المستمر عل  التغير ال
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-para 167،6075ل ية،)الدي ، أو العوا، أو ال بيعة  يرردا، وال يتركك للعر ، أو التعاليد، أو
173)  

ما يمن  ا قولك بتأن ذ ا الم  لح أن األخ ار، أو المخا ر قد  حد  بسبب األزمات فعد ينون 
عة أو ال ما الخ ر يتي ة لحدو  أزمة ما، فبالتالي قد ينون م  الواجب عل  الم تمع أو الفرد

 .المخا ر  إلي اد الحلوع لها
 المتنلة:

ذي ظاذر   ت ون م  خالع عد  أحدا ، ووقائع متتابنة مع بعضها البعض، ورحاط بها الغمود، 
وعدع الوضوح  واجك الفرد، وال ماعة، والم تمع، ور عب حلها بدون معرفة أسبابها، واليرو  

. (465 ،ص 7115بدوي،) ا خا  العرار الم اسب بتأيهاالمحي ة بها، و حليلها بتنل يتس   معك 
يمن  ا التفررق بي  المتنلة، واألزمة فاألول  قد   ون م هولة السبب في البحث ع  األسباب 

 .ال ام ة ورآذا بعنس األزمة التي   ون معروفة السبب م ُ  البداية
 :  الحواد 

اذر ال بيعية، أو العامة ورتر ب عليك جمع حاد ، والحاد  ذو التحعق المادي لياذر  م  اليو 
الفرق ، (62 ،ص6004أحمد،عبد الحميد،) فعد للدخوع، أو الممتل ات، أو ال مة المالية  أو ،يعص

بي  الحاد ، واألزمة أن األوع قد ال يستمر فهو أيي ي تهي بايتهاء الحد  قد  ستمر أثارا ول  ك 
 .وقد ال يتنل  لك ي تهي بايتهاء الموقة، وقد يتنل الحاد  أزمة،

 المأزق:
موقة يتضم  متنلة، أو أكثر و عرد فيك عد  حلوع غير "  ( 6072)كما عرفها سناروس 

أن ما يمن  ا  وضيحك في الفرق بي  م  لح األزمة،  (.23ص")مرغوبة، وأحالذا أمر م  العلعم
األزمة  بعنس والمأزق؛ بأن الثايي ينون فيك لدى اإليسان بعض الخيارات للتخلص م  الموقة

 .التي قد ال ينون لإليسان فيها  ال حلوع  لفيعية
  -واألزمات:  االسوسيولوجرابعًا: 

يمن  ا العوع أن األزمة االجتماعية يمن   ل لكما يهتم بالحديث ع ك ذ ا ذو األزمة االجتماعية،   ن
 ،ثعافيةوال ،والسياسية ،أن   ون مر ب ة بأغلب األزمات أن لم     كلها؛ فاألزمات االقت ادية

ات أو أن لها  أثير  ،وال فسية...الخم  األزمات ي حبها في الغالب أزمات اجتماعية ،وال حية
عل  جوايب الحيا  االجتماعية، فمثاًل األزمة ال حية التي   تاح العالم اليوع )فايروس كورويا 

صحية بحتة  ال أيها مر ب ة رقت العالم بأكملك فعل  الرغم م  كويها أزمة أالمست د( والتي 
جة والمسببات، وذ ا االر باط واضح وجلي لدر  ،ثاروالحيا  االجتماعية م  حيث اآل ،بالسوسيولوجيا

أن العضاء عل  ذ ا الفايروس يتوقة عل  م موعة م  ال وايب السوسيولوجية التي ي ب أن 
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في مواجهة األزمات، وم  ذ ا    ون مسايد  لل هود ال بية؛ ل لك فأن دور علم االجتماع مهم جداً 
ات( )مواجهة األزملموضوع والباحثي  في ذ ا الم اع أن يهتموا به ا ا ،وجب عل  علماء االجتماع

 ضرار األزمات، حيث أيكأأو الحد م   ،وأبحاثهم للمساذمة في العضاء عل  ،و وجيك ييررا هم
ماعية  ثراء ب تائ  عل  درجة عالية والدراسات االجت ،واإلرشادات ،وال يررات األبحا ،م  خالع 

ذمية في مواجهة األزمات، فم  الممن  أن يعة علماء االجتماع في مواجهة العالم م  األ
 وقو ك. ،وخ را ،والمساذمة في الحد م  أثرا ،الفايروسي
 وجيا علمفالسوسيول ؛كبر م   لك أيضاً أله ا ال الع ي د مبالغة فيك  ال أن الحعيعة  ئ ولعل العار 

  غص و  ،ذو حل المتاكل التي  ؤرقك ،وذمومك، وذمك الوحيد ،ورحوي متاكلك ،يابع م  الم تمع
التي قد  ساعد العالم اليوع في الحد م  األزمة  األمورورمن  ا ذ ا أن يسرد بعض  ،عليك عيتك
 :كاآل يوذي  ،التي   تاحك

  -الوعي االجتماعي لألزمة : -7
د لها والتي أفر  ،العضايا الهامة التي يهتم بها علم االجتماع ن قضية الوعي االجتماعي م  

والدراسات التي أكدت بدورذا أذمية الوعي في الحيا  االجتماعية، ولعل م   األبحا ،ال ثير م  
فهو وعي األفراد بالعالقات  ؛الواجب علي ا أواًل أن يت رق لتعررف مفهوع الوعي االجتماعي

ك ووعيهم بت اربهم المتتركة وقد ي مو ذ ا التعور يحو االشترا ،ضهماالجتماعية التي  رب هم ببع
 .(472، ص6001)المرايا ي،في  حمل مسؤولية ال هود بم تمعا هم"

 ،واآلراء العفورة التي  عنس ظرو  الواقع ،بأيك م موعة المتاعر(أيضًا 6001ك المرايا ي)ورعرف
 أف ار،ل   و بلورت  ،يتماءعور متترك باالمت  حت شيوالتي  ،بعادذاأوالحيا  االجتماعية بنل 
  و فسر في  ات الوقت ال لة بي،والواقع المحيط  ،والحيا  ،لل ون  فرادورؤى  عنس   ور األ

 وما ذو عارد ،و فرق بي  ما ذو ضروري  ،والمحسوس ،وال لة بي  الم رد ،والمعلوع ،العلة
 .حدا أم  مواضيع و 

 ؛والمخا ر التي   يب الم تمعات ،دفعات الهامة ضد األزماتفالوعي االجتماعي يعتبر م  ال   اً 
اجهة ومو  ،والعضاء عليها ،واال  اذات لمعاومة األزمة واألف ار، واآلراء، ،فع دما  توحد المتاعر

ووعي اجتماعي عاع،  ،يابع م   راد  جماذيررة كاملة األمرذ ا رنون و  ،وم ابها ها ،المخا ر
 ووقت. ،وجهد ،وأقل   لفة ،واألزمة أسهل ،ي بح أمر المواجهة بي  اإليسان

 اء،لأل ببدون وجود وعي اجتماعي في الم تمع )لمواجهة فيروس كورويا المست د( ال يمن  ف
معك  ورحتاج التعامل ،والمخت ي  السي ر  عل  المرد خ وصًا أيك ي تعل م  خالع المخال ة

 وكيفية مواجهتها فحسب، ،ب رق خاصة، ل لك فم  الضروري وجود وعي اجتماعي ليس لألزمة
مل أال وذو الوعي ال حي للتعا ؛مر التركيز عل  أحد أذم أيواع الوعي االجتماعيبل يحتاج م ا األ

 عيًا صحيًا ، واللوجود المرد وحدا ال يعتبر و  فرادوالمررض، حيث أن  دراك األ ،مع المرد
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 ررعة ال" يعتبر وعي صحي؛ فالوعي ال حي ذو وأثارا ،و رق عالجك ،حت  أن  دراك أسبابك
وقدر   ،و عاليد اجتماعية في ي اق بيئة محدد  ،وعادات ،يماط ثعافيةأكتساب افي  المثل  لألفراد

 . (66، ص6072")االزرق،واستيعابها بدقة ،عل  فهم  رق العالج الموصوفة
 ،بل ذو عملية مركبة لها منويات مفاجئأو  ،وعي بنافة أشنالك ال يمن  أن ينون عاردوال

ل البد فراغ ب م وع اصر أساسية ال يسع ا الم اع للخود فيها ذ ا، والوعي ال يمن  أن يحد  
م م  وبيئة اجتماعية، ورت ،لك م  وسط اجتماعي يحد  فيك ، حيث أن وجودا مر بط بوجود أفراد

ايية، والتعلم  واع الحيا  اإليس ،والعلم ،ورت ور م  خالع المعار  ،خالع عملية الت تئة االجتماعية
واجك والمخا ر التي   ،والمحافل العلمية دور ذاع في مواجهة األزمات ،وذ ا ينون لوسائل اال  اع

 والم تمعات بتنل عاع. ،األفراد بتنل خاص
 ،ع6071يضاحك بتأن مواجهة جائحة كورويا التي أصابت العالم يهاية عاع  ما يررد  تحديدوذ ا بال

ع، ف تي ة لعدع وجود وعي م تمعي بتأن ذ ا الخ ر أصبحت األزمة 6060واستمرت خالع عاع 
 وال حي أمور  حتاج  ل   حديث دائم لدى ،عالمية، وذ ا يمن  ا الت ورك  ل  أن الوعي االجتماعي

أو المتخلفة، وفي ذ ا ال دد كتفت جائحة كورويا أن  ،سواء في الم تمعات المتعدمة صاألشخا
 ؛فةوالمتخل ،والمخا ر يناد ينون متساوي لدى الم تمعات المتعدمة ،الوعي االجتماعي باألزمات

ورمن  أن يدلل عل   لك م  خالع ال تائ  اليومية  ،ف الذما لم يعر  كية يتعامل مع األزمة
ي  تزايد بتنل يومي ف اإلصاباتحيث أن أعداد  ؛ال حية العالمية لم ابهة وباء كورويالم يمة 

 والمتعدمة عل  السوء. ،الم تمعات ال امية
حي م  وال  ، ل  أن موضوع الوعي االجتماعي قد يبه ا فيروس كورويايمن  ا أن يعوع أن وذ ا 

دد ي ب يحتاج  ل  وقت، وفي ذ ا ال و حديثها  ،الموضوعات التي  تغير ببطء، فعملية   وررذا
فوعي الفرد بعضية ما ينون يا  ًا ع  البيئة التي  ،والوعي االجتماعي ،أن يميز بي  وعي الفرد

التالي قد ي ور وب ،وممارسا ك الحيا ية ،ول  ك ينون سلوكًا خاصًا بك يتي ة خبرا ك ،يعيش فيها
وكيفية التعامل معها بدرجة  ،مواجهتهاو رق  ،بعض األفراد م  وعيهم بالعديد م  العضايا

أو أقل م  البيئة التي يعيش فيها، وجائحة كورويا  حتاج م ا  (،64-66،ص 6072)األزرق،أكبر
 وجود كافة مستورات الوعي .  ل 

 -واألزمة : ،التثعية ال حي -6
ماع؛ االجت ن موضوع الثعافة ال حية يعتبر م  الموضوعات  ات التأن ال بير في م اع علم 

والحعائق ال حية التي  ر بط  ،حيث يدعو علماء االجتماع ال بي دومًا  ل   عديم المعلومات
 .    (7522،ص6076)أحمد، والمرد ل افة ال اس ،بال حة
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وسلوكك ال حي م  الموضوعات الهامة في حيا  اإليسان فم  خالع التثعية  ،فثعافة الفرد ال حية
ديل في سلوكك، فالتثعية ال حي عبار  ع  عملية يمن  م  خاللها ال حي للفرد يمن  ل ا التع

بال ررعة و  الالزمة،و زوردذم بالمعلومات  ،وإي اع المعلومات ال حية ل ميع أفراد الم تمع ،يعل
 و عديل سلوكك الغير مرغوب ،فالتثعية يع ي أن ي سب الفرد سلوك جديد ،الم اسبة
 .(15،ص6072)األزرق،

 فم  خالع عملية التثعية يمن  ،ث اء األزمات ال حيةأالم تمعات العياع بك  وذ ا ما ي ب عل 
وال هد في مواجهة األزمات، ورمن  أن  ،وبالتالي اخت ار الوقت ،للم تمع  عديل سلوك أفرادا
 وشبنات االيتريت. ،ووسائل التواصل ،والم ابر العلمية اإلعالع،ينون  لك م  خالع وسائل 

 األول فرد بل أيضاً عل  خلية ال ؛ حي ال يعع عبئها عل  كاذل الم تمع فحسبوعملية التثعية ال
فالثعافة ال حية يتعلمها الفرد م   يعومة أظافرا وفي أياع  فولتك األول ، وم  ذ ا فاألسر   ،سر (أل)ا

ة فهي التي ي ب أن  ربي أب ائها عل  العادات ال حي ،وع ع  ثعافة الفرد ال حيةذي المسئوع األ
غيرذا م  و  ،والثوب ،والمنان ،والعياع بالسلوكيات ال حيحة م  حيث االذتماع بال سم ،السليمة
أو الحد م ها يمن  أن ينون  ،ال حية، وع د الحديث ع  أزمة كورويا يرى أن مواجهتها األمور

مامية ث أن الثعافة ال حية  عتبر م  خ وط الدفاع األو ثعيفها صحيًا ، حي األسر ،م  خالع 
 له ا األزمة.

 والتباعد االجتماعي:   ،العالقات -4
لعلم االجتماع، فعلم االجتماع يعوع عل   األساسية ن موضوع العالقات االجتماعية م  الركائز 

 ،فيها التواصلو  ،و رق اال  اع ،شبنة العالقات االجتماعية حيث أندراسة العالقات االجتماعية 
زمة كورويا ذل أ يتساءع أنساسي لك، وذ ا يمن  ا والمتاكل التي  واجك اكتمالها، ذو الموضوع األ

 األمرذ ا  ، وقبل م اقتةاويير هم  ليك ا،و غير م   عررف العلماء لك استؤثر عل  ذ ا الموضوع
( "بأيها   ر  م موعة 7252عرفها فيبر)والتي  ،أن يوضح مع   العالقات االجتماعية علي ا أوالً 

( 22م  األشخاص في  تابع متوافق ب ور   بادلية  بعًا لمع اا، ومتوجك وفعًا له ا المع  ")ص
وأبرز ما يميز ذ ا المع   ضرور  وجود التبادع بي  جايبي العالقة، كما أن العالقات االجتماعية 

، كما أيها قد  ستمر فت ون دائمة، وقد   ون ال يمن  أن   ون مت ابعة المع   في كل األوقات
 (. 21-22،ص 7252عابر ، ذ ا وأن محتوى العالقات االجتماعية ال يت ة باالستدامة)فيبر،

رغم  عررف فيبر التامل للعالقات االجتماعية و ف يلك لك  ال أيك أغفل جايب   بيعها، ودور 
،  امل له ا العالقات م  ال احية ال سديةال سد فيها، فلم يتحد  علماء االجتماع بالتف يل ال

والتالمس فيها، حيث أن ذ اك ال ثير م  العالقات التي يمن  أن  حد  و ستمر دويما وجود أي 
يوع م  أيواع التالمس ال سدي فيها، وذ ا ما  ت لبك م ك ذ ا المرحلة لحل ذ ا األزمة فالتباعد 

التباعد اذيم حيث عر  العياشي الم لوب ذو  باعد جسدي، وذ ا حد  خلط في المف
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،عل  أيك م موعة م  اإلجراءات الغير  بية إليعا  ايتتار المرد المعدي، أو االجتماعي
إلب ائك، م  خالع م موعة م  التغييرات التي  تمل الحد م  التواصل االجتماعي ...وذو  ررعة 

 (para 183،6060وقائية م  العدوى وايتتاء الوباء بتنل جماعي)العياشي،
وليس  فإن أزمة كورويا  ت لب م  العالم أن يتباعد جسدياً  فع د ال ير م  زاورة أخرى 

تعمق في وال ،حا هم االجتماعيةجتماعيًا،وله ا ي ب عل  علماء االجتماع  عديل  عررفات م  الا
وما  تتمل عليك م  معايي، فم  المهم أن يتعمق في  ،واإلسهاب في  وضيح جوايبها ،شرحها
والتعارب  ،والتضام  االجتماعي ،والت افل االجتماعي ،ف مثاًل م  لح العالقات االجتماعية عرر

 ،وغيرذا م  الم  لحات التي أثار ها جائحة كورويا ،والتواصل االجتماعي ،واال  اع ،االجتماعي
العمل بها و  ، ذاو  في ،اللعاء المباشر، حيث يمن    بيعها  ل لعياع بها ل حتاج  األفراديوالتي ال 

 دويما أي ا  اع جسدي. 
وفي الحعيعة  ن جائحة كورويا وضعت علم االجتماع في موقة محرج م  حيث كية يمن  للفرد 

هم وفي وأ راح ،ورتواصل مع ال اس ورعة معهم في أفراحهم ،أن يستمر في عالقا ك االجتماعية
البحا  في  مر   البة له ا األيفس الوقت ي لب م ك ان يلتزع بعواعد ثعافة الوعي ال حي، ويتي 

اس والتباعد ال سدي، ف ان الم لوب م  ال  ،ذ ا الم اع  ل   وضيح الفرق بي  التباعد االجتماعي
من  حيث أيك م  الم ؛التباعد ال سدي دويما أن  تعرد شبنة عالقا هم االجتماعية  ل  أي خدش

اع أو حت  اال   ،وسائل التواصل أو م  خالع ،أن يتواصل ال اس اجتماعيًا م  خالع ذوا فهم
المباشر دون الل وء  ل  اللمس، وم  بي  البحا  ال ي  ياقتوا ذ ا العضية الدكتور محمد عبد 

ال ي عرد عل  صفحتك التخ ية عل  الفيسبوك موضوع التباعد  (2/3/6060)الحميد ال بولي
 ،تماعيلفرق بي  التباعد االج وضيح ا بدوراع  الباحث حسي  محادي  وال ي حاوع  ال سدي  يعالً 

 فعط.  أجسادذموأن ما  ت لبك جائحة كورويا اليوع ذو  باعد  ،والتباعد ال سدي
وعليك يمن  العوع بأن التسمية الرسمية له ا اإلجراء ذي " التباعد االجتماعي" ول  ك م  األفضل 

 م   لك ، أليك م  الممن  أن ييل التباعد ال سدي )البديي ( بدالً  أيهاأن يعرأ ذ ا العبار  عل  
ول   ب رق مختلفة، حيث أيك يمن  االستفاد  م  وسائل التواصل  ،اجتماعيي  أشخاصاً 

 تم  ورعاية بعض ا البعض حت  ،وللترفيك ،خرأللو  بيعات الفيديو لدعم كل م ا  ،االجتماعي
 السي ر  عل  ذ ا الفيروس .  

يع العيش وال يست  ،يؤم  بمعولة أن اإليسان اجتماعي ب بعكوم  المحرج لعلم االجتماع أيضًا أيك 
 ف ائحة ،ن يعيش اإليسان بمعزع ع  ال ميعبمعزع ع  ال اس، أما اليوع فإن الحاجة ملحة أل

و  ي كريا برواية الفيلس األمروذ ا  اإلمنان،واالبتعاد ع هم قدر  ،كورويا  ت لب عدع االختالط
حوع شخص عاش لوحدا، فأب  ال فيل يؤم    حداثهاتي  دور ب  ال فيل )حي أب  يعضان( والأ
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منايية عيش اإليسان بمفردا، ول   ما يمن  ا قولك في ذ ا التأن أن أزمة كورويا ال  ت لب أن إب
د كل شيء األزمة سيعو  ايتهاءلفتر  محدد  وع د  األمريعيش اإليسان بمفردا كل حيا ك بل يحتاج 

وم  ياحية أخرى فال اس  واع ذ ا الفتر  ل  ينويون معزولي  ع    ل  سابق عهدا، ذ ا م  ياحية
سوا بالتالي ذم ليو  ،بنافة وسائل اال  اع المتاحة اآلخرر حيث يمن هم اال  اع مع  ،العالم

 بمعزولي  ع  العالم.
 : واألزمة التغير االجتماعي  -3

حت ضغوط مخ ط لك فرد  وغير ، ومفاجئ متسارعاً  ال يخف  عل  ال ثير م ا أي ا يعيش  غيراً 
  المتعدمة بحالة اي تا والخو ، ولعد شاذد أغلب أفراد الم تمع ما حد  في الم تمعات ،الحماية

، موغربيون يرفضون العود   ل  بالدذع ز اقت ادي، غير مسبوقة لسوءا ها ؛يياع صحي م هار، 
 حياع ما يحد .وغير  لك م  األحدا  التي  ثير الهلع، و دعو  ل  العلق، والتف ير 

فة العديد م  الت رفات، واألف ار، وحت  العادات في كا غيري ب أن  تايتتار فيروس كورويا  فمع
وإ باع  ،وال بية ،رشادات ال حيةيعت ر فعط عل    بيق اإل الذ ا التغير و أيحاء العالم ، 

يا  سواء  احي الحمتد ليتمل كل مي ب أن يالتي  فرضها م يمة ال حة بل  االحترازرةجراءات اإل
 ،الت وراتو  ،ف ارحت  األر ب أن  تغير و  ،أو بيئية ،أو سياسية ،أو اقت ادية ،كايت اجتماعية

 والعالقات االجتماعية . ،والممارسات ،والعيم
فعد كايت الحررة  مثل أعل  العيم وال  علو عليها أخرى في مختلة الم تمعات سواء كايت   بق 

أولررش  ،وقد يواولورات العيمأال ير في   داعي ب   فيها الديمعرا ية أو ال ، و حت وقع ال ائحة 
ال اس  ةبيك  ل   لك في حديثك ع  التدابير التي يتم بها مواجهة األخ ار والتي قد  حد م  حرر

 وكيفية  عبلهم لها أليها  دابير  حميهم م  الخ ر ال ي قد يتعرضون لك. لبعض الوقت،
 ذو قيمتيالمتهد االجتماعي خالع أزمة كورويا ي د أن م  ي ب أن يت در 

حعيق قيمة لت وسلوكاً  ،جتماعياً ا خلعاً  سدي  بح التباعد الر ب أن يوالتضام ( ، و ،)المسؤولية
عل   ؤشراً م حالياً  بالح ر ال حي االلتزاع رعتبرو  واآلخرر  ،ية   اا الم تمعالمسؤولية الفرد

 عتبر مسؤولية   اا الو   .يوالحرص ال بل  االلتزاع،
م  أبرز العيم التي برزت في زم  ال ورويا )قيمة الب ولة( التي لم  عت ر أن كما يمن  العوع 

اع آخرر  والدوع بأب  ،والحنومات ،يي التعوبعل  ال  دي المحارب بب دقيتك ، بعد أن  علعت أما
والرعاية ال حية ، والخدمات الموازرة ، وبرزت قيمة ، والمختبرات ،مراب ي  في غر  المرض 

و وفير  ،واإلخالص ل ل الماكثي  في مواقعهم الضروررة الستدامة الحيا  ،العلم والمعرفة، والتفايي
( ع  قيمة التباعد ال سدي والتي رأى أيها 6060التير) ، وفي ذ ا التأن  حد مت لبا ها الرئيسية

( و رح في ذ ا 41ستعود  ل  ايتهاء العديد م  العادات، وستؤدي  ل  ايتتار عادات جديد )ص
 التأن العديد م  التساؤالت التي ال يسع ا الحديث ع ها ذ ا.
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المعرفة وقد و  ،حعوع الف ريحلو للمتأملي  في كما ايك في حديث ا ع  التغير يمن  ا العوع أيك 
م حتهم كورويا الوقت ال افي ل لك التف ير بم ير العديد م  المفاذيم التي كايت  اغية قبيل  لك 

وذي  ،كالرأسمالية، والخ خ ة، وسوق العمل، والعولمة، والحداثة، والعلمايية، وغيرذا م  المفاذيم
 ورات، والت،م  التغيرات في الرؤى  تعرد للعديد م  الضربات المتتالية ، وأحدثت العديد 

 ،اتوالت ور  ،ورفرد  حديات عييمة عل  علم االجتماع إلعاد  ال ير في العديد م  المفاذيم
في)   ية  ف يررة دوركايم و ررعة االشتغاع بها  واع الععود السابعة في عالم ا العربي، ،واألف ار

آللي  رح ف ر  ايتعاع الم تمع م  اوذي   ،للسخررة الم تمعات(قد   بح في زم  ال ورويا مثاراً 
 م  خالع ما يسم كعامل أساسي في  حوع الم تمعات م  البسي ة  ل  المععد  ،  ل  العضوي 

قت و والتفاعل، واالختالط أساس للتضام  العضوي، ذ ا  ال ثافة الحيورة والتي يعتبر عدد السنان،
 ،الزراعة ل  معات التعليدية البسي ة كالعود  صبحت متاذد العود  أليت ة حيا ية مر ب ة بالم تأ

بال هي  االلتزاعوك لك  ،واالكتفاء ال ا ي ، وص اعة الخبز الم زلي بدع م  االعتماد عل  المخابز
ز التي لم  عد  مي موروغيرذا م  األ ،وأكل الم اعم ،واالبتعاد ع  الوجبات السررعة ،الم زلي

ائحة كورويا يع ة بارز  في السير ال ا ية ل ثير م  ، وب لك فست ون جم تمع ع  م تمع أخر
لية م  زاورة الخياع السوسيولوجي كآ  ليهاوال ير  ،واألحدا  ع د دراستها ،والموضوعات ،المفاذيم

 (.67،ص6060)المل اوي،وال ير لعلم اجتماعي ،للفهم
لم اسبات وا ،تعاليدوال ، اع التغيرات ال ثير م  العاداتي ب أن  ذ ا وعل  ال عيد االجتماعي 

 ،وال ماعية، كما ست اع الت رفات اليومية ،وك لك السلوكيات الفردية وأ راح، ،فراحأم  
 والعرب المنايي ،كما أن ،والع اق المت رر ،واالجتماعية كالسالع باليد ،وااليفعاالت ال فسية

 .و عت ر عل  المعربي  جدا   ،أعداد محدود  جداً ي ب أن   ون ضم  الم اسبات االجتماعية 
والتباعد  ،والتي  عوع عل  الح ر ،  تتر العديد م  الثعافات ال ديد  بي  ال اسأي ا يتوقع أن 

 واإلكثار م  ،والتواصل االجتماعي ع  بعد ،والعمل االجتماعي ،م كوالمسافات األ ،االجتماعي
ية وسائل الرقمو  ،وااليتريت ،االل تروييالبررد ، وزراد  في استخداع المها فات عل  حساب الزرارات

كوسائل  عليمية، ذ ا وقد اعتمدت مثاًل وزار  التعليم الليبية الئحة التعليم ع  بعد كأسلوب  عليمي 
جديد، كل ذ ا التغيرات، وغيرذا  حتاج م  المهتمي  بالبحث العلمي  ل  مواكبة  حركا ها،و 

، وكل  لك يوجه ا  ل  السعي وراء العاملي  في م اع سرعتها،ومدى  أثيرذا،وديمومتها،وا  اذا ها
البحث العلمي االجتماعي لرصد ذ ا التغيرات، ومحاولة م اقتة  أثيرا ها المستعبلية، فما يمر بالعالم 

( قد ايته  الحديث 6002اليوع يعتبر يهاية لموجة معرفية وبداية ألخرى،حيث أيك وكما قاع بيك )
الم اخي،واألحاديث السياسية، واألخالقية مازالت متوقفة ع د يع ة ع  الم اقتات حوع التغير 

(، ذ ا وقد أشار  ل   لك أي ار التحديث االيعناسي، و عتبر ذ ا ال ائحة يع ة 73جديد )ص
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الي الق ييررات، وأف ار حديثة في م اع علم اجتماع األزمة، والمخا ر، فعد أشار أولررش 
ال ثير م  المخا ر م ها ما ذو متوقع وم ها ما ذو غير  (  ل  أن العالم   تاحك6002بيك)

متوقع، وفي مثل ذ ا الحاالت قد ينون م  ال عب مواجهة المخا ر، أو السي ر  عل  األزمات، 
ل لك ي ب أن  عاع األبحا ، والدراسات، و ب ع ال هود لدراسة المتوقع، والت بؤ بغير المتوقع، 

والغير المهم، حيث ي ب أن   ون ذ اك دراسات  ع   بالمخا ر، الععاليي، والغير ععاليي، المهم، 
 واألزمات، وما  حدثك م   غيرات  فيفة، وج ررة في الحيا  البتررة. 

 ومواجهة األزمة: الدعم ال فسي واالجتماعي -2
بالك ب ائحة مرضية ا  ن ألي مرد أثارا ال فسية، واالجتماعية عل  المررض وم  حولك، فم

 وأقاربك، ك،واالجتماعية عل  المررض، وأسر  سرا، فالبد أن   ون لها أثارذا ال فسية،  يب العالم بأ
عل   أ ر يوعل  الم تمع بأكملك، وذ ا ييهر دور المهتمي  بم اع العلوع اإليسايية بوضوح، فمما 

مسامع ا دائمًا الدور المهم لل حة ال فسية عل  ال حة ال سدية، والدور المهم للدعم ال فسي، 
واالجتماعي لمعاومة المرد؛ ل لك فإن المسؤولية كبير  عل  رجاع العلوع اإليسايية، ل ي يعاوع 

م  روع التعوب التي أصابها ورهدئ  ( ول ي  ت ية أسرذم،COVED-19المرض  مرضهم )
هلع م  ذوع ما  سمع، وذ ا يمن  ا العوع أن دور البحا ، والمهتمي  بالتأن االجتماعي مهم ال

جدًا لمواجهة األزمة فعليهم يعع عبء مساعد  األ باء، والعاملي  في الم اع ال بي م  خالع 
(، COVED-19واالجتماعي  لهم باعتبارذم فررق دفاعي ضد ذ ا األزمة ) عملية الدعم ال فسي،

وقلق حياع ما ي ري، وبالتالي ي ب الرفع م  مع ورا هم، والتد  هم كغيرذم م  البتر مخاو ،ولدي
وحثهم عل  االستمرار، والمعاومة، كما أن للعاملي  في الم اع االجتماعي لديهم دور  عل  أياديهم،

امل عذاع في مسايد  المرض ، ودفعهم عل  معاومة المرد، و مأيت أذاليهم، و عليمهم كيفية الت
معهم، وال يتوقة دور رجاع الدعم ال فسي واالجتماعي  ل  ذ ا الحد بل يمتد ليتمل كل أفراد 

م  روعهم م  ياحية، و عليمهم  عبل المرض  بعد التفاء،  التهدئةالم تمع م  خالع محاولة 
كما ي ب عل  العاملي  في م اع الدعم ال فسي،  ودم هم في الم تمع بتنل  بيعي، واعتيادي،

واالجتماعي التحد  مع األ فاع ب ررعة م اسبة ألعمارذم، ومحاولة  وضيح األمر لهم، ذ ا وقد 
ة وخوفًا حياع األزمة؛ فبالتالي ذم بحاج ينون ل بار الس ، وأصحاب األمراد المزم ة أكثر قلعًا،

 (.31-64،ص6060)الزذري،  ل  الدعم ال فسي واالجتماعي
 :دار  األزمة اجتماعياً خامسًا:  

األزمة  ية، وقد وجدتيسايم  يسي  الحيا  اإل يت زأوذي جزء ال  ، عتبر األزمة ظاذر  اجتماعية
م   ابتداءً م  أزمات أوجد لك حل  يسانف ل ما مر عل  اإل (2يسان)الرورلي،د.ت،صبوجود اإل

 ،االقت اديةو  ،الدفاع ع  يفسك ضد الحيوايات المفترسة مرورًا باألزمات ال بيعية  ل  االجتماعية
خلو م  و ععدت بتععد الحيا ، فحيا  اإليسان ال   ،وغيرذا فعد   وعت األزمات ،والف ررة ،والسياسية
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  والسي ر  ،األزمات سوًء عل  مستوى الفرد، أو المؤسسة، أو الدولة، غير أن عملية  دار  األزمة
اًء حد ها فم  يمر بأزمة سو عليها ذي م  يحدد يتائ ها، وسرعة العضاء عليها، أو التعليل م  

وقد درس  ،م تمع( فإن  ررعة  دار ك لألزمة ذي الفي ل في حل األزمة -جماعة-كان )فرد
 ،ياييسبال ايب اإل ذتماعوأكدوا عل  ضرور  اال ،دار ية موضوع اإليسايالمهتمي  بال وايب اإل

دأ م  دار   بت فعط بل اإلوالمؤسسا ،دار  ذ ا عل   دار  المنا بواالجتماعي فيها، وال  عة اإل
مات، بأعل  قمة في الهرع االجتماعي وم  بي ها  دار  األز  ايتهاءً و ررعة حيا ك  ،وإدار ك لوقتك ،الفرد

 وقد صيغت في  لك العديد م  ،يةيسايال وايب اإل يدارات ي ب أن  راعوفي كل  دار  م  ذ ا اإل
العملية اإلداررة، ودوافعك أث اء العياع ب ،وحاجا ك ،دال يررات كال يررة السلوكية التي  هتم بسلوك الفر 
ة، وذ اك يتأثر  أثر بالغ بالبيئة المحي  اإلداري وذ اك ال يررة المواقفية التي  ؤم  بأن الت ر  

 واالجتماعية في ي اح العمليات،ية التي  ؤم  بأذمية العالقات اإليساييةيساياإل اإلدار ييررة 
ماعية والحيا  االجت ،دار كدت عل  الربط المهم بي  جايبي اإلأت وغيرذا داررة كل ذ ا ال يررااإل

ف  اح أي  دار  يتوقة جزء كبير م ك عل  ي احك االجتماعي، وع د  دار  األزمات سوًء عل  
ايية لها، واإليس،و الم تمع يت لب م ا أواًل االذتماع بال وايب االجتماعية،أو ال ماعة،أمستوى الفرد
 ،الخ ير  التي  هاجم ال سم ل لك ي ب أن  تح ل عل  الععاقير الم اسبة األمرادتبك فاألزمات  

وحد  المرد، ك لك  دار  األزمة ي ب أن  حدد المواقة  األلمأو  دخل جراحي فعاع للتخفية م  
ل خالم اسبة م  قبل مدير األزمة فعليك أواًل أن يحدد الت الية المالية لألزمة، والوقت الم اسب للتد

 ،والعياع باإلجراءات الم اسبة لمواجهة األزمة، وعل  حسب مستواذا فه اك  دار  است ابة ،في حلها
 .   (61)عبد العادر، د.ت، ص وإدار  موقة،وإدار  مخا ر،وإدار  للمعرفة

بعضًا م ها يتوفر ع ك معار  وبيايات؛ل لك ي ب  يسانوالمخا ر التي  واجك اإل ،أن األزمات   
وم   ،والمعلومات ع  األزمة ،وجمع البيايات ،عل  العائمي  عل  عملية  دار  األزمة أواًل  حليلها

وم  خ رذا، ور ب أن يراع  في  لك  ،أو الحد م ها ،ثم العياع بإدار ها ومحاولة  زالة ذ ا األزمة
 ائحةجثاًل ع د الحديث ع  األزمة التي يمر بها العالم اليوع وذي )ال وايب الجتماعية لألزمة، فم

في ايتتارذا  ذماع ال ايب االجتماعي لألزمة، حيث كان م   األساسيكورويا( فعد كان العامل 
وم  ذم  ،المتضررر  م  األزمة وم  ذم المستفيدي  م ها األشخاصالواجب  حديد م  ذم 

ألزمة للتعامل مع ا يسبلسلوكيات االجتماعية األم  ا هم، وأي ال ي  يمن  االستفاد  م األشخاص
. 

ر واالقت اد غي ،لعد درست األزمات االجتماعية في ال ثير م  العلوع وم  أذمها علم االجتماع
أيهم في أث اء قيامهم بتلك الدراسات أذملوا ال وايب االجتماعية لألزمة، عل  الرغم م  حديثهم ع  

ك وع م  أيواع األزمات، ول   جائحة كورويا أوضحت ال وايب االجتماعية األزمة االجتماعية 
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الخفية لألزمات حيث أن كل أزمة يمر بها اإليسان لها جوايبها االجتماعية الخاصة التي ي ب 
مراعا ها ع د العضاء عليها، وذ ا ال وايب لم ين  الحديث ع ها ذامًا غير أي ا يتوقع أيها ستحي  

 ي الس وات العادمة.باذتماع كبير ف
فما يمن  ا  وقعك م  خالع م اقتت ا لموضوع أزمة كورويا ذو أن علم االجتماع سي تعل يعلة يوعية 

 ،وي اق عملك، كما أي ا يتوقع أيك سيحي  باذتماع واسع الم اع ،ومفاذيمك ،م  حيث ييررا ك
والتدخالت  ،يةوالععاقير ال ب ،بن ال أوسيتعدع في سلم العلوع، فعد بي ت أزمة كورويا للعالم بأسرا 

يمن  االعتماد  أخرى ال راحية ال   في وحدذا لمواجهة األزمات ال حية، بل أن ذ اك جوايب 
 عليها في حل مثل ذ ا األزمات.

 ،و  ور  متخ ص فهي ال  خضع للت ررب ،ومما ال شك أن  دار  األزمات  عتمد عل  أسس علمية
ديد م  العمليات التي  هتم بالت بؤ بوقوع األزمات م  خالع رصد واألدا  العتوائية بل  عوع بالع

واالستعداد لمواجهة األزمات عبر عمليات التعبئة ل ل الموارد  ،سبابها، كما أيها  سع  للتخ يطأ
والتعامل مع  داعيا ها  ،المتاحة مادية وغير مادية لمحاولة م ع وقوعها أواًل، ومحاولة مواجهتها

عوع قل خسائر، ذ ا ورأوقت و  بأسرعواألضرار ال اجمة ع ها  ،يل م  الخسائربنل حرفية للتعل
األزمات بمحاولة االستفاد  م  األزمات م  خالع الوصوع ال  يتائ  قيمة  ساذم   المخت ون بإدار 

وغيرذا ي ب أن يهتم بها  ،، وكل ذ ا ال وايب(6060)ال ايويي،في م ع حدوثها في المستعبل
جتماع )علم ا في م اع علماء االجتماع في أث اء صياغتهم لل يررات االجتماعية لمواجهة األزمات

 األزمات(.
 ال تائ  والم اقتة:

 أواًل: ال تائ :
وصل ذ ا البحث  ل  أن األزمة االجتماعية مر ب ة بنل األزمات ، وأن الوعي االجتماعي ت .7

لهامة التي يهتم بها علم االجتماع، وذي م  الدفعات الهامة ضد األزمات يعتبر م  العضايا ا
والمخا ر التي قد   يب الم تمع، كما أن موضوع  دار  األزمات اجتماعيًا يعتبر أمر ذاع جدًا 

 في مواجهة األزمات.

 ج بي  م  خالع ذ ا البحث أن أزمة كورويا ال  عتمد فعط عل  الوعي ال حي بالمرد؛ بل  حتا  .6
 ل  ال ثير م  الوعي االجتماعي والتثعية ال حي معًا إلفراد الم تمع، وال ي يبدأ م  األسر  

 مرورًا بالعديد م  المؤسسات التربورة األخرى كالمدرسة وغيرذا وصواًل  ل  وسائل اإلعالع.
 ا ضح م  خالع ذ ا البحث أن ذ اك بعض المفاذيم ، وال يررات قي العلوع االجتماعية  حتاج .4

 ل   حديث، و  ورر أكثر، كما أيك ذ اك يوعًا م  التع ير واإلذماع في بعض الفروع الحديثة 
 لعلم االجتماع مثل علم اجتماع األزمات.
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 وصل ذ ا البحث  ل  أن ذ اك  غير في العادات والتعاليد مما  ر ب عليك  غير في يمط الحيا   .3
 باإلضافة  ل  حدو   غيير في سلم العيم ، وظهورالبتررة، حيث أيهم أعادوا  ر يب أولورا هم، 

 قيم جديد ، وال يعلم  ن كان ذ ا التغيير في العيم سيستمر أع أيك سي تهي بايتهاء األزمة.
 وصل ذ ا البحث  ل  أن الدعم ال فسي واالجتماعي يعتبر م  األمور المهمة التي ي ب عل   .2

 ات.الم تمع أخ ذا بعي  االعتبار ع د مواجهة األزم
 ثاييًا: الم اقتات 

 ضح م  خالع ذ ا البحث عل  أن الثعافة ال حية مهمة جدًا في مواجهة األزمات، وذ ا ما أ .7
أكد ك دراسة محمد أحمد بيومي بع وان األبعاد االجتماعية للرفض االجتماعي لمرد ال  اع، 

  أن البيئة د أكدت علودراسة ي وى عبد الحميد بع وان المدخل االيثربولوجي والتثعية ال حي، فع
ذي التي  ساعد عل  ايتتار األمراد والحد م ها فه اك مثاًل بعض األمراد االجتماعية أسبابها 

 م  ضم ها فسبب ايتتارا بالدرجة األول  البيئة. 71-البيئة ومرد كوفيد
مية ذ بي  م  خالع ذ ا البحث أن  وحد اآلراء، واألف ار، والمتاعر، واال  اذات لألفراد مع أ  .6

الوعي االجتماعي لالزمة يسهل م  مواجهة األزمات، والمخا ر، مما ي علها   تهي بأقل وقت 
وجهد و  لفة، أي أن االقت اع بوجود األزمة وإدراك خ رذا دافع م  الدوافع الهامة للسعي في حلها 

ا أن هوذو ما  حدثت ع ك دراسة ذيلسو في حديثك ع  است ابة الموا   لل وار  والتي أكد في
 الموا  ي  يست يبون لل ارثة حسب يوعها ومدى  حساسهم بخ رذا.

ا ضح أن  دار  األزمة ال  توقة عل  الدولة فعط بل ي ب أن  بدأ م  الفرد يفسك فيحاوع أن ي د  .4
الحلوع لألزمة ورتغلب عليها، وم  ثم يأ ي دور األسر ، وأخيرًا ينون دور الم تمع، وذ ا ما أكدا 

و باوع في دراستهم ع  كيفية قياد  و وجيك ال مهور في األزمات والتي أكدوا فيها  كاًل م  ارجي 
عل  أن ال اس ال يحاولون  ي اد الحلوع والبحث ع ها بمفردذا بل ي تيرون العاد  إلع اء الحلوع 

 و  اوز األزمات، وذ ا األمر م  أذم العراقيل التي  عيق في مواجهة األزمات.
 التوصيات:

ضرور  االذتماع بموضوع الوعي ال حي، والتثعية ال حي م  قبل الباحثي ،  يبك  ل ن .7
 والمخت ي  بالعلوع االجتماعية.

ي ب عل  الرواد والمخت ي  في علم االجتماع االذتماع أكثر بتحديث المفاذيم وال يررات والفروع  .6
 والتخ  ات الحديثة للعلم ومواكبتها والعمل عل    وررذا.

عل  المهتمي  باألزمات، وال وار ، والمخا ر األخ  م  علم االجتماع مرجعية لدراستهم واخ   .4
 علمائك بعي  االعتبار ع د وضع خ ط مواجهة األزمات. 
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 ملخص البحث
حصة الفرد من المياه في ليبيا في انخفاض مستمر حيث من المتوقع  والتقارير بانتشير الدراسات  الملخص:    

مكعب متر  01, 01الى  2112متر مكعب في سنة  01, 021والمتجددة من انخفاض حصته من المياه المتاحة 
االمر الذي يعيق تحقيق الهدف السادس من اهداف  مائيا.علي التوالي ما يجعل ليبيا من الدول الفقيرة  2121 في

الجة ن المياه. ولمعضمان احتياجات المستقبل متامين احتياجات الحاضر و  التنمية المستدامة الذي ينص على
لرغم التحلية لتوفير المياه لألغراض الحضارية والصناعية ولكن با ، قامت ليبيا بتنفيذ عدد من محطاتهذه المشكلة

مما ادي الى  %3ة في المياه المتاحة لم تجاوز من توفر الطاقة المدعومة والموارد المالية إال ان مساهمة التحلي
 استمرار السحب المفرط للمياه الجوفية ما نجما عنه انخفاض في منسوبها وتدني جودتها.

تحلية مياه البحر في تحقيق اهدافها من خالل دراسة تعتمد  اخفاق محطاتستناول هذه الورقة تحديد اسباب     
والتحلية ياه عموما العالقة بالم والدراسات ذاتعلى منهج الوصفي التحليلي المستند على البيانات والبحوث والتقارير 

بان  دارسةواظهرت الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر. دراسة واقع وافاق استخدام ال وباإلضافة الي خصوصا
معالجتها  ممكن والتيتحلية مياه البحر من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة  وادارية تعيقهناك مشاكل فنية 

يضا ا واظهرت الدارسة المشاكل.مجموعة من الحلول لمعالجة هذه  والتدابير وتم اقتراحباتخاذ بعض االجراءات 
نجاح و مستقبل واعد  ولكن لهابان استخدام الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر مازالت في طور التجارب 

  المتجددة.استخدام طاقات  المستقبل سيعتمد علىمياه البحر في ليبيا في  التحلية
 

 لمفرط.ا المتجددة. االستنزافالطاقات  المستدامة.التنمية  المياه.الكلمات المفتاحية: تحلية  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

    Studies and reports indicate that the per capita share of water is constantly 

declining, as his/her share of available and renewable water is expected to 

decrease from 120, 80 cubic meters in 2005 to 80, 40 cubic meters in 2020, 

respectively, which makes Libya one of the water poor countries. This hinders the 

achievement of the sixth goal of the sustainable development goals, which aims for 

securing the needs of the present and ensuring the needs of the future. In order to 

address the problem, Libya has erected  a number of desalination plants to 

provide water for drinking , household  and industrial purposes, but despite the 

availability of subsidized energy and financial resources, only desalination 
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contribution to the available water  not exceeding 3%, which led to the continued 

depletion of groundwater resulting in a decline in their level and quality. 

     This paper aim to  identify the reasons behind the failure of desalination to 

achieve its objectives through a study based on the descriptive analytical approach 

based on data, research, reports and studies related to water in general and 

desalination in particular. In addition, a study of the present and prospects for the 

use of renewable energies in desalination of sea water will be conducted. The 

research paper showed that there are technical and administrative problems that 

hinder desalination of sea water from contributing to the achievement of 

sustainable development, which can be addressed by taking some measures. The 

study also showed that the use of renewable energies in desalination of sea water 

is still in the experimental stage, but has a promising future and the success of 

desalination in Libya will depend on the use of renewable energies in the future. 

Keywords: Water Desalination. Sustainable development, depletion, renewable 

energy 

 

 المقدمة
ليبيا  هناك تدهور في وضع المياه الجوفية في والدولية بان والدارسات المحليةتشير التقارير 

د نتيجة االستنزاف الجائر لتلبية االحتياجات المتزاي ونوعية المياهمن حيث حجم المخزون الجوفي 
ادي الي انخفاض منسوب المياه  ما ]2100القيزاني ,  [والصناعية والزراعيةلألغراض الحضارية 

كيلو متر في  02البحر الي مسافة تصل الي  وزحف مياهفي سنة  أمتاربمعدل يصل ألي ثالثة 
في  المستدامة المتمثل اهداف التنميةهدف السادس من  االمر الذي يعيق تحقيق الساحلية.مناطق 

لفجوة بسبب ااالجيال القادمة نتيجة العجز الحاصل  وضمان احتياجاتالحاضر  تامين احتياجات
نتيجة  اتجهت ليبيا الي خيار التحلية المشكلة،. لمعالجة هذه والمتاحةكميات المياه المطلوبة  بين

لي ع ووقوع ليبياالالزمة لتشغيل المحطات  ةاألحفوري طاقة وتوفرعدم وجود مصادر مياه اخري 
انشاء العديد من  وبالرغم من .ليبيامن سكان  % 02كيلو متر حيث يقطن  0521ساحل طوله 

ان مساهمة التحلية لم تجاوز  الالزمة إالالمقومات  وتوفرطول الشريط الساحلي  علىالمحطات 
 ل الورقةوستناو مسلسل استنزاف المياه الجوفية.  تمرارالي اسالحاالت مما ادي  أحسن في % 3.2

 لمياهااسباب اخفاق خيار التحلية في معالجة المشكلة واقتراح حلول بناء علي تحليل واقع تحلية 
 استخدام الطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر. في ليبيا باإلضافة الي دارسة واقع افاق
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 مشكلة الدراسة:
تمكن مشكلة الدارسة في تحديد اسباب عدم تحقيق تحلية مياه البحر اهدافها المتمثلة في   

لم يتجاوز معدل استخدام  والصناعية حيثتوفير االحتياجات من المياه لألغراض الحضارية 
االمر الذي يمثل عائق  %3 لم يتجاوز و مساهمتها في المياه المتاحة % 21المحطات عتبة 

 مية المستدامة. لتحقيق التن

 أهداف الدراسة:
 تقييم الوضع المائي في ليبيا 
  الحلول بالخصوص واقتراحتحديد اسباب فشل خيار التحلية في تحقيق االهداف المرجوة 
  تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا علىدراسة تأثير خيار التحلية 
  في ليبيا الطاقات المتجددة تحلية مياه البحردراسة واقع وافاق استخدام. 

 أهمية الدراسة:
اهمتها مدي مسو ي واقع محطات تحلية مياه البحر تمكن اهمية البحث في تسليط الضوء عل

 التنمية المستدامة. وتحقيق في معالجة مشكلة العجز المائي 

 المنهجية: إجراءات الدراسة واألدوات
اقع التقارير معلومات من و بيانات و  علىالمنهج الوصفي التحليلي المستند  علىتعتمد الدراسة 

ي يتم كالبحوث المنشرة ذات العالقة بالمياه عموما و تحلية مياه البحر خصوصا. ل والدارسات و
 لمعالجتها. واقتراح حلولابعادها تحديد اسباب المشكلة و 

 اإلطار النظري 

 مفهوم التحلية 
تحلية المياه هي سلسلة من العمليات الصناعية تجري إلزالة األمالح والمعادن الذائبة في 
مياه البحر او المياه قليلة الملوحة حثي يمكن استخدامها في االغراض الحضارية  والصناعية 

[http//texas, sieraclub,org, access on 15/1/2016  تتم عملية التحلية   ]بثالثة 
 ية قبل عملية التوزيع والضخ في الشبكة وهي كالتالي:مراحل أساس

الي  بل دخولهاقالمعالجة االولية للمياه هي اولي مراحل التحلية التي تهدف تهيئة مياه البحر 
 عن طريقة معالجة المياه وتتم اماوحدة التحلية   بإزالة جزء كبير من المواد العالقة بالمياه. 

من دون اللجوء الي معالجة كيميائية او عن طريق استخدام تقنيات باستخدام الطريقة الفيزيائية 
 حديثة. 
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خرى المواد االها ازالة جميع األمالح الذائبة و هي المرحلة التي يتم فيعملية ازالة األمالح و 
 لحرارية.االغشائية أو تقنيات  مياه والفيروسات. وتتم العملية عن طريق استخدام تقنياتفي ال

ائية للمياه و هي طريقة التي يتم فيها إضافة بعض األمالح والمواد األخرى المعالجة النه
لمحالة ايتم إضافتها عند استخدام المياه  الحضارية اللجعل الماء صالحا لالستخدام في االغراض 

 . ]2110البنا, [االعراض الصناعية  في

 طرق التحلية 
 لغشائية.اتقنيات حرارية او تقنيات  المستخدمة الي نوعية التقنيةتصنف طرق التحلية حسب 

لطرق التركيز علي ا وسيتم  المستخدمة.( يوضح طرق التحلية حسب نوعية التقنيات 0الشكل )
متعدد  و التبخير متعدد المراحل ياالكثر استخداما و هي التناضح العكسي و التبخير الوميض

 التأثير.

 
 ] 4444أندريا سيبونا و اخرون ,  [المصدر:  ( تقنيات التحلية4الشكل )

 
  التقطير الومضي متعدد المراحل هي طريقة تعمد علي حقيقة   أنه كلما قل الضغط الواقع على

السائل انخفضت درجة غليانه. وفي هذه الطريقة تمر المياه المالحة بعد تسخينها إلى غرف متتالية 
 ه على أسطح باردة. وتستخدم هذهذات ضغط منخفض فتحول المياه إلى بخار ماء يتم تكثيف
 الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة اإلنتاجية الكبيرة. 

 لثاني تستخدم حرارة التكثيف في غلي ماء البحر في المبخر ا قطير متعدد التأثير في هذه طريقةالت
ف لثالث يعمل كمكثوهو يعمل علي انه مكثف لألبخرة القادمة من المبخر األول وكذلك المبخر ا

وهكذا بحيث يسمي كل مبخر في تلك السلسلة بالتأثير, حيث أنه  في هذه الطريقة للمبخر الثاني 
 تستفيد المقطرات المتعددة التأثير من األبخرة المتصاعدة من المبخر األول للتكثيف الثاني.

 االقل  لالي المحلو  هي عملية انتقال عكسي للماء من المحلول االكثير تركيز التناضح العكسي
يسمي الغشاء و تحت تأثير ضغط اعلي من الضغط االسموزي للمياه تركيز عبر غشاء شبه نفاذ 

 .العالية التركيز دون تغير في طور الماء و ال تتطلب أي طاقة حرارية 
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 االثار البيئيةمتطلبات الطاقة و 
م  ان استخداول االالدبالرغم من مساهمة التحلية في حل مشكلة نقص المياه في بعض 

عليه اثار بيئية بسب انبعاث الغازات المسببة الحتباس الحراري نتيجة  محطات التحلية ترتب
استخدام الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة الكهربائية و الحرارية الالزمة للتشغيل محطات التحلية , 

ح كميات الغازات ( يوض2( يوضح متطلبات محطات تحلية من الطاقة و الجدول )0الجدول )
المنبعثة من المحطات. باإلضافة الي الكميات الكبيرة من المحلول المالحي المركز الذي يحتوي 
مواد كيميائية ما يسبب اختالل بيئي  في نقطة تصريف المحطة ويخفض من محتوي األكسجين 

ملوحة. ية من الالمنحل وبالتالي يرهق أو يقتل األحياء المائية غير المعتادة على مستويات عال
تاج ( يوضح المدخالت من المياه المالحة و المخرجات  من المحلول الملحي من ان3الجدول )

 متر مكعب من المياه المحالة.
 (  متطلبات الطاقة للتقنيات التحلية4جدول )

 
 نوع طاقة

MED 

    
MSF 

 
RO 

 )البحر(
 مشترك احادي العرض مشترك  احادي العرض

 كهربائية
 3و.س/ مك .

5.1-1.5 5.1- 5.1 3.1- 1.5 3.1- 1.5 5.0- 0.5 

 حرارية
 3كيلوجول / م

 الشي 575 -565 515-355 555 555 -515

 Escwa 2009,المصدر : اعداد الباحثين باالعتماد  علي  
 (  يتضح بان:0من معطيات الجدول ) 

 .التناضح العكسي اقل استهالك تقنية التبخير الومضي اكثر استهالك للطاقة  و
 ( الغارات المنبعثة من انتاج متر مكعب من المياه المحالة4الجدول )

  الغازات المسببة الحتباس الحراري  التقنية
 اخري )غ( ) غ ( Sox (  )غ (NOx) )كغ( CO2 الغبار غ (

MSF 53.35 52.50 57.05 57.05 5.53 
MED 52.51 55.35 56.50 51.21 5.55 

RO 55.72 53.27 55.62 55.55 2.07 

 Raluy,R.G et 2015 ,المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد علي 
 : ( يتضح ان2من معطيات الجدول )

  تقنية التبخير الومضي االكثر اصدارا للغازات المسببة الحتباس الحراري  و التناضح العكسي هي
 االقل.

  انبعاثا  من محطات التحلية.ثاني اكيد الكربون هو الغاز االكثر 
مع مالحظة ان توليد جيغا  واط ساعة من الطاقة الكهربائية باستخدام النفط ينتج عنه اصدار 

 طن باستخدام الغاز . برميل واحد من النفط يوفر  021طم من غاز ثاني اكسيد , بنما ينتج  011
 ك.و.س من الطاقة الكهربائية 311
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 ت انتاج متر مكعب من المياه المحالة( مدخالت و مخرجا9الجدول  )

 المدخالت التقنية
 المياه المالحة ) متر مكعب(

 المخرجات
 محلول مالحي  )متر مكعب(

MED 3.5 5.5 
MSF 3.5 3.5 

RO 5.1 5.1 
 المصدر : اعداد  الباحثين

 التحسينات في تقنيات التحلية 
حدث خالل العقود االخيرة الكثير من التحسينات في تقنيات التحلية مما ادي الي الزيادة في 
السعات التصميمية للوحدات  و معاجلة الكثير من المشاكل الفنية و انخفاض في تكاليف االنشاء 

كيد ا وتكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحالة  وباإلضافة الي  االنخفاض في انبعاث  ثاني
 تشمل التحسينات في : [ .N.Ghaffou, 2013الكربون و الغارات المسببة الحتباس الحراري]

 التقنيات الغشائية 
في  انتشار االتي جعلت منها التقنية االكثر  تحسينات والكثير من  التناضح العكسيعرفت تقنية 
 اهمها:و من  2113العالم بعد   

 ضغط جديدة اكثر كفاءة مثل مبادالت ال استخدام وحدةتحسين في نسبة استرجاع الطاقة بفضل  •
 كفاءتها. األغشية وتحسينتحسين في جودة و نوعية األغشية ادي الي اطالت عمر  •
ك و س /  2.2الي   2.2حرارية + كهربائية "  الي ما بين  “المكافئة انخفض الطاقة الكلية  •

 [  Younes and others , 2015]  متر المكعب

 تقنية التبخير متعدد التأثير
 متر مكعب في اليوم 30211مكعب في اليوم الي  متر 3011من زيارة سعة الوحدة  •
درجة مئوية ادي الي منع ترسب االمالح غير القابلة لإلزالة  01االولي تخفيض درجة الخلية  •

  في اسطح تحويل الحرارة. استعمال االلمنيومو 
المزواجة بين وحدات توليد الكهرباء البخارية و وحدات تقنية التبخير متعدد التأثير ادي الي  •

 انخفاض في الطاقة الكهربائية المستهلكة و االنبعاثات الغازية .
الدمج بين تقنيتي التبخير متعدد التأثير و ضغط البخار الحراري  ادي الي زيادة معامل  •

متر مكعب من مياه المحالة "  باإلضافة  02ب من البخار ينتج  "  متر مكع 02االسترداد الي 
 الي  تخفيض عدد مراحل وحدات تقنية التأثير من ثمانية الي اربعة مراحل. باإلضافة الي

ك و س /  0.1ي ال 2.2انخفض استهالك و انخفض الطاقة الكلية المكافئة   الي ما بين  
 .متر المكعب
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 احلالتقطير الوميضي متعدد المر 
 متر مكعب في اليوم          51111متر  مكعب الي   05111زيادة سعة  الوحدة من    •
االنخفاض في تكاليف االنشاء و تكاليف المواد و االيدي العاملة و تحسين موثوقية المحطة  •

 . و االداء الحراري نتيجة استخدام مواد لمعالجة مشاكل القشور و التآكل
 .   ك و س / متر المكعب 0.1الي  2.2انخفض الطاقة الكلية المكافئة   الي ما بين   •
المزواجة بين وحدات تقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل  وحدات التوليد  البخارية او  •

وحدات التوليد المزدوجة و والذي يعرف بنظام ثالثي الغرض. باإلضافة الي المزواجة بين 
رية و التقنيات الغشائية  بما يعرف باألنظمة الهجينة ما ادي الي انخفاض في التقنيات الحرا

 تكلفة المتر المكعب من المياه المحالة.

 االنظمة الهجينة
انظمة تعتمد علي المزواجة بين التقنيات الحرارية و التقنيات الغشائية  حيت يتم استخدام 

اهمت اه تغذية للمحطات التقنيات الغشائية و قد سالمحلول الملحي الناتج من التقنيات الحرارية كمي
هذه التقنية في تخفيض تكلفة المتر مكعب من المياه المحالة .حيث تشير اغلب الدارسات التي 
اجريت حول المزواجة بين التقنيات الحرارية و التقنيات الغشائية انها تسهم بشكل كبير في  

[. توفر االنظمة Osman A.Hamed ,2013  [ %03التخفيض في تكلفة اإلنتاج بحوالي
 اهمها : ]2102امال بنون ,  [الهجينة  العديد من المزايا

  مجة بينمنداالولية و الثانوية  نفس معالجةمن خالل استخدام  تكلفة الكيميائياتتخفيض  •
 الماء المنتج من التناصح العكسي و التقنيات الحرارية

 احدمأخذ و االحتياجات من مياه التعدية من خالل استخدام  الرأسمالية وتخفيض التكاليف  •
 الملحي.المخرج للتخلص من المحلول  مأخذين ونفسمن  التغذية بدلللمياه 

 على السليبة راتوالتأثيانخفاض استهالك الطاقة  وتكلفة البيئية نتيجةتخفيض تكلفة الطاقة  •
 .البيئة

 تيجةالغشاء نيساهم في اطالة عمر  التغذية ماتحسين اداء اغشية كدالة في درجة حرارة مياه  •
 الكلور باستخدام المحلول الملحي كمصدر لتغذية محطة التناضح العكسي.تقليص التآكل و 

 الوضع المائي في ليبيا
 وسط شمال قارة افريقيا وعلي الساحل الجنوبي للبحر االبيض المتوسط  حيت موقع ليبيا في

تتميز هذه  المنطقة بمناخ  صحراوي او شبه صحراوي  و ظروف جغرافية حرجة  تجعلها من 
الدول ذات الموارد المائية المحدودة جدا اذ ال توجد مصادر مياه سطحية متجددة كاألنهار كما ال 

عمر  [( من اجمالي مساحة ليبيا  %2مم من المطر )  011تتجاوز المساحة التي تقع فوق خط 
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]. و لهذا تعتمد ليبيا علي مصادر المياه الجوفية في توفير احتياجاتها من المياه في 0550,  سالم
كافة المجاالت . ونتيجة التطوير الحضاري و الصناعي و الزيادة في عدد السكان حيث  تضاعف 

ما ادي الي  2101 الي    0502استهالك المياه في ليبيا  خمسة مرات خالل الفترة من سنة 
  3ستنزاف الجائر في المياه الجوفية وحيث انخفض منسوب المياه الجوفية بمعدل يصل الى اال

كيلو متر   02امتار في السنة و جفاف بعض الخزانات الجوفية و زحف مياه البحر الي مسافة 
بئر في مدنية بنغازي و ابار في المدن االخرى   51في بعض المناطق الساحلية مما ادي الي قفل  

جزء في  01111ة تدني نوعية المياه حيت وصلت كمية الملوحة في المياه الجوفية الي نتيج
المليون. 

بالرغم 
من 

االجراءات التي تم  اتخاذها للحد من هذه المشكلة مثل نقل مياه من الجنوب عن طريق مشروع 
 النهر الصناعي و انشاء بعض محطات التحلية علي طول الشريط الساحلي , ولكن حسب كل

وازنة المائية  من (  يوضح  الم2الشكل) الدراسات فان ليبيا ستشهد اختالل في ميزانها المائي
 .2122الي  2101

 4444المصدر : الفرجاني ,  ا،( العجز المائي في ليبي 4الشكل ) 
 
 
 
 
 
 
 

سيتجاوز المتاح نظرا الي محدودية  2122( يتضح بان العجز المائي في سنة 2من خالل الشكل )
لمياه الجوفية و تغيرات المناخية المتوقعة بخصوص انخفاض معدل سقوط االمطار في ليبيا ا

.اصبح استخدام تحلية مياه البحر ضرورة ليس خيار لتحقيق  اهداف التنمية المستدامة المتمثلة 
 .في تامين االحتياجات الحالية و ضمان االحتياجات المستقبلة من المياه
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 تحلية مياه البحردوافع اللجوء الي 
من السكان و الذي يجعل   % 02كيلو متر حيث يتركز  0511موقع ليبيا علي ساحل طوله  •

 من السهل توفير احتياجات المياه الي المستهلكين  بتكلفة نقل منخفضة 
 عدم وجود مصادر مياه مستدامة اخري لحل مشكلة العجز المائي و التردد في جلب  المياه •

عبر الحدود من الدول المجاورة او بواسطة الناقالت  ألسباب سياسة و اقتصادية و عدم قبول 
 الناس للمياه المعالجة بالصرف الصحي.

التطور الملحوظ في تقنيات التحلية مما ادي الي انخفاض كبير في تكلفة انتاج المتر المكعب  •
و تقنيات متنوعة مما جعل استخدامها من الماء المحالة و توفر محطات تحلية بأحجام مختلفة 

 . مناسبا لجميع االستخدامات من منازل و فنادق  الي المدن الكبيرة
امكانية استخدام  الطاقات المتجددة في   التحلية وتوفر الطاقات الالزمة لتشغيل محطات  •

 ةددتجالطاقات الم الـمج تحلية مياه البحر حيث تعتبر ليبيا من دول ذات مستقبل وعد في
 باإلضافة الي توفر بعض المواد التي يمكن استخدامها في انتاج مياه التحلية .

محلول لاالبحر مصدر مياه مستدام و متجدد لمحطات التحلية و باإلضافة لقدرته علي استيعاب  •
 الملحي الناتج من عملية تحلية بكميات كبيرة .

عدم تأثر المحطات بالتقلبات المناخية و المرونة في اختيار الموقع مما جعل من الممكن  •
 . انشاء محطات بالقرب من المناطق السكانية

 نشاه و تطور صناعة التحلية
حيث  انشئت أول محطة لتحلية مياه البحر 0522بدأت  تجربة ليبيا مع تحلية مياه البحر عام   

شركة أسو النفطية بالمياه العذبة ، ثم تطورت صناعة تحلية المياه في بمدينة  السدرة  لتزود 
بلغت سعتها التصميمية  2110محطة في سنة  31سبعينات القرن الماضي إلى ان وصلت الى   

( يوضح المحطات 0مترا مكعبا في اليوم في جميع القطاعات.  الجدول ) 203111االنتاجية   
 باء و الشركة العامة للتحلية.تابعة الي الشركة العامة للكهر 

 ( المحطات تابعة شركتي تحلية و الكهرباء 0الجدول )
عدد  اسم المحطة

 الوحدات
السعة التصميمية  

 / اليوم3للمحطة م
التقنية 

 المستخدمة
 تاريخ التغشعيل نوع الوقود المستخدم الغرض 

 2010 وقود خفيف + غاز  احادي حرارية 80000 4 الزاوية

وقود خفيف +ثقيل  احادي حرارية 40000 3 1زواره  
 +غاز

2050 

 2010 خفيف + ثقيل + غاز احادي حرارية 40000 2 التوسع"  "زواره 

 1982 تقيل +غاز+خفيف احادي  حرارية 42000 4 الخمس 

 1999 ثقيل + غاز +خفيف احادي حرارية  10000 2 غرب طرابلس
 1986 خفيفثقيل + غاز +  احادي حرارية 10000 1 سرت 
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 20000 ثقيل +غاز+ خفيف احادي حرارية  10000 2 سوسة

 1977 ثقيل+ خفيف احادي حرارية 24000 4 1 طبرق 

 2000 ثقيل +غاز+ خفيف احادي حرارية 40000 3 2طبرق 

 1999 ثقيل+ خفيف احادي حرارية 4700 1 درنة

 1990 ثقيل + غاز احادي حرارية 31500 3 مصراته الحديد

 2008 ثقيل و خفيف احادي حرارية  40000 3 ترابهابو 

 1990 ثقيل + خفيف  احادي  حرارية 10000 3 خليخ البمية

 1984 خفيف احادي حرارية 30000 3 الزويتنية

 متر مكعب في اليوم       4500متوقفة نهائيا  سعتها  تصميمية                زوارة  القديمة

 متر مكعب في اليوم       17200متوقفة نهائيا  سعتها  تصميمية                 5بنغازي 

 متر مكعب في اليوم       4500متوقفة نهائيا  سعتها  تصميمية                 ينتزلي

 متر مكعب في اليوم       23000متوقفة نهائيا  سعتها  تصميمية                 1غرب طرابلس 

     462000 34 اجمالي

 4444, 4334المصدر : اعداد الباحثين باالعتماد علي تقارير السنوية للشركة العامة للكهرباء, 
  االتي: (  يتضح0من  خالل  المعطيات الموجودة في الجدول ) 

 االتية : ألسباباستخدام التقنيات الحرارية في تحلية مياه البحر  .0
 للكهرباء  في مجال الغاليات البخارية خبرة العاملين بالشركة العامة  •
التطويرات و تحسينات في التقنيات الحرارية من حيث  السعات التصميمية و في القضاء علي  •

 مشاكل التآكل و القشور 
 توفر الوقود و الكهرباء الالزمة لتشغيل المحطات باألسعار المدعومة  •
ة الى مقارنة بالتقنيات الغشائية باإلضافالتقنيات الحرارية  تتطلب معالجة قليلة او منعدمة   •

ان جودة  المياه المنتجة من التقنيات الغشائية غير مالئمة الستخدامات الصناعة و محطات 
 توليد الكهرباء.  

 االستخدام االحادي الغرض  ادي الي: .2
توقف المحطات عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ  باإلضافة  الي توقف  •

حطات الي اسابيع بسبب عدم استقرار الشبكة مما ادي الي حدوث مشاكل فنية خصوصا الم
 في الغاليات 

إهدار الطاقة في وحدة تخفيض الحرارة و الضغط قبل دخول البخار الي الخلية االولي من  •
 وحدة التحلية .

 ارتفاع  تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحالة. •
 االتية : ألسبابتوقف بعض المحطات عن العمل نهائيا  .3
توقف محطة زوارة  عن العمل بسبب عدم اختيار المكان المناسب  لمأخذ المدخل مما ادي  •

 .]0552الرابطي ,  [انسداد المدخل  خصوصا اثناء موسم التيارات البحرية القوية 
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اء ب المشاكل الفنية و انتهتوقف محطات  بنغازي و طرابلس الغرب القديمة و زليتن بسب •
 عمرهما االفتراضي.

عدم انشاء محطات ذات سعة كبيرة في المدن الكبيرة  لألغراض الحضارية مما ادي الي  .0
 المياه الجوفية لتلبية االجتياحات المرتفعة من المياه  لهذه المدن  .  استنزاف  االستمرار في

ية الغاز الطبيعي بالرغم من وجود لم يتم ربط إال عدد محدود من المحطات بخطوط تغذ .2
 بالغاز الطبيعي مما ادي الي ارتفاع مساهمة الوقود في تكلفة المتر المكعب. امكانية التشغيل

 تحلية مياه البحر   محطات يم واقعيتق

االنتاج و معدالت االستخدام و  سيتم تقييم واقع محطات تحلية مياه البحر من حيث  كميات 
االستهالك للوقود و الكهرباء و تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه باإلضافة الى  تقييم وضع 

   .2105,  2100مياه التحلية خالل 

  الكميات المنتجة و معدالت االستخدام 
 2101الي  0552من (  يوضح الكميات المنتجة و معدالت االستخدام خالل الفترة  2لجدول ) ا 

.   
 ( الكميات المنتجة و معدالت االستخدام 4جدول ) 

 السنة السعة التصميمية  التراكمية كميات المنتجة معدل االستخدام
%35.6 25,693,000 72,087,500 1996 

%31.1 24,085,000 77,453,000 1999 

 % 27.39 26,218,000 95,703,00 2000 

%32.99 31,574,000 95.703,000 2002 

%36.43 34,874,000 95,703, 000 2003 

%36.95 35,370,741 95,703, 000 2004 

%28.99 33,374,062 115,119,905 2005 

%40,40 46,514,206 115,119,905 2007 

%50.0 85,000,000 170,000,000 2010 

 4444-,4334اعداد الباحثين باالعتماد علي التقارير السنوية للشركة العامة للكهرباء,  المصدر :
 ( يتضح :2من خالل المعطيات الموجودة في الجدول ) 

 لعامة للتحليةالم يتجاوز معدل االستخدام للمحطات التحلية تابعة للشركة العامة للكهرباء و الشركة  -0
 :ألسباب االتية %21عتبة 

كل جزئي بش امحطات بكامل طاقتها االنتاجية  بل تم ايقاف المحطات  او تشغيلهالتشغيل عدم   •
حطات الالزمة لتشغيل الم عدم توفر المواد الكيميائيةو  استيعاب  المياه المنتجة لعدم وجود شبكات

 .من الخارج استيرادهاو التي يتم 
 او عدم توفر قطع غيار.مطلوب المشاكل الفنية نتيجة  عدم القيام بالصيانة في الوقت ال •
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الي   2113زيادة في السعة التصميمية  التراكمية للمحطات و الكميات المنتجة خالل الفترة من  -2
 . %21و بمعدل استخدام  2101مليون في  02حيث وصل االنتاج الي   2101

 معدالت استهالك الطاقة و الكهرباء
لعينة من المحطات تابعة  2110( يوضح معدالت استهالك الوقود و الكهرباء لسنة  2الجدول ) 

 لشركة العامة للكهرباء. 
 4444لسنة     استهالك  الطاقة الكهربائية  و الوقود معدالت (  4جدول ) 

 المحطة 3المياه المنتجة  م الطاقة كهربائية       (ك و س( (3الوقود  ) م
معدل 

 االستهالك
معدل  نوع الوقود المستهلكة

 االستهالك
 المستهلكة

 عرب طرابلس 1860045 5566000 3.0 خفيف 20949 0.0112 
 مصراته 4510126 40059000 8.89 غاز 70357965 15.599

 شمال بنغازي  1268640 3756000 2.96 غاز 2597170 2.04
 درنة 782508 4659000 5.95 ثقيل 7283 0.0093
 طبرق  11377242 47153000 4.14 ثقيل 105299 0.0925

 4444المصدر : اعداد الباحثين باالعتماد علي التقرير السنوي  للشركة العامة للكهرباء , 

 ( يتضح  2من خالل المعطيات الموجودة في الجدول )
لترات لكل  0المؤشرات التصميمية و هي   من لوقود الثقيل  و الخفيف  اعليامعدالت استهالك  -0

دا يعتبر مرتفع ج مصراتهمتر مكعب من المياه المحالة و بينما معدل استهالك الغاز لمحطة 
 01.00هو   2110علما بأن معدل استهالكه في سنة  ويساوي اضعاف المؤشرات التصميمية

 . ]2100اء ,تقرير السنوي للشركة العامة للكهرب [قدم مكعب لكل متر مكعب  
استهالك طاقة الكهربائية تعتبر معقولة مقارنة بالمؤشرات التصميمية  بينما مؤشر استهالك معدالت  -2

 .لحمتعدد المرا الومضيمرتفع بسبب التقدم و التقنية المستخدمة هي التقطير   مصراته

 تكلفة انتاج المتر مكعب من المياه المحالة
بدراسة متوسط تكاليف انتاج المتر المكعب من المياه المحالة للعينة من  ] 2110ابورين , [قام 

المحطات   التي تم احتسابه باستخدام طريقة تكلفة الوحدة المسواة  بناء علي مجموعة من 
سنة و القيمة المتبقية تساوي صفر   21الفرضيات  من اهمها  العمر االفتراضي للمحطات هو 

و متوسط السنوي ألسعار الوقود و الكهرباء .   % 0.2فائدة  و معدل اهالك خطي و معدل
 ( يوضح نتائج هذه الدراسة.0الجدول )

 ( متوسط تكاليف  انتاج المتر المكعب من المياة المحالة4الجدول) 
العمر  المحطة

 التشغيلي
التقنية 

 المستخدمة
متوسط معدل 

 االستخدام 
متوسط التكلفة 

 الفعلية
 دوالر / متر مكعب

متوسط  التكلفة 
 التصميمية 

 دوالر/ متر مكعب
 5.36 3.35 %51 تبخير وميضى سنة 57 الخمس
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 5.63 3.30 %31 تبخير وميضى سنوات 6 زلتين
 3.35 50.53 %56-3 تناضح عكسي سنة 53 تاجوراء

 2110المصدر : اعداد الباحثين باالعتماد علي  ابوروين , 
 يتضح ان :  (0من المعطيات الموجودة في الجدول )

متوسط تكلفة انتاج متر مكعب بمحطة تاجوراء  بتقنية التناضح العكسي  مع وحدة استرداد الطاقة  •
 . %02و  %3مرتفعة جدا  الن معدل االستخدام للمحطة يتراوح بين 

متوسط تكلفة انتاج المتر المكعب من مياه لمحطتي زليتن  و الخمس اعلي من متوسط  تكاليف  •
 علي التوالي . %22و  %02متوسط معدل االستخدام هو  التصميمية الن

انخفاض تكلفة انتاج المتر المكعب مع زيادة في معدل االستخدام  نتيجة االنخفاض في مساهمة  •
 التكاليف الثابتة  اي ان تكلفة انتاج متر مكعب تتناسب عكسيا مع معدل االستخدام .

 لحساب  بدارسة] 2110واخرون ,الشعباني  [قامت مجموعة من الطالب بكلية الهندسة رقدالين
تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحالة بناء علي المؤشرات التصميمية و التكاليف المعيارية 

 :راضي للمحطة. واظهرت الدارسة بانسنة كعمر افت 21و اسعار الطاقة و الوقود المدعومة و 
 دينار. 0.32و  1.02بين تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه المحالة يتراوح  •
اقل تكلفة يمكن الحصول عليه عند تشغيل المحطة بسعتها التصميمية باستخدام الغاز الطبيعي  •

 كوقود.
اكبر تكلفة تحصل عند تشغيل المحطة بوحدة واحدة من اصل ثالثة وحدات و باستخدام الوقود  •

 الخفيف.

 وضع الحالي لمحطات تحلية ال
تقارير الشركة العامة  ]2105, 2100تقارير الشركة العامة للتحلية , [بناء علي 

] تعاني شركتي التحلية و كهرباء خالل هذين السنتين الكثير من المشاكل 2100,2105للكهرباء,
الفنية و عدم توفر قطع الغيار و نقص مستلزمات التشغيل  و نقص الوقود و انقطاع التيار حتى 

مرة  في   05ر الي وصل عدد مرات  االنقطاع المفاجئة في احدي المحطات خالل  ثالثة اشه
و عدم استقرار الشبكة مما ادى الي توقف بعض الوحدات و تشغيل االخرى بشكل  2100صيف 

الغاليات  في/ يوم  بكامل بسب مشاكل  3الف م  01محطة زواره ا   بسعة  حيث توقفتمتقطع . 
هواء و  / يوم  بسب عطل بمروحة ال3الف م 21و  وحدة من محطة " التوسع"  الثانية  بسعة  

/ يوم بسبب خروج محطة غرب طرابلس البخارية 3الف م 01توقف محطة غرب طرابلس بسعة 
/ اليوم بسبب مشاكل الفنية  باإلضافة 3م 01عن الخدمة و توقف وحدتين من محطة الزاوية بسعة 

من سعتها التصميمية  %21الي تشغيل المحطة بالوقود الخفيف و تشغيل محطة ابوتربة  ب 
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/ يوم ألسباب فنية 3الف  م 01بسعة   مبةااكل في الغاليات و  توقف محطة خليج الببسبب مش
. 

 واقع وافاق تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة 
تم انجاز مشروع تجريبي لوحدة تعمل بطريقة التقطير الوميضي متعدد المراحل باستخدام الطاقة    

/ يوم و طاقتها االنتاجية اليومية  3م 211تصميمية   بالبركة الشمسية بسعة الحرارية المخزونة
/ يوم .  حسب 3م  01. باإلضافة الي وحدة تجريبية لألقطاب الشمسية بطاقة انتاجية 3م 2حاليا 

التقارير و الدراسات من المتوقع دخول محطات تحلية باستخدام الطاقة الشمسية في ليبيا في طور 
و المتوقع ان يكون  للطاقة   2131لوقود االحفوري في سنة التشغيل التجاري بتكلفة منافسه ل
. باإلضافة الي ان استمرار ونجاح صناعة التحلية في  2121الشمسية نصيب االسد في سنة 

 .[The world bank report ,2012 ]ليبيا مستقبال سيتعمد بشكل كبير علي الطاقة المتجددة 

 خطة المستقبلة للتحلية البحر في ليبيا 
لمعالجة العجز في المياه لألغراض الحضارية  2122عدت الشركة العامة للتحلية خطة حتى سنة ا 

  لبخارل تشمل انشاء مجموعة من محطات بتقنية التقطير متعدد التأثير مع وحدة  الضغط الحراري 
محطة في بنغازي بسعة تصميمية   ،/يوم 3الف م  221وهي محطة في طرابلس بسعة تصميمية 

/ يوم  ومحطة مصراته   3م  01التوسع في محطة الزاوية بسعة تصميمية  ، /يوم 3ف م ال 221
/ يوم  باإلضافة الي مجموعة من مشاريع تحت الدارسة  3م 01بسعة تصميمية 

[http://www.gdcol.ly. access  on 30/10/2019.  ] 

 التحديات و العوائق 
تعدد بتقنية التبخير مالتي تضمن انشاء محطات  المعتمدةفي ظل خطة الشركة العامة للتحلية  

و الوضع القائم للشبكات توزيع مياه  و محطات معالجة   التأثير مع الضغط الحراري للبخار
الصرف الصحي من المتوقع ان تواجه  صناعة التحلية في ليبيا مجموعة من العوائق و التحديات 

 و التي من اهمها:
باإلضافة  الى عدم   %21تصل فيها نسبة الفاقد الي اكثر من  الحالة السيئة لشبكات و التي -0

وجود شبكات الستيعاب المياه المنتجة  مما سيؤدي  الي التشغيل الجزئي  المحطات او 
 التشغيل بشكل متقطع .

برميل  002والتي تطلب   يوميا مليون ك. و. س من طاقة الكهربائية المكافئة 2.20توفير  -2
حطات ذات التقنية الحرارية احادية الغرض التي سيتم انشاءها حسب من النفط لتشغيل الم

 سيكون له تأثيرا علي حجم صادرات  ليبيا من نفط و الغاز.والتي خطة الشركة العامة للتحلية 
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لنوعية اصعوبة صيانة المحطات في ظل عدم وجود فرق فنية متخصصة في مجاالت الصيانة  -3
 الجسيمة. و

هي   المسببة الي االحتباس الحراري و ر البيئية الناجمة من االنبعاثاتاكيفية التعامل مع االث -0
مليون طن سنويا  من ثاني  1.223مليون طن سنويا  من ثاني اكسيد الكربون و هي  2.20

 منمليون متر مكعب  022الف طن سنويا من اكسيد النتروجين و   50.0 واكسيد الكبريت 
 . سنويا  المحلول الملحي

كربون الي تخفيض انبعاثات ثاني اكيد ال لتشغيل المحطات بدل الديزل غار الطبيعيتوفير ال -2
 مليون طن سنويا. 3.23الي 

صعوبة معالجة المياه بعد استخدامها في ظل محدودية سعة محطات الصرف الصحي القائمة  -2
 سيكون لها اثار في حالة تصريفها بدون اجراء المعالجة المطلوبة. والتي

ة محطات التحلي المتجددة فيالي استخدام الطاقات  األحفوريةالتحول من استخدام الطاقات  -0
 القائمة او التي يعتزم انشاءها.

ركات الش والمشاورة الي مجاالت لتقديم االستشارات وهيئات متخصصة فيعدم وجود مراكز  -0
 سيودي الي استمرار تكرر نفس االخطاء. ومحطات مما

 االستنتاجات 
 ني جودتهاوتدمخزون المياه الجوفية  بسبب انخفاضالوضع المائي في ليبيا يعتبر حرجا  .0

لمتجددة واالجائر باإلضافة الي ان مؤشرات حصة الفرد من المياه المتاحة  نتيجة االستنزاف
 ليبيا من الدول الفقيرة مائيا. تضع

نة ولكن هناك ظل عدم وجود حلول اخري ممك خيارا في وليسالتحلية اصحبت ضرورة  .2
يجب اتخاذها حتى تساهم التحلية في توفر المياه و  والتدابير العاجلةمجموعة من االجراءات 

 الحد من االستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
 في تحقيق التنمية المستدامة بسبب: لتحلية لم يساهمالواقع الحالي  .3

االستنزاف الجائر للمياه  منوحد عدم تامين االحتياجات من المياه لألغراض الحضارية  •
 الجوفية.

 استخدام الوقود التي تصدر منه غازات مسببة الحتباس الحراري. •
ها ما يؤدي ة به ومناطق المحيطفي نقطة تصريفيسبب اختالل بيئي المحلول الملحي الذي  •

 االعشاب البحريةالي قتل االحياء و 
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 لشركاتا االستشارات اليشؤون التحلية لتقديم  دور او عدم وجود مراكز متخصصة فيغياب  .0
سعة  و الموقع بخصوص محطات التحلية من حيث اختيارادي الي اتخاذ قرارات غير صائبة 

 و تقنية و الغرض.
 ب:ببساو تشغيلها بشكل جزئي او متقطع  توقف المحطات  .2

 المنتجة.عدم وجود شبكات الستيعاب المياه  •
 الشبكة.رار انقطاع الكهربائي و عدم استق •
 الغيار.نفاذ مخزون مواد التشغيل و نقص في قطع  •
 عن توقف المحطات او عدم اجراء الصيانة في الوقت المطلوب.ناجمة  مشاكل فنية •
 قطعالخارج لاالستيراد من  على واعتمادلصناعة التحلية  وخدمية داعمةعدم وجود قاعدة فنية  .2

ونفاذ مخزون مواد التشغيل و نقص  ى توقفال الصيانة ادىالغيار و مواد التشغيل و فرق 
 عدم اجراء الصيانة في الوقت المناسب. الغيار وفي قطع 

 المحالة نتيجة:ارتفاع تكاليف انتاج المتر المكعب من المياه   .0
ارتفاع مساهمة التكاليف الثابتة نتيجة انخفاض معدل االستخدام بسب توقف المحطات او  •

 تشغيلها بشكل جزئي او متقطع.
 استخدام محطات بتقنيات حرارية احادية الغرض. •
 الطبيعي.استخدام الوقود بدل من الغاز  •
كل  مازال في طور التجارب و لكن دة في تحلية مياه البحر في ليبيااستخدام الطاقات المتجد .0

 اه البحراستمرار صناعة تحلية مي واعدا في ليبيا و ان ؤشرات تدل علي ان مستقبلها سيكون الم
 سيعتمد علي استخدام الطاقات المتجددة.

 التوصيات 
التي تعيق تحلية مياه البحر من تحقيق اهداف التنمية والفنية ضرورة حل المشاكل االدارية  .0

 المستدامة من خالل:
 لغازاستخدام او  المحلول الملحيكمية  لالهجينة للتقلياستخدام محطات ثنائية الغرض و  •

 الغازات المسببة الحتباس الحراري.الطبيعي كوقود لتخفيض انبعاثات 
طات محشبكات استيعاب المياه المنتجة و  تنسيق بين االطراف ذات العالقة بخصوص •

 المعالجة التي سيتم استخدامها لتفادي تلوث المياه الجوفية.
 .لبحرية مياه افي تحل ة المتجددةبخصوص الشروع في استخدام الطاق ةاعداد استراتيجي •
لخدمية الداعمة لصناعة التحلية وانشاء مراكز اتوطين صناعة التحلية ودعم المراكز الفنية و  .2

 محطات التحلية. وتشغيلصيانة  علىتدريب االفراد لتأهيل و 
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ختيار لضمان اال لفني علي تحلية واعتماد التصميممهام االشراف اانشاء هيئة عالية تولي   .3
 .والتقنية المناسبةالسعة ونوعية العرض المناسب للموقع و 

تجة او مناستيعاب المياه ال علىفي المناطق التي لها قدرة التركيز على انشاء المحطات   .0
 المعالجة.وشبكة توزيع المياه و في تنفيذ محطة التحلية التزامن 

واالثار  بقليل تكلفة انتاج المتر المكعلت ائية او ثالثية الغرض او الهجينةانشاء محطات ثن .2
 استخدام احادية الغرض في اضيق الحدود بشرط ان تكون تناضح عكسي.البيئية و 
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( وعالقته ببعض المتغيرات 91 -قلق االصابة بعدوى فايروس كورونا )كوفيد 
 الديمغرافية لدى عينة من أفراد المجتمع الليبي "دراسة استطالعية وصفية"

 د. أسامة عمر العزابي
 كلية اآلداب / جامعة طرابلس

ZATOR772002@YAHOO.COM 
 ملخص:ال

كما  خالل جائحة كورونا، عينة من المواطنين الليبيين لدى القلق مستتتتتتتتتتتوى  على التعّرف إلى البحث هدف    
المستتتوى العلمي، الحالة المتغّيرات الديموغرافّية )النوع،  بعض ضتتو  في القلق في مستتتوتات هدف لمعرفة الفروق 

العّينة  الباحث في هذه الدراستتة على المن ا الوصتتفّي لمالئمته لطبيعة البحث، ونتتتّمن  اعتمد وقد االجتماعية(،
( ستتنة، واستتتخدب الباحث 63-91) بين أعمارهم ما من مختلف المناطق الليبية، وكان  نتراوح ( فردا  063  (على

لتحليل البيانات التي نحصتتتتل علي ا، وقد  SPSSخداب البرناما االحصتتتتائي جملة من العمليات االحصتتتتائية باستتتتت
أفراد عينة الدراستتتتتتتتتة ال يعانون من القلق نجاه العدوى من فيروس  أنّ  النتائا التي نوصتتتتتتتتتل إلي ا البحث: أظ رت

داّلة  فروق  على وجود بين  النتائا كورونتا، حيث جا ت درجات معمم الماتتتتتتتتتتتتتتاركين أقل من المتوستتتتتتتتتتتتتت ، كما
في  إحصتتتتائّيا   في مستتتتتوى القلق حستتتتا متغير النوع لصتتتتالة االنا ، عالوو  على ول ، وجود فروق داّلة إحصتتتتائّيا  

 مستتتتتتتتوى القلق حستتتتتتتتا متغير الحالة االجتماعية لصتتتتتتتتالة العزاب، في حين أكدت النتائا أنه ال نوجد فروق داّلة
 .مستوى القلق حسا متغير المستوى التعليمي في إحصائّيا  
 -المتغيرات التديمغرافيتة  –( 91 -فيروس كورونتا )كوفيتد  -االصتتتتتتتتتتتتتتابتة بتالعتتدوى  –القلق  :المفتتاحيتة الكلمتات

 المجتمع الليبي
Abstract: 
   The aim of this research is to identify the level of anxiety of a sample of Libyan 
citizens during the Corona pandemic, as well as to find the differences in anxiety levels 
in light of some demographic variables (gender, Education Level, Marital Status). Due 
to the nature of the research, the sample included (360) individuals from different 
Libyan regions, and their ages ranged between (18-60) years, and the results of the 
research showed: that the study sample individuals do not suffer from anxiety about 
infection from the Corona virus, as most of the participants' scores were lower than 
the average, and the results showed that there were statistically significant differences 
in the level of anxiety according to the gender variable in favor of females, in addition 
to that, there were statistically significant differences in the level of anxiety according 
to the Materiel Status variable in favor of singles, while the results confirmed that there 
are no Statistically significant differences in the level of anxiety according to the 
educational level variable. 
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 :المقدمة
(، نل  الجائحة 91 -انتاتتتتتتتتتتتتتتر في العتالم في اآلونة االخيرو ما يعرف بفيروس كورونا )كوفيد    

التي اجتاح  العالم من أقصتتى الاتترق إلى أقصتتى الغرب في فتروة وجيزوة، والتي كان  بدايت ا من 
الصتينية، مم نزايدت أعداد المصتابين باتتل نصتاعدب حسا بيانات منممة الصحة  مدينة ووهان

العالمية، التي كان  نصدر باتل يومي، األمر الذب من شأنه أن يرفع نسبة التونر والخوف لدى 
المواطنين، وول  بستتتبا ستتترعة انتاتتتاره اوال ، ومانيا  لعدب وجود لقاح مناستتتا له، فأصتتتبح  نستتتبة 

ب ذا الفايروس مرنفعة  جدا ، وفي أب لحمة يمتن ألب شخص أن يصاب به، مما احتمال العدوى 
جعتتل النتتاس في بتتاد  األمر أن نتوخى الحتتذر بتتأنبتتاع جميع التتتدابير الوقتتائيتتة الال متتة للوقتتايتتة من 
هذا الوبا  الفتاك، وهذا ما الحمناه في بداية انتاتتتتتتتتتتاره من خالل البيان اليومي لمنممة الصتتتتتتتتتتحة 

ب، ولكن 3333مارس  30ث كان  ليبيا من الدول التي لم نسجل أب حالة حتى يوب العالمية، حي
لم يدب هذا الوضع كثيرا ، ففجأو انتار الفايروس في البالد، وأصبح  األعداد نتزايد يوما  بعد يوب، 

 وبدأت الوفيات نرنفع ِنسُب ا:

 3339فبراير  91( يبين نسا االصابات والوفيات حتى نارتخ 9شتل)

 
ومن المفارقات أن رغم هذا االرنفاع في عدد المصتتتتتتتتتابين والوفيات إاّل أن االلتزاب با جرا ات     

االحترا تة أصتتتتتتتبة يأخذ في االنحدار، وبات ول  واضتتتتتتتحا  من خالل الحاالت المتزايدو التي يعلن 
 ابعن تتتتا المركز الوطني لمتتتتتافحتتتتة االمرات في البيتتتتانتتتتات اليوميتتتتة، عالوو  عن ولتتتت  عتتتتدب االلتز 

با جرا ات االحترا تة باتتتتتتتتتتتتتل واضتتتتتتتتتتتتة من قبل الكثير من المواطنين، إضتتتتتتتتتتتتافة  لعودو المدارس 
واالستواق والمحال التجارتة. وغيرها إلى سابق ع دها، واصبة الوضع كأنه أمر طبيعي وال وجود 
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ألب خطر أو وبا  يجوب البالد، واالكثر من ول  هناك حتى من شتتتتتتت  في وجود هذا الفايروس 
، ف ل أصتتتبة هذا الفايروس ال ياتتتتل أب قلق لدى المواطن الليبين أب أنه نأقلم ونكيف مع اصتتتال  

هذا الوضتتتتتع الوبائي بالرغم من االحصتتتتتائيات واالرقاب المفزعة في كثير من الدول بصتتتتتتفة عامة، 
وفي بالدنا بصتفة خاصتةن .. لذا ن دف الدراستة الحالية للتعرف على مدى شعور المواطن الليبي 

 (91انجاه اصابته بعدوى فايروس كورونا )كوفيد  بالقلق

، بدأت معمم الدول بانخاو 3391ماتتتتتلة البحث: مع ظ ور فايروس كورونا المستتتتتجد في ن اية 
التدابير الال مة، وا جرا ات االحترا تة المتاتتتتتتتتددو، للحد من انتاتتتتتتتتار هذا الفايروس، وكان  ليبيا 

ية بانخاو مجموعة من القرارات التي كان من شتتأن ا من ضتمن هذه الدول، حيث قام  الدولة الليب
أن نحد من انتاتتتتتتار هذا الفايروس بين المواطنين، حيث قام  بالعديد من االجرا ات، والتي كان 
من بين تا: إغالق كتافتة المنتافتد البحرتتة والجوتة والبرتة، حمر التجول ا جبارب للمواطنين، والذب 

ستتتتتتتتاعة، وقف الدراستتتتتتتتة في جميع المدراس  31لى ستتتتتتتتاعة ع 31وصتتتتتتتتل في بعض االحيان إلى 
ولجميع المراحل التعليمية، أغالق المحال التجارتة واالسواق وصاالت االفراح واالمتناع عن اقامة 

 وغير ول  من… المناستتتبات االجتماعية، غلق المستتتاجد وعدب أقام  الصتتتلوات والمناستتتبات في ا
ان، ل انتار في ا الفايروس باتل كبير، مثل الياباالجرا ات االحترا تة، وفي نفس الوق  هناك دو 

وغيرها من الدول التي كان  ُنصدر النارات اليومية التي نبين في ا …وكورتا الجنوبية، وإيطاليا، 
معدالت ا صتتتتتتابة، والتي كان  نتزايد يوما بعد يوب باتتتتتتتل ستتتتتترتعر عالوو  على ول ، ارنفاع عدد 

الكثير من المعلومات غير الصتتتتتتتتتتحيحة والمغلوطة في  الوفيات بستتتتتتتتتتبا هذا الفايروس، وانتاتتتتتتتتتتار
مختلف وستتتتتتتتتتتتتائل التواصتتتتتتتتتتتتتل االجتماعي، والتي اربت  المواطن وجعل  منه عرضتتتتتتتتتتتتتة للمخاوف 

 والتونرات النفسية واالجتماعية. )منممة الصحة العالمية(

 ةفي المقتتابتتل، نتا عن نلتت  االجرا ات التي انختتذن تتا الحتومتتة أن البالد لم نستتتتتتتتتتتتتتجتتل أب حتتالتت    
إصتتابة من فايروس كرورنا وول  حستتا البيان اليومي لمنممة الصتتحة العالمية، والمركز الوطني 

ب، والاتتتتتتتل 3333مارس  31يوب الثالما  الموافق  الوضتتتتتتع إلىلمتافحة االمرات، واستتتتتتتمر هذا 
 التالي يبين ول :
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 3333مارس  31( بيان منممة الصحة العالمية حتى نارتخ 3شتل )

 
ولكن لم يدب هذا الوضع كثيرا ، ففجأو انتار الفايروس في البالد، وأصبح  األعداد نتزايد يوما  بعد 
يوب، وارنبت  الحسابات واختلط  االمور، فمن ج ة أصبة هذا الفيروس جائحة خطيرو نسبا في 

ة ن العامالموت، ومن ج ة أخرى نزايد عدد الحاالت والالمباالو التي يم رها المواطن في االمتا
وعدب التزامه با جرا ات االحترا تة، مما دعا الباحث  جرا  هذه الدراسة لمعرفة ما إوا كان 
المواطن ياعر بالقلق والخوف من احتمال االصابة ب ذا الفيروس أب أنه ال ياتل له أب خطر أو 

الليبي نجاه  مواطنن ديد، لذا يمتن نحديد ماتلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: ما مدى قلق ال
 االصابة بعدوى فايروس كورونان 

 البحث:أهداف 
لدا عينة من المجتمع  91التعرف على مستوى قلق االصابة بعدوى فايروس كورونا كوفيد  .9

 الليبي.
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التعرف على طبيعة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في مستوى قلق االصابة بعدوى فايروس  .3
الحالة و  -المستوى التعليمي –لمتغيرات الديمغرافية: ) النوعطبق ا لبعض ا 91كورونا كوفيد 
 االجتماعية(.
 أهمية البحث:

 :نناول البحث الحالي موضوع من المواضيع الم مة، والحديثة، والخطيرو التي  األهمية النمرتة
 نحتاج منا إلى دراست ا من جميع النواحي النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية لكي نتمتن

 من ف م ا بالاتل السليم ومن مم التعامل مع ا بالاتل المطلوب.
 :األهمية التطبيقية 
التوصل لمجموعة من النتائا التي من خالل ا نستطيع الخروج بمجموعة من التوصيات التي قد  .9

 نس م ونساعد في مواج ة نفاي جائحة فيروس كورونا المستجد من الناحية النفسية.
نحّث المعنيين في المؤسسات وا دارات وات العالقة إلى إيال  االهتماب  نتائا هذه الدراسة قد .3

 بالجانا النفسي.
 قد ندفع نتائا هذا البحث إلى إناا  خلّية أ مات لمواكبة التطّورات النفسّية المرافقة ل ذه الجائحة. .0
 .91 دالوقوف على واقع الجانا النفسي للمواطن في ظّل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفي .1

 نساؤالت البحث:
 لدا عينة من أفراد المجتمع الليبين 91ما مستوى قلق االصابة بعدوى فايروس كورونا كوفيد  .9
ما طبيعة الفروق بين أفراد عينة الدراسة في مستوى قلق االصابة بعدوى فايروس كورونا كوفيد  .3

 عية(نالحالة االجتما -يميالمستوى التعل -وفقا  لبعض المتغيرات الديمغرافية: ) النوع 91
 :وأديبانهمصطلحات البحث 

يعرف فروتد القلق بأنه "حالة من الخوف الغامض الاديد الي يمتل  االنسان، وتسبا  مف وب القلق: -
له كثيرا  من الكدر والتيق واأللم، والقلق يعني االنزعاج، والاخص القلق يتوقع الار دائما ، وتبدو 

، ومتطربا ، كما أن الاخص القلق يفقد الثقة بنفسه، وتبدو مترددا  متاائما ، ومتونر االعصاب
 (3339)عثمان،عاجزا  عن الب  في األمور، وتفقد القدرو على التركيز". 

بأنه "عبارو عن حجم الزاوتة في كل نوع من أنواع األمرات النفسية، وتعني  9191وتعرفه سوان  -
بالخطر الذب ي دد أمن الفرد وسالمته النفسية ونقديره لذانه وإحساسه بالسعادو والرضى"  ننذيرا

 (3339)موسى،
أن هذا الفيروس ينتمى إلى  "Who 2020" يرى هوو :Covid -19فايروس كورونا المستجد  -

المعروفة، والتي قد نسبا المرت لإلنسان والحيوان، والذب وصفته منممة  فيروسات الكورونا
، ونتجمع 3391الصحة العالمية بالجائحة، حيث ظ ر مؤخرا في مدينة يوهان الصينية في ن ايات 

اعراضه المرضية في الحمى واالرهاق والسعال، وتنتقل إلى ا نسان عن طرتق الرواو الذب يتنامر 
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م، عندما يسعل الاخص المصاب، أو يعطس، كما يمتن أن ينتقل الفيروس من األنف، أو الف
لإلنسان مسببا  له الحالة المرضية من خالل  القطيرات المتنامرو على األسطة المحيطة بالاخص. 

 (33333)الفقي. أبو الفتوح، 
  :سمة بار و و يعد القلق من االضطرابات النفسية الكثيرو الايوع في عصرنا الحديث، القلق النفسي

من سمانه، خاصة وأنه أصبة يطلق عليه عصر القلق والتغوط، فالثورو العلمية الااملة التي 
يمر ب ا عالم اليوب وما يرافق ا من نطورات نقنية متسارعة، ونعقد حتارب ونغيرات اجتماعية 

فه وقلقه من او سرتعة أدى إلى نعقد أدوار الفرد ومسؤوليانه الحيوتة وننوع ا، وبالنتيجة  تادو مخ
 ( .3333حياو المستقبل ) العتاياي، 

كما يمتن للقلق أن يتون قوو بنا و أو مدمرو للفرد، فيعتمد ول  على درجة شعور الفرد وما 
يتوقعه من وقوع الخطر، ومدى حجم الت ديد، فالقلق الطبيعي رد فعل يتناسا مع كمية وكيفية 

إوا  اح، وإن هذا النوع من القلق ضرورب لنمو الفرد، ولكنالت ديد وتدفع بالفرد لمواج ة الت ديد بنج
 (.9111ا داد هذا القلق عن حدوده الطبيعية ول  مدعاو الحتمال االضطراب النفسي )العيسوب، 

إن أكثر النمرتات التي نتناول مف وب القلق ناير صراحة أو ضمنا  إلى أن أحد مصادر القلق 
الت ديد محددا  أب غامتا ، خطيرا  أب يسيرا ، حاضرا  أب  هو نوقع ن ديد معين، سوا  أكان هذا

مستقبال ، وهذا ما نتوقعه أن يحد  كنتيجة طبيعية لوجود جائحة خطيرو كجائحة كورونا ) جاسم، 
9116. ) 

ولف م موضوع القلق أكثر، نتع النمووج التالي بحيث نكون الرؤتة أوسع حتى نستطيع أن 
 سيطا  منفردا  بذانه، حيث المجال هنا ال يسمة بالتوسع في الحديثنف مه، فالقلق ليس مصطلحا  ب

 عن القلق، وتمتن نلخيص ا في اآلني:

 ( نمووج ملخص للقلق0شتل )
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ق أنواع القل الستتتتوب والمرضتتتتي(،أما –وخارجية  مصتتتتادر )داخليةينقستتتتم القلق إلى مصتتتادر القلق: 
التتتغوط النفستتية(، وهناك مجموعة من المفاهيم والمصتتطلحات التي نرنب   -بيئية–ف ي )نفستتية 

 تراباالغالاتتتتتتتخصتتتتتتتية المتونرو القلقة: قوائم الاتتتتتتتخصتتتتتتتية(، و  –بالقلق مثل )المصتتتتتتتطلة االجرائي 
ة يوغير الستتتتتتتتوب( كما للقلق جوانا إيجابية )نجاح نفوق نكيف انجا (، وجوانا ستتتتتتتتلب -)الستتتتتتتتوب 

 (3339)االن اك التونر الفال عدب التكيف(. )السيد عثمان، 
وهتذا نجد أن الخوف والقلق من االنفعاالت التي نؤدب إلى نغيرات عميقة في صتتتتتتتتتحة االنستتتتتتتتتان 
وحيانه، كما أن هناك العديد من االستتتتتتتباب التي نؤدب إلى ول ، والتي من ا األمرات الجستتتتتتتمية، 

يروس كورونا من شتتتتتتتتأنه أن يوقعه في القلق والتونر، فخوف االنستتتتتتتتان أن يصتتتتتتتتاب بمرت مثل ف
خاصتتتة أنه أصتتتبة جائحة عالمية، ستتترتعة االنتاتتتار، وكل فرد منا معرت أن يصتتتاب به في أب 

 لحمة. 
  نسبة  91 ووهان كورونا فيروس في باد  األمر أسم أطلق عليه: 91فيروس كورونا كوفيد ، 

 المرت ب ْد  من 19 الرقم وجا    الحاالت، أولى في ا الصينيَّة، التي ظ رت ووهان مقاطعة إلى
- COVID)) 19كوفيد  الفيروس هذا عن الناجم المرُت  ُسمِّي ول ، ، وبعد  2019في ن اية 

و المتال مة أو 19 المستجدّ  كورونا فيروس دا  ، أو19 -SARS)الاديدو  التنفسية الحادَّ
CoV-2)جرى  الذب المستجدّ  كورونا بين فيروس جينية ناحية من وميق ارنباط   ، ف ناك 
 ظ ر الذب الاديدو الحادو التنفسية للمتال مة المسبِّا وفيروس كورونا الصين في إليه التعرُّفُ 

كورونا المستجّد  فيروس ُسمِّي ولذل  سارس، عليه وأطلق الصين، في 2002العاب  ن اية في
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ل  وقد 2 -) كوف- سارس باسم  ف جائحة، إلى وبا  يةعدوى محلِّ  من الجديدو العدوى  نحوَّ
ة منمَّمة نصنيفِ  حسا  (3333قمحية،).العالميَّة الصحَّ

ف حديثا ، حيث 91-إن مرت فيروس كورونا )كوفيد ، يسبِّبه فيروس كورونا المتتا  ( مرت ُمعدة
من اعتالالت ننفسية خفيفة إلى  91-يعاني معمم األشخاص الذين يصابون بفيروس كوفيد

ّد كبار السن وأولئ  الذين يعانون من متوسطة، وتتعافون دون  حاجة إلى عالج خاص،  وُتع 
مااكل طبية كامنة مثل: األمرات القلبية الوعائية، والسترب، وأمرات الج ا  التنفسي المزمنة، 
والسرطان هم األشخاص األكثر عرضة لإلصابة باعتالالت خطيرو، وأفتل طرتقة لمنع وإبطا  

، والمرت الذب يسبّبه، وكيفية 91-لى علم جيد بفيروس كوفيدانتقال العدوى هي أن نكون ع
انتااره، فمن االجرا ات االحترا تة لحماية نفس  واآلخرتن من العدوى المداومة على غسل يدي ، 
ر كحولي، وعدب لمس وج   عندما نكون خارج المنزل، وارندا  الكمامة،  أو فرك ما باستخداب مط ِّ

ن العامة، ونجنا اال دحاب والتجمعات قدر االمتان. عالوو على ول ، والتباعد الجسدب في االماك
في المقاب األول من خالل قطيرات اللعاب، أو إفرا ات األنف، عندما  91-ينتار فيروس كوفيد

ا آداب التنفس )على سبيل  يسعل الاخص المصاب أو يعطس، لذل  من الم م أن نمارس أيت 
من شخص إلى آخر، حيث  91-ما يختلف نأمير فيروس كوفيدك المثال: السعال بثني الِمرفق(ر

 يعاني معمم المصابين من اعتالالت خفيفة إلى معتدلة، وتتعافون دون دخول المستافى.
شخص  من ينتقل حالي ا أصبة لكنَّه للفيروس، األصلي المصدر هي الحيوانات إنَّ المرت:  انتقال
ا أنّ  آخر، وُتقدَّر حالي ا إلى  مالمة أشخاص أو شخصين، إلى أن ينقل  ا يمتن بالعدوى  مصاب ا شخص 

 مع التي نخرج التنفُّسية، الُقط يرات خالل من رئيسي ينتقل باتلة  الفيروس أنَّ هذا نقرتب ا، وتبدو
عال، أو الُعطاس، السليم، كما يستطيع  الاخص من قرتبة مسافةة  على كان إوا الزفير أو السُّ

 المناضد، والطاوالت، ومقابض األبواب، مثل: السطوح، على ت عديدولساعا حيًّا الفيروس البقا 
ا  إلى األشخاص ينتقل وبذل   فيروس كورونا حتانة فتروُ  مباشر، ونقدر غير باتلة  األصحَّ

 وسطي(يوم ا  14 إلى يومين بنحو) األعرات للفيروس وبد  التعّرت الفترو بين أب(المستجد 
الفيروُس االنتقال  عندما نم ر لدى المصابين  يستطيع المرحلة هذه خمسة أياب( وفي الحتانة فترو

أعرات  ليس لديه بالعدوى، ولكن مصاب شخصة  نابه األنفلونزا، مثل السعال، وتنتقل من أعرات  
 (3333)قمحية،
 في المرضى الذين نم ر األنفلونزا، حيث أعرات نابه خفيفة الفيروس أعرات -:المرت أعرات
واحتقان األنف والتَّعا  والّسعال الحّمى وناتمل على عادو ، أسبوع من األعرات بعد  أقلَّ  من يعانون 

ل يمتن العلوب، ولكن التنّفسي لعدوى الج ا  األخرى  والعالمات  دا  إلى أن نتفاقم  العدوى ونتحوَّ
 كثير في االلت اب الرئوب  مع نتوافق وأعرات صدرتة شديدو التنّفس، في عنه ضيق شديد ينتا

بعد ظ ور األعرات،  الثالث أو الثاني في األسبوع الرئوب  يحد  االلت ابُ  المرضى، وأكثر ما من



 د. أسامة عمر العزابي

  

 (2021) 2العدد ( 2المجلد )                                                              (734X-2709الرقم الدولي )

07 

الاديد ومتال مة التائقة  الرئوب  بااللت اب خطورو   أكثر حاالت   الذين لدي م وُتصاب المرضى
 فال( وال (sepsisوا نتان (acute respiratory distress syndrome) الحادو التنفُّسية
ب إلى يمتن أن التي (septic shock) ا نتانية والصدمة الكلوبّ   السنِّ  كبارُ  الوفاو، وتعدّ  نؤدِّ

ية   مااكلُ  لدي م الذين والمرضى  القلبي الدا  أو السّترب، أو الدب، ارنفاع ضغ  مثل:(سابقة  صحِّ
 عند   الاديدو، أمَّا األعرات لخطر أكثر  عرضة   )المزمن، أو السرطان التنفُّسي الدا  أو الوعائي،
 للصدر عند السينية األشعة صورُ  ُنم ر لم حيث نسبي ار وخفيفة نادرو فتبدو العدوى  األطفال
 19 -كوفيد عالمة  مميِّزو لعدوى  وهو الرئوب، بااللت اب لإلصابة واضحة عالمات أبّ  األطفال

 (3333)قمحية، . البالغين عند  
جملة من األعرات الجسمية التي نم ر على الاخص عند  هناك -األعرات األكثر شيوعا :

 اصابته بفيروس كورونا، ومن أهم هذه األعرات:
 حمى. .9
 سعال جاف. .3
 إرهاق. .0

 أما األعرات األقل شيوعا ل ذا الفايروس يمتن وصف ا فيما يلي: -األعرات األقل شيوعا :
 أوجاع وآالب. .9
 احتقان الحلق. .3
 إس ال. .0
 الت اب الملتحمة. .1
 صداع. .5
 فقدان حاسة التذوق أو الام. .6
 طفة جلدب أو نغّير لون أصابع اليدين أو القدمين. .9

كما نوجد أعرات خطيرو نؤكد أن المرتض في حالة حرجة، ومن هذه  -األعرات الخطيرو:
 األعرات:

 صعوبة التنفس أو ضيق النفس. .9
 ألم أو ضغ  في الصدر. .3
 فقدان القدرو على النطق أو الحركة. .0
وفي حالة ظ ور أحد األعرات السالفة الذكر اطلا االستاارو الطبية الفورتة، وول  باالنصال    

فورا  باألرقاب المخصصة من قبل الفرقة الطبية لمجاب ة هذه الجائحة،  قبل  تارو الطبيا أو المرفق 
نل   عالصحي، كما ينبغي لألشخاص األصحا  الذين يعانون من أعرات خفيفة، أن يتعاملوا م



91 
 

 00                                                       المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة 

أياب ليبين إصابة الاخص  6-5األعرات بالمنزل، وتستغرق ظ ور األعرات في المتوس  من 
 )منممة الصحة العالمية(يوما .  91بعدوى الفيروس، ومع ول  قد نصل المدو إلى 

مما الش  فيه أن الوقاية خير من العالج، لذا يتوجا على الجميع انباع كافة الوقاي ة من الفيروس: 
 ات واالرشادات التي نصدر من مختلف المؤسسات والمراكز الطبية المتخصصة، لمنع التوجي

 أو األنف العينين طرتق عن إلى الجسم   يدخل ، وبما أن الفيروُس 91-انتاار العدوى من كوفيد
 الفم، لذا من الم م والترورب انباع االجرا ات الوقائية التالية: أو

 والمغلقة ارندا  الكمامة في االماكن العامة 
 .ر كحولي  غسل اليدين بانتماب بالصابون والما ، أو بُمط ِّ
 .حافظ على مسافة ال نقل عن متر واحد بين  وبين األشخاص عند السعال أو العطس 
 .  نجّنا لمس وج 
 .غّ  فم  وأنف  عند السعال أو العطس 
 . ُّالزب المنزل إوا شعرت بت و ع 
  التي نتعف الرئتين.امتنع عن التدخين وغيره من األناطة 
 .ماِرس التباعد البدني بتجّنا السفر غير الترورب واالبتعاد عن التجمعات الكبيرو 

 )منممة الصحة العالمية( 

لقد أجرت  العديد من الدراسات التي نناول  متغير فيروس كورونا المستجد  الدراسات السابقة:
COVID-19  اقتصادب، واجتماعي، ونفسي، وطبي، وعالقته بالعديد من المتغيرات، من ا ما هو

وغيرها من المجاالت التي كان  نأمرت ب ذه الجائحة، وسنحاول هنا عرت بعض الدراسات … 
 التي نناول  الجانا النفسي، ومن ا:

الفقي، آمال ابراهيم وأبو الفتوح، محمد كمال، التي نناول  الماتالت النفسية المترنبة على  دراسة -
، حيث هدف  إلى التعرف على طبيعة بعض الماتالت Covid-19 جائحة فيروس كورونا المستجد

النفسية )الوحدو النفسية االكتئاب والكدر النفسي الوساوس الق رتة التجر اضطرابات األكل 
، Covid-19 –بات النمو المخاوف االجتماعية( المترنبة على جائحة فيروس كورونا المستجداضطرا

(من طالب الجامعات المصرتة )الحتومية واألهلية(، للوصول إلى 916وطبق  على عينة بلغ  )
نتائا البحث، واستخدما مقياس الماتالت النفسية لدى طالب الجامعة، واعتمد الباحثان على المن ا 

صفي التحليلي، ونوصل  النتائا إلى أن التجر من أكثر الماتالت النفسية التي يعاني من ا الو 
طالب الجامعة في التوقي  الحالي، كما يعاني طالب الجامعة بدرجة متوسطة من الماتالت 
النفسية األخرى، كما نوصل البحث إلى وجود فروق دالة إحصائيا  في الماتالت النفسية نعزى 

 لنوع والعمر الزمني، وال يوجد فروق دالة إحصائيا  نعزى لمتغير البيئة.لمتغيرب ا
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(، عن السورتون ووبا  كورونا دراسة 3333حين كان  دراسة طالل المصطفى، وحساب السعد ) في -
أيار/ 99استطالعية لتصورات الحاضر ونوقعات المستقبل مركز حرمون للدراسات المعاصرو )

في  لدى السورتين، والتوقعات والسلوكيات التصورات نبيان إلى سةالدرا هذه ( هدف 3333مايو 
 وجود السورتين، أماكن نو ع  على مفردو، (940) العينة حجم بلغ كورونا، وقد وبا  انتاار ظل

 غصن الفرات، مناطق درع مناطق إدلا ورتف ا، مناطق سيطرو النماب، مناطق (وهي: سورتة
 السوتد، الدانمرك، النمسا، ألمانيا، فرنسا، العراق، نركيا، لبنان،، ) PYDسيطرو مناطق الزتتون،
السورب المحتل،  قطر، الجوالن المتحدو، العربية مصر، ا مارات الكوت ، روسيا، السعودية، فنلندا،
 :من ا نذكر النتائا، من جملة إلى الدراسة خلص  وقد
 )وال لع مستمر بالخوف شعور حياني، على القلق والوحدو، بالعزلة الاعور(مااعر  جا ت .9

 بنسا متوسطة.
، )طبي بح ( أنه  نرى  كورونا وبا  وانتاار ناو  أسباب نفسير في العليا النسبة كان  .3

 .الفيروس ناو  وق  األولى الصدمة مرحلة إلى استيعاب ياير ما وهو
في  بنم  التفكير األديان( مرنبط ا عن االبتعاد نتيجة إل ية الديني )عقوبة التفسير جا  .0

 إل ية، عقاب ا هائلة بقدرات نفسير الكوار  نحو التفكير ول  يتجه ما دائم ا الكبرى، إو الكوار 
ا أو  .البار عن رض 

اآلمار النفسية واالجتماعية واالقتصادية ( دراسة عن 3333عزتز ب لول ) كما أجرى المفيرب، -
حيث هدف  الدراسة إلى التعرف على األمار   -المرنبطة بتفاي جائحة فيروس كورونا المستجد

 COVID والمرنبطة بتفاي جائحة النفسية واالجتماعية واالقتصادية خالل األش ر الثالمة األولى
، وقد نم إعداد استبيان لقياس اآلمار النفسية واالجتماعية وقد ُجمع  البيانات عبر نقنيات  19-

، حي  نم 3333فبراير  95يناير إلى  09الفترو من ا نترن  ومواقع التواصل االجتماعي خالل 
نو تع االستبانة على عينة عاوائية، وُجمع  الدراسة االستطالعية معلومات عن البيانات 
 الديمغرافية ، واستجابات أفراد العينة عن اآلمار النفسية واالجتماعية المرنبطة بتفاي هذه الجائحة

 وقد أظ رت نتائا الدراسة ما يلي:
احتل  اآلمار االقتصادية احتل  المرنبة األولى ، يلي ول  اآلمار النفسية في المرنبة الثانية،  لقد .9

 وجا ت في المرنبة الثالثة واألخيرو اآلمار االجتماعية.
أنه نوجد فروق حول اآلمار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المرنبطة بتفاي فيروس كورونا  .3

 ينة الدراسة نعزى لمتغير النوع )وكر/ أنثى( لصالة الذكور.المستجد من وج ة نمر أفراد ع
فروق بين متوسطات أرا  أفراد عينة الدراسة حول اآلمار النفسية واالجتماعية واالقتصادية  نوجد .0

صالة الفئات األعلى ل نعزى لمتغير مستوى التعليم كتل المرنبطة بتفاي فيروس كورونا المستجد
 كبر.أفكلما ارنفع مستوى التعليم كلما كان  اآلمار النفسية واالجتماعية واالقتصادية  نعليما،
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( فقام  بدراسة عن عالقة جائحة كورونا باضطراب ما بعد الصدمة في ضو  3333عزتزو محمود ) أما -
لنفسية احيث هدف  الدراسة الي معرفة العالقة المحتملة بين اآلمار  بعض المتغيرات الديموغرافية

لجائحة كورونا واضطراب ما بعد الصدمة )التغوط التالية للصدمة( وعالقت ا ببعض المتغيرات 
( فردا  نم 336الديموغرافية مثل: الفئة العمرتة، النوع، المؤهل، بلد ا قامة. وبلغ  عينة الدراسة )

ئا الدراسة نتا ا تاختيارهم عاوائيا ، واستخدم  مقياس التغوط التالية للصدمة )دافيسون(، وج
كالتالي: نوجد عالقة وفروق دالة إحصائية بين الفئة العمرتة وبين اضطراب ما بعد الصدمة النانا 

النانا عن جائحة  ال نوجد عالقة بين النوع واضطراب ما بعد الصدمة عن جائحة كورونا،
ال  جائحة كورونا، النانا عن ال نوجد عالقة بين بلد ا قامة واضطراب ما بعد الصدمة كورونا،

 .نوجد عالقة بين نوع الدراسة واضطراب ما بعد الصدمة النانا عن جائحة كورونا
( بدراسة ن دف إلى التعرف على مستوى الصحة 3333بينما قام  ندمرب، رشا عمر وأخرون ) -

ة حالنفسية لدى اللبنانيين خالل أ مة جائحة كورونا، وإلى الوقوف على الفروقات في مستوتات الص
النفسية في ضو  بعض المتغيرات كالمستوى التعليمي، العمر، والنوع، والوضع االجتماعي، 
والوضع الوظيفي، والمستوى االقتصادب، والمحافمة. وقد نم اعتماد المن ا الوصفي المسحي 

فردا من مختلف المحافمات اّللبناني، نراوح  أعمارهم بين  (3019المقارن، ونتمنُ  العينة)
سنة. وقد نم إعداد استمارو خاصة بالبيانات الديمغرافية، قائمة األعرات المرضية  (90-11)

أظ رت النتائا أن اللبنانيين يتمتعون بدرجة مرنفعة من  ،13checklist-Symptomالمعدلة 
الصحة النفسية، كما أظ رت وجود فروق دّالة إحصائيا  في الصحة النفسية نعزى للفئة العمرتة، 

 .وع، والوضع االجتماعي، والمستوى التعليمي، والمستوى االقتصادب، والوضع الوظيفيوالن
 :االجرا ات المن جية

 جرا  الدراسة الحالية قاب الباحث بإنباع المن ا الوصفي، وهو المن ا الذب يصف الماهرو  المن ا:
ما إوا كان  سيتم وصفكما هي عليه في الواقع، ف و األنسا لطبيعة البحث الحالي، باعتبار أنه 

ياعر أفراد عينة الدراسة بقلق نجاه اصابت م بفيروس كورونا أب ال، لذا قاب الباحث بتو تع استمارو 
 استبيان الكترونية عن طرتق االنترن  نمرا  لمروف الحجر التي نمر ب ا البالد بسبا الجائحة.

تبيان الجتماعي شارك في نعبئة االس: بعد نار االستبانة الكترونيا  على مواقع التواصل االعينة
( مااركا  ومااركة، حيث كان  عينة الدراسة من المتطوعين، فاألفراد المااركين في هذه 063)

الدراسة هم أشخاص نطوعوا من نلقا  أنفس م، وهم من اختاروا أن يااركوا في هذه الدراسة، ولم 
 ي:يقم الباحث باختيارهم، وكانوا مو عين على النحو التال

 ( يبين عينة الدراسة حسا متغير النوع9جدول )
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يبن حجم العينة  الجدول السابق 
( مااركا ، 333( ماارك ومااركة، حيث بلغ عدد المااركين الذكور )063الكلية البالغ عددها )

 (. %11.1( مااركة بنسبة )963(، بينما كان عدد المااركات االنا  )%55.6بنسبة )

 ( يبين عينة الدراسة حسا متغير المؤهل العلمي3جدول )
  

 
 
 
 

عدد المااركين  ( يبن 3جدول )
في الدراسة حسا متغير المؤهل العلمي، حيث بلغ عدد المااركين ممن يحملون الا ادو الجامعية 

 المااركين الذين يحملون مؤهالت ُعاليا(، بينما بلغ عدد %31( مااركُا ومااركة بنسبة )931)
 (.     %99.9( ماارك ومااركة وبنسبة )356دكتوراو( ) –)ماجستير 

 ( يبين عينة الدراسة حسا متغير الحالة االجتماعية0جدول )
 
 

         
 
 
 
 

( فيبين عدد المااركين في الدراسة حسا متغير الحالة االجتماعية، حيث بلغ عدد 0أما جدول )
(، بينما بلغ عدد المااركين العزاب %61.1( مااركاُ ومااركة بنسبة )311المااركين المتزوجين )

 (.%09.9( ماارك ومااركة وبنسبة )993)

 التكرار النوع
Frequency 

 النسبة المئوتة
Percent 

 وكر
333 55.6% 

 %11.1 963 أنثى
 933.3 063 المجموع

 المؤهل
 التكرار

Frequency 

 النسبة المئوتة
Percent 

 جامعي
931 31.1% 

 %99.9 356 عالي
 933.3 063 المجموع

 الحالة
 االجتماعية

 التكرار
Frequency 

 النسبة المئوتة
Percent 

 متزوج
311 61.1% 

 %09.9 993 أعزب

 المجموع
063 933.3 
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عينة الدراسة متو عة نو تعا  طبيعيا ، حيث كان أكثر المجيبين يتمحورون عالوو  على ول ، كان  
 في منطقة الوس ، والرسم التالي يبن ول :

 ( التو تع الطبيعي لعينة الدراسة3شتل )

 
أداو البحث: استخدب الباحث في الدراسة الحالية استبيان الكتروني يقيس مستوى قلق االصابة من 

يه من خالل شبتة االنترن  مج ول المصدر، لذا نم التأكد من فايروس كورونا نحصل عل
الخصائص المقياس السيتو مترتة، وول  بقياس صدق المقياس ونبانه عن طرق الطرق االحصائية 

 المناسبة، وفيما يلي عرت لخصائص المقياس: 
يجاد ل إنم قياس الصدق من خالل صدق االنساق الداخلي لمقياس القلق المعدل، من خالالصدق: 

معامل االرنباط بين درجات فقرات االختبار وبين الدرجة الكلية للمقياس التي نحصل علي ا 
 المفحوصين على المقياس، والجدول التالي يوضة ول :

 ( يبين معامالت االرنباط بين الفقرات والدرجة الكلية1جدول )
 
 الفقرو

 معامل
 االرنباط 

 
 الفقرو

 معامل 
 االرنباط

 الداللةمستوى 

9 3.65** 96 3.10**  
 
 
 
 
 

** معامل االرنباط عند 
 3.39مستوى الداللة 
 
 

3 3.61** 99 3.61** 
0 3.51** 91 3.55** 
1 3.63** 91 3.69** 
5 3.95** 33 3.61** 
6 3.01** 39 3.51** 
9 3.06** 33 3.63** 
1 3.63** 30 3.69** 
1 3.91** 31 3.69** 
93 3.15** 35 3.96** 
99 3.55** 36 3.69** 
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93 3.11** 39 3.55** 
90 3.69** 31 3.61** 
91 3.01** 31 3.51** 
95 3.11** 03 3.56** 

: أما الثبات فقد نم حسابه باستخداب معامل الف كرومباخ، وول  من خالل البرناما الثبات
(، وهي درجة 3.13للمقياس يساوب )(، حيث نبين أن معامل الثبات الكلي SPSSاالحصائي )

 مقبولة بدرجة كبيرو، مما يعني أن المقياس يتمتع بدرجة كبيرو جدا من الثبات.
كما أكدت التحليالت أن جميع فقرات االستبيان نمتع  بدرجة عالية من الثبات، حيث نراوح  

جات عالية يمتن (، وهي در 3.13(، و )3.11درجات معامل مبات كرومباخ الفا للفقرات ما بين )
 قبول ا بدرجة كبيرو، لذا يعد المقياس مابتا  بدرجةة كبيروة.

ولتحقيق أهداف الدراسة، واالجابة على نساؤالن ا، قاب الباحث بتحليل  نتائا الدراسة ونفسيرها:
( للوصول إلى SPSSالبيانات التي نم جمع ا من عينة الدراسة عن طرتق البرناما االحصائي )

 الية:النتائا الت
( لدى عينة 91 -: ما مستوى قلق االصابة بعدوى فايروس كورونا )كوفيد التساؤل الرئيس للدراسة

 من أفراد المجتمع الليبي ن
ولإلجابة على هذا التساؤل قاب الباحث بحساب درجات المجيبين على االستبيان، واستخراج      

(، واالنحراف المعيارب 63.9999المتوس  الحسابي للعينة كتل، حيث بلغ المتوس  الحسابي )
 (، والجدول التالي يبين ول :13(، في حين أن المتوس  الفرضي للمقياس يساوب )5.05111)

 ( يبين درجات المجيبين على المقياس1)جدول 
 

       
       
    

ومن خالل الجدول السابق، يتبين لنا أن درجة المتوس  الحسابي الكلي ألفراد العينة والبالغ 
(، وأن معمم 13( كان أقل من قيمة المتوس  الفرضي للمقياس والذب يساوب )63.9قيمته )

(، حيث كان 3درجات أفراد العينة كان  متوسطان م أقل من قيمة المتوس  الفرضي )أنمر شتل
(، وهي أعلى نسبة، %13( كان  نسبت م )51 – 13لذين نحصلوا على الدرجات من )األفراد ا

(، أما األفراد الذين كانوا %31( كان  نسبت م )91 – 51بينما الذين نحصلوا على الدرجات من )

االنحراف 
 المعيارب 

المتوس  
 درجة المقياس المجيبين النسبة  المئوتة الوس  الفرضي الحسابي

 
95.05111 

 
63.9999 13 

%42 152 58- 42 
%29 104 74- 59 
%29 104 95 – 75 
%100 360  
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(، وهذا يدل على أن معمم %31( درجة، وكان  نسبت م )15أعلى درجات فلم نتجاو  درجان م )
سة ال يعانون من قلق نجاه احتمال االصابة بفيروس كورونا، وهذا ما أكدنه جل أفراد عينة الدرا

الدراسات السابقة، حيث انفق  نتائا الدراسة الحالية مع ما نوصل إليه كال  من: )الفقي، آمال 
(، و )ندمرب،  3333(،)طالل المصطفى، وحساب السعد،3333ابراهيم وأبو الفتوح، محمد كمال 

 (.   3333 رشا عمر وأخرون 

( يبين نسا درجات المجيبين على المقياس3شتل )

 
: هل هناك فروق بين أفراد عينة البحث في مستوى قلق االصابة بعدوى فايروس التساؤل الثاني
 اعية (نالحالة االجتم -المستوى التعليمي -طبق ا  للمتغيرات الديمغرافية )النوع 91كورونا كوفيد 

ولإلجابة على هذا التساؤل، والتحقق من وجود فروق وات داللة احصائية بين متوس  درجات 
للعينات المستقلة، وول  من  T. testالعينة حسا المتغيرات الديمغرافية، نم إجرا  اختبار )ت( 

، وبعد التأكد من فرضيات االختبار وشروطه كان  النتائا SPSSخالل البرناما االحصائي 
 :كالتالي

( يبن الفروق في القلق حسا متغير النوع5جدول )  
 الداللة

 االحصائية
 قيمة
 الداللة

 قيمة
 ت

االنحراف 
 المعيارب 

 المتوس 
 الحسابي

 النوع العدد

 وكر 200 66.160 0.96109 1.195 3.331 دالة احصائيا
 انثى 160 58.400 1.29353
(، وبانحراف معيارب 66.963الذكور يساوب )يتتة من الجدول السابق، أن متوس  درجات 

(، وبانحراف 51.133(، وهي قيمة أعلى من متوس  درجات االنا  البالغ قيمت ا )3.16931)
(، وهي 3.333(، بمستوى احتمالية )1.195(، كما جا ت قيمة ت )9.31050معيارب قيمته )

( 3.35ئية عند مستوى )(، وعليه نوجد فروق وات داللة احصا 3.35قيمة أصغر من القيمة )
لصالة  91-بين الذكور واالنا  في مدى الاعور بالقلق نجاه االصابة بفيروس كورونا كوفيد

 (.3333عزتز ب لول ) المفيرب،االنا ، وهي نتيجة نختلف مع ما نوصل  إليه دراسة 
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( يبن الفروق في القلق حسا متغير النوع6جدول )  
 الداللة

 االحصائية
 قيمة
 الداللة

مةقي  
 ت

االنحراف 
 المعيارب 

 المتوس 
 الحسابي

 العدد
 الحالة

 االجتماعية
 متزوج 248 61.580 3.15113 2.060- 3.315 دالة احصائيا

 أعزب 112 65.214 1.47969

(، وبانحراف 69.513من خالل الجدول السابق، يتبين أن متوس  درجات المتزوجين يساوب )    
(، 65.391(، وهي قيمة أقل من متوس  درجات العزاب البالغ )3.15113معيارب قيمته )

(،  وبمستوى -3.363(، كما جا ت قيمة اختبار ت )9.19161وبانحراف معيارب قيمته )
(، وعليه نقرر أنه نوجد فروق وات 3.35(، وهي قيمة أصغر من القيمة )3.315احتمالية قيمت ا )

( بين المتزوجين والعزاب في مدى الاعور بالقلق نجاه االصابة 3.35داللة احصائية عند مستوى )
 لصالة العزاب. 91بفيروس كورونا كوفيد 

( يبن الفروق في القلق حسا متغير المؤهل العلمي9جدول )  
 الداللة

 االحصائية
 قيمة
 الداللة

 قيمة
 ت

االنحراف 
 المعيارب 

 المتوس 
 الحسابي

 العدد
المستوى 
 التعليمي

 جامعي 104 61.153 1.42675 9.339- 3.156 غير دالة احصائيا
 عالي 256 63.343 0.97865

(، 69.950من الجدول السابق، نجد أن متوس  درجات أصحاب المؤهالت الجامعية يساوب )
(، وهي قيمة أقل من متوس  درجات أصحاب المؤهالت 9.13695وبانحراف معيارب قيمته )

(، بينما 3.19165(، وبانحراف معيارب قيمته )60.010دكتوراو( البالغ قيمت ا ) –العليا )ماجستير
(، وهي قيمة أكبر من القيمة 3.156(، وبقيمة احتمالية ) -9.339ار ت نساوب )كان  قيمة اختب

( بين أصحاب 3.35(، وعليه نقرر أنه ال نوجد فروق وات داللة احصائية عند مستوى )3.35)
ودكتوراه( في مدى الاعور بالقلق  –المؤهالت الجامعية، وأصحاب المؤهالت العليا )ماجستير 

، وهذه النتيجة نختلف مع ما نوصل  إليه دراسة 91كورونا كوفيد نجاه االصابة بفيروس 
 (.3333عزتز ب لول ) المفيرب،

ومن خالل كل ما ستتتتتتتبق، يمتن القول أن أفراد عينة الدراستتتتتتتة ال ياتتتتتتتعرون بدرجة كبير من القلق 
(، وهذا ما يفستتتر ارنفاع نستتتا االصتتتابة ب ذا الفيروس، 91نجاه االصتتتابة بفيروس كورونا )كوفيد 

لتي نم االعالن عن ا باتتتل رستتمي من خالل بيانات المركز الوطني لمتافحة االمرات، خاصتتة ا
 ( يبين ول :0في الفترو االخيرو، والاتل رقم )

 ب3339فبراير  91( يبين حجم االصابات في ليبيا والعالم حتى 0شتل )
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فتزايد عدد الحاالت ب ذا الحجم، ووصتتتتتتتتتتول ا إلى هذه األرقاب المفزعة، ما هو إال دليل على       

عدب االلتزاب بانباع االجرا ات االحترا تة والوقائية من قبل أعداد كبيرو من المواطنين، ف ذا الوضع 
نتائا  ا أكدنهالكارمي هو نتيجة طبيعية لعدب شتتتتتتتتتتعور المواطن بأب قلق نجاه هذا المرت، وهذا م

هذه الدراسة، حيث أن األنسان بطبيعته يحاول دائما االبتعاد عن المواقف واالشخاص التي ناتل 
له مصتتتتتتتدرا  للقلق، فعدب انباع ا جرا ات االحترا تة هو دليل على عدب الاتتتتتتتعور بالقلق أو الخوق 

انات لناتتتتتتتتتتتتترات والبيمن هذا الفيروس، رغم معرفة الكثيرتن بخطورو هذا المرت، واطالع م على ا
التي يتم ناتتتتتتتتتتتتتترهتا باتتتتتتتتتتتتتتتتل يومي من قبل المركز الوطني لمتافحة االمرات، وهذا ما أكدنه جل 
الدراستتات الستتابقة، حيث انفق  نتائا الدراستتتة الحالية مع ما نوصتتل  إليه دراستتتة كال  من: الفقي، 

،  3333دمرب ، طالل المصتتطفى، وحستتاب الستتعد، ن3333آمال ابراهيم وأبو الفتوح، محمد كمال 
 .   3333رشا عمر وأخرون 

 التوصيات: 
على جميع الج ات االعالمية المختلفة نكتيف ج ودها في نبصير المواطن بخطورو هذا  -9

 المرت، وأنه لن يتم القتا  على هذا الوبا  ما لم نتكانف كل الج ود.
لتركيز على ا ينبغي على كل الباحثين في مختلف المجاالت النفسية والتربوتة واالجتماعية -3

  تادو نوعية المواطنين بخطورو هذا الوبا ، وبيان حجم الخطر الذب يداهمنا.  
رصد االنجاهات النفسية من حين ألخر، مما يساعد على متابعة الوضع النفسي لألفراد  -0

 الذب يتوقع في ان ياره في أب لحظ.
 .ننمية م ارو مواج ة االمار النفسية التي قد نسبب ا هذه الجائحة -1

 المقترحات:

https://google.com/covid19-map/?hl=ar-LY&mid=/m/04gqr
https://google.com/covid19-map/?hl=ar-LY&mid=/m/04gqr
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إجرا  دراسات عن االمار النفسية للعادات السلوكية التي نتج  عن جائحة فيروس كورونا  .9
 .91كوفيد 

 .91الحجر الصحي وعالقته بالحالة النفسية للمصابين بفيروس كورونا كوفيد  .3
 . 91مدى االلتزاب با جرا ات االحترا تة قبل االصابة بفيروس كورونا كوفيد  .0

 والمراجع:المصادر 
( في ضو  بعض المتغيرات 91-ندمرب، رشا عمر وأخرون: الصحة النفسية لدى اللبنانيين خالل جائحة كورونا )كوفيد  .9

. 3 -35الديمغرافية "دراسة وصفيحة مسحية على عينة من أفراد المجتمع اللبناني" المجلة العربية للنار العلمي، العدد 
 3333نارتن الثاني. 

جاسم، باسم فارس. قلق المستقبل ومراكز السيطرو والرضا عن أهداف الحياو، )أطروحة دكتوراه غير مناورو ( ، كلية  .3
 .9116اآلداب ، الجامعة المستنصرتة ، 

بية المجلة العر   ،المفيرب، عزتز ب لول. اآلمار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المرنبطة بتفاي جائحة فيروس كورونا المستجد .0
 .3333صيف  66العدد  -99للعلوب النفسية، المجلد 

 .3339، دار الفكر العربي، القاهرو، 9عثمان، فاروق السيد. القلق وإدارو التغوط النفسية، ط .1
العتاياي، بارى أحمد. قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة، )رسالة ماجستير غير مناورو (،  .5

 .3333جامعة المستنصرتة، كلية التربية، ال
 .9111، دار الرانا الجامعية، القاهرو، 9العيسوب، عبد الرحمن. اضطرابات الطفولة وعالج ا، ط .6
-COVIDالفقي، آمال ابراهيم. أبو الفتوح، محمد كمال. الماتالت النفسية المترنبة على جائحة فيروس كورونا المستجد  .9

 ب، كلية التربية، جامعة بن ا. 3333يونيو   -31العدد  -، المجلة التربوتة19
والعلوب،  والثقافة للتربية العربية للمنممة رقمية ، طباعة19لكوفيد  والوقائية المقاربات العالجية أحمد. قمحّية،  حّسان .1

 ، الرتات.2020يوليو - الثالث العدد - متخصصة نارتة
ربية للعلوب المجلة الع في ضو  بعض المتغيرات الديموغرافية، محمود علي ،عزتزو. عالقة جائحة كورونا باضطراب ما بعد الصدمة .1

 .3333صيف  66العدد  -99النفسية، المجلد 
 المركز الوطني لمتافحة االمرات، ليبيا، الصفحة الرسمية للمركز على شبتة االنترن : .93

https://ncdc.org.ly/Ar/ 
استطالعية لتصورات الحاضر ونوقعات المستقبل، المصطفى، طالل. السعد، حساب: السورتون ووبا  كورونا دراسة  .99

 .3333أيار/ مايو 99مركز حرمون للدراسات المعاصرو 
 منممة الصحة العالمية، الصفحة الرسيمة على شبتة االنترن : .93

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_ 
 ة النفسي، مؤسسة المختار لمنار والتو تع، القاهرو مصر،موسى، رشاد عبد العزتز. أساسيات الصحة النفسية والصال .90

 .3339، سنة 9ط 
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 :المستدامة التنمية في العربية للمرأة االقتصادي الدور
 ومستدام شامل نمو تحقيق أجل من الليبي االقتصاد في المرأة تمكين نحو

 الكوافي محمد مريم. د
 ليبيا – بنغازي جامعة

mariam.alkwafi@uob.edu.ly 

 
 :الدراسة ملخص

 تصاديااق المرأة بدور للنهوض المتحدة األمم لهيئة األساسية الركائز اهم أحد يعد للمرأة االقتصادي التمكين ان
 عملت لذا الصدد، هذا في حاسما وعامال مهما أمرا المرأة أمام االقتصادية الفرص نطاق توسيع ويُعدّ . للمرأة
 التنميةو االجتماعية، والعدالة والعمل، المرأة حقوق يشمل فيما اقتصاديا المرأة لتمكين جهودا المتحدة األمم هيئة

 .02021 عامل المستدامة التنمية خطة مع يتماشى بما والبيئية واالقتصادية االجتماعية بأبعادها الشاملة المستدامة
 صوصبالخ التقارير بينت حيث العراقيل من العديد يواجه عموما العربي بالوطن االقتصادي المرأة دور أن إال

 تراتيب فيها أةالمر واحتالل العربية المنطقة في الجنسين بين الفجوة اتساع و االقتصادية مساهمتها نسبة تواضع
 العامالت ساءالن نسبة فيها تصل بالكاد حيث ليبيا، في العاملة المرأة وضع ببعيد وليس .2(,0200IMF) متأخرة

 باالقتصاد المرأة مساهمة على المؤثرات لدراسة الورقة هذه تهدف. العاملة القوى من تقريبا %02 ليبيا في
 الفترة في االقتصادي والنشاط المرأة مساهمة بين االرتباط لتوضيح U-shaped   وجود فرضية واختبار الليبي
 مساهمة في المؤثرة العوامل اهم الختبار( ARDL & ECM) قياسي نموذج واستخدم 0202- 0992 بين

 رفض وبذلك مقلوبة U وجود بالدراسة اليها المتوصل االستنتاجات اهم ومن. بليبيا العمل سوق في المرأة
 النتائج هذه ىعل يترتب وما الليبية للمرأة المساهمة ونسبة البطالة مستوى بين الطردي االرتباط كذلك الفرضية

 .االقتصادية الساسية في دالالت من
 االقتصادية التنمية المرأة، ليبيا، ،FLFP, GDP: المفتاحية الكلمات

 
 مقدمة: .1

رغم التحسن الملحوظ في التحصيل التعليمي وكفاءة األداء للمرأة على الصعيد العربي اال ان 
كون تمؤشرات المشاركة االقتصادية والفرص المتاحة والتمكين السياسي كلها تعد متواضعة بل تكاد 

معدومة في بعض االحيان. فوفًقا للمؤشرات الدولية تعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 
، بالكاد وصلت مشاركة المرأة العربية في سوق العمل 7112منخفضة في الوطن العربي، لسنة 

لنفس  %2..7من إجمالي اإلناث في سن العمل، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ  1%..1
 السنة.

                                                           
(؛0991ّ)ّوإعالنّبيجينّالمرأة؛قضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّضدّللّالمعاييرّالدوليةّواألطرّالمعيارية،ّاتفاقيةّ)سيداو(ّضمنّمن 1

المساواةّبينّّواالتفاقياتّبشأنبشأنّالتمكينّاالقتصاديّللمرأة؛0202ّّلعام15/5ّّّالقرارّو(CSWّلجنةّوضعّالمرأةّ)وماّتضمنتهّ
أداةّرئيسيةّلتنفيذّوالتيّاعتبرتهاّهيئةّاألممّالمتحدةّللمرأةّّالمدعومةّمن(WEPsّالعملّالدولية.ّمبادئّتمكينّالمرأةّ)ّالجنسينّلمنظمة

 هذهّالقواعدّوالمعايير.
لمرأةّوالعملّواالقتصاد:ّمكاسبّاّ:صندوقّالنقدّالدولي،ّإدارةّاالستراتيجياتّوالسياساتّوالمراجعةّوإدارةّشؤونّالماليةّالعامة 2

 SDN /13/10.0200سبتمبرّّالجنسين،االقتصادّالكليّمنّالمساواةّبينّ
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أن ضعف دور المرأة في الحياة االقتصادية يعد من المشكالت األساسية التي تعتبر تحديا ألي 
اقتصاد، جيت يحرم المجتمع من طاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة. ان تضاؤل حجم مشاركتها 

 كيأخذ صورا عدة كانخفاض متوسط االجر للمرأة مقارنة بالرجل في العديد من الدول العربية، كذل
تمركز مشاركتها وانحصارها في قطاعات محدودة. ومن جهة أخرى فان للمرأة دورا ذو أهمية بالغة 
رغم انه ال يدرج، صراحة، ضمن االحصائيات االقتصادية، اال وهو دور المرأة ربة البيت. اذ تشير 

تحسين و  الدراسات واالحصائيات العالمية بان دور ربة المنزل يؤدي بشكل غير مباشر الي زيادة
 (..711نوع اإلنتاج )الهام، 

ان مساهمة المرأة العربية في سوق العمل اعتبرت ضعيفة، نظرا لوجود  فجوة النوع االجتماعي 
والتي صنفت  بأنها من أھم التحديات التي تواجه الدول العربية اقتصاديا ، فرغم حدوث تقدم على 

رتفع ابل فان مستوى البطالة للنساء العربيات مالصعيد التعليمي اال ان  مساهمتها متواضعة وبالمق
أضعاف المعدل العالمي ) صندوق النقد العربي (. وبشكل  3أي بما يعادل  %71اذ يبلغ نحو 

عام فان مساهمة المرأة العربية في سوق العمل تعد متواضعا السباب عدة، وينعكس ذلك بطبيعة 
ل. العربية العاملة في هذه الدو  عليها المرأة  الحال على كال من األجور ونوعية الفرص المتحصلة

فعلى سبيل المثال ال الحصر متوسط أجور المرأة في البحرين يبين فجوة األجور بين الجنسين في 
(. كذلك تنحصر 7113)مجلس التنمية االقتصادية،  %31القطاع الخاص بالبحرين تتراوح عند 

( 7113ة البحرين )مجلس التنمية االقتصادية، مشاركة المرأة في قطاع التعليم والصحة في مملك
(. ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الي التقاليد االجتماعية ونظرة المجتمع 7112)بوقعيقيص  وليبيا ايضا

إلى عمل المرأة خاصة النظرة إلى أن عمل المرأة اذ يجب أن ينحصر في أعمال تقليدية مقبولة 
 اجتماعيا. 

ص جديدة لعمل المرأة ولكن يستوجب توفير فرصا أفضل لعمل ان االمر يتطلب ليس فقط فتح فر 
 المرأة وتمكينها من االستفادة من قدراتها وعدم وضعها في إطار نمطي.

، حيث بينت الدراسات 1ةان تمكين المرأة االقتصادي يتيح للمجتمع تحقيق أهداف التنمية المستدام
والمرأة أن يسھم في زيادة الناتج المحلي وتحقيق أھداف التنمية المستدام المساواة بين الرجل 

 Jonathan)   7172تريليون دوالر بحلول عام  .7-17)بين  .اإلجمالي العالمي بما يتراوح 
W. et al. (2015) 

حيث بينت التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي ان تخفيض التفاوت في نسبة المساهمة في 
سوق العمل بين الرجل والمرأة من شأنه زيادة مستويات اإلنتاج واإلنتاجية وتخفيض مستويات الفقر 

االدخار  تفي الدول النامية، حيث تؤدي زيادة مساهمة المرأة في العملية اإلنتاجية الي رفع معدال

                                                           
1 IMF, (2018). “Pursuing Women’s Economic Empowerment”, May. 
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وان حسين مستويات التعليم للنساء بدوره  %3وزيادة اإلنتاج المحلي اإلجمالي ب  %32بنسبة 
من  %11سيؤدي الي دعم عوائلها وتحسين ظروفهم المعيشية حيث ان المرأة غالبا ما تخصص 

 (..711 هبة عبد المنعم، سفـيان قعلول،دخلها لدعم اسرتها )

 ر المرأة باالقتصاد الليبي:. العوامل المؤثرة في دو 7.1
ووضع المرأة الليبية يحاكي مثيالتها في الوطن العربي اذ تتسم مشاركة المرأة في ليبيا باالنخفاض، 
وأيضا وجود فجوة نوع في سوق العمل عند المقارنة بالرجل، كذلك تمركز مشاركتها في قطاعات 

ي ليبيا داخل وخارج الجهاز اإلداري حيث كشفت اإلحصائيات أن عدد النساء العامالت ف محدودة.
ألف عاملة، وهي النسبة التي تمثل ثلث عدد القوى العاملة في البالد )مكتب تمكين  1..قد بلغ 
(. ومما ال شك فيه ان الظروف التي مرت بها المنطقة، العربية عموما وليبيا على 7111المرأة 

تصادية من عدم مقدرة القطاع وجه الخصوص، من صراع سياسي وتحديات أمنية ومشاكل اق
المصرفي على توفير السيولة والخدمات المصرفية وكذلك تدهور أسعار النفط وتذبذب فترات 
االنتاج، باإلضافة الي عوامل أخرى اجتماعية وغيرها، كان لها األثر السلبي في تحجيم دور المرأة 

 اقتصاديا.

العربية عموما وليبيا على وجه الخصوص، ومما ال شك فيه ان الظروف التي مرت بها المنطقة، 
من صراع سياسي وتحديات أمنية. كذلك المشاكل إقتصادية من عدم مقدرة القطاع المصرفي على 
توفير السيولة والخدمات المصرفية وتدهور أسعار النفط وتذبذب فترات اإلنتاج وتأثير ذلك على 

سرة ة الي كون ان دور المرأة الليبية في األالنشاط االقتصادي ككل وعلى االسرة الليبية، باإلضاف
ضف الي ذلك عوامل  .كبير وعميق المسؤوليات مما قد يحد من انطالقتها في المجال االقتصادي

أخرى اجتماعية مثل ارتفاع تكلفة رعاية األطفال، واألعمال المنزلية اذ تقضي المرأة في المتوسط 
دفوعة االجر اذ تشير التقارير، حول ليبيا، الي ان ساعة يوميا في مثل هذه األعباء الغير م 17

.، 77نسبة رباب البيوت من بين عدد القوى البشرية الغير عاملة اقتصاديا تشكل ما نسبته %
  .وغيرها من العوامل االخرى، كان لها األثر السلبي في تحجيم دور المرأة اقتصاديا

شركات القطاع الخاص، مما أدى الي عزوف اضف الي ذلك غياب أجهزة الرقابة و المتابعة على 
المرأة عن العمل في بيئة تعسفية و بهذا تم اجبارها في أفضل األحوال على العمل في البيت أو 

 .(7112) بوقعيقيص و تنتوش،  تنقصها الحماية والضمانات قانونية 1في مؤسسات غير رسمية
 

                                                           
المرأةّالليبيةّوتشكل  .منّاالقتصاد52ّيعتبرّاقتصادّالظلّغيرّالرسميّفيّليبياّأساسياّحيثّيقدرّالبعضّأنّماّيصلّإلىّ%حيثّ 1

جّالمحليّوالّيدرجّهذاّضمنّالناتمنّبيوتهن،ّيقمنّبأنشطةّإنتاجيةّأغلبهنّحيثّانّالغيرّرسميّّاالقتصادمنّالعاملينّفيّكبيرةّّنسبة
 ّة.ياالقتصادؤشراتّكأحدّاهمّالم
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 . أهمية ومشكلة الدراسة:7
تهتم بنصف المجتمع الذي يربي ويهتم بنصفه االخر وأيضا يعد إضافة أهمية الدراسة تنبع بانها 

  علمية نظرا لمحدودية البحوث المتوفرة في هذا السياق، وخاصة الدراسات المتعلقة بليبيا.
إن دور المرأة االقتصادي بالوطن العربي عموما يواجه العديد من العراقيل، ومن المهم جدا االلتفاف 

التحصيل العلمي وما يتم االنفاق عليه من قبل المرأة نفسها او اسرتها وبين تضاءل الي الهوة بين 
الفرص بالعمل لالستفادة من هذه اإلمكانيات المعطلة حيث يعد هدرا للموارد االقتصادية. حيث 
تبين التقارير الدولية تواضع نسبة مساهمتها االقتصادية و اتساع الفجوة بين الجنسين في المنطقة 

  IMF)..711عربية واحتالل المرأة فيها تراتيب متأخرة )ال
وضع المرأة العاملة في ليبيا، رغم القفزة النوعية التي حققتها المرأة الليبية في مجال التحصيل 

(، اال انه لم يتحقق لها لعب %111الي اكثر من  %77العلمي خالل الثالث عقود الماضية )من 
تقريبا من القوى  %31تصل فيها نسبة النساء العامالت في ليبيا  دور مهم باالقتصاد. حيث بالكاد

 منهن يعملن في قطاع التعليم فقط. %21( ، 7111العاملة )مكتب تمكين المرأة 
لذا تسعى الورقة الي محاولة إجابة السؤال: ماهي اهم العوامل المؤثرة في مشاركة المرأة بالنشاط 

 االقتصادي؟
 . هدف ومنهجية الدراسة:3

هذه الورقة الي دراسة العالقة بين نسبة مساهمة المرأة في القوي العاملة في ليبيا والعوامل  تهدف
 المؤثرة من نمو اقتصادي وبعض العوامل األخرى ذات العالقة كالتعليم ومستوى البطالة بليبيا. 

ار الختب ( ECM)و  (ARDL) وكمنهجية للبحث فقد تم لهذا الغرض استخدام نموذج قياسي 
 7171الي  1111في الفترة من  (FLFP & GDP) بين المتغيرات (U-shaped) وجود

 .  WDI باستخدام بيانات البنك الدولي
 . دراسات سابقة:3

النموذج المستخدم بالدراسة استخدم للغرض نفسه في دراسات أخرى على عينات مختلفة من حيث 
-uمكان الدراسة والفترة الزمنية واختلفت على ضوء ذلك النتائج بعض الدراسات اكدت وجود 

shaped curve) او وجد عالقة تأخذ شكل  )U   ،بين مساهمة المرأة والنشاط االقتصادي
 Goldin 1994 ( و11.1. )Pampel F. C., Tanaka Kراسات كال من المستخدم في د

وهذه العالقة تتضمن بانه تزداد مساهمة المرأة بداية عندما يكون البلد في طور النمو الدخل القومي 
منخفض فيتم االعتماد على المرأة ومشاركتها في االعمال البدائية كالزراعة في األرياف وتقل هذه 

دة مستوى الدخل القومي او النشاط االقتصادي وتحوله الي الصناعة حيث يتم المساهمة مع زيا
االعتماد على الذكور في قطاع الصناعة بشكل اكبر، ثم تبدأ مساهمة للمرأة باالزدياد مرة أخرى 
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كلما تطور االقتصاد وتوجه الي مرحلة ما بعد الصناعة واالتجاه الي القطاع الخدمي وهذا ما 
 . U (Olivetti, 2013)يعكسه حرف 

دولة  في الفترة  117على النساء في  Lechman, Ewa (2014) مثل دراسة التي قامت بها 
Doğan, Buhari( .7112 )، وأيضا دراسة خاصة بمساهمة المرأة في تركيا 1990-2012

 Buhari D. & Mürsel A( .7112)وكذلك 
باإلضافة الي دراسات أخرى لم تقتصر على الناتج القومي المحلي كمتغير شارح للتغيرات في 
نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ومن امثلة ذلك ادراج متغيرات أخرى كمعدل الخصوبة ومستوى 

 Goldinالتعليم لدى االناث ومعدل البطالة باالقتصاد قيد الدراسة، وعلي سبيل المثال كال من 
ارتباط مساهمة المرأة  Goldinومن ضمن النتائج المتوصل اليها في دراسة  التي قام بها   1994

عكسيا بمستوى توظيف الرجال مما يعكس األثر السلبي للدخل على نسبة مساهمة المرأة في سوق 
(. باإلضافة الي درسات أخرى اتضح فيها وجود محدبة كداللة للعالقة 1117)  Goldin العمل

 Cagatay and Özlerلبية بين الدخل القومي ونسبة مساهمة المراة في سوق العمل .الس
(1995) Buhari (2017) D.  Mürsel A’ 

وهذه الورقة استخدمت نموذجا مشابها للدراسات السابقة ولكن تمت إضافة متغيرات أخرى الي 
 متغير النشاط االقتصادي، سيتم شرحها في الجانب العملي من الدراسة.

 . الجانب العملي:7

 ln LPt = ᵦ0 + ᵦ1 lnGDPt + ᵦ2 lnGDP2
t + ᵦ3 ln FRt + ᵦ4 ln UNt++εt 

 حيث:
lnLp: (Labor force participation rate, female سنة01 فوق للنساء العمل في المرأة مساهمة نسبة (  

lnGDP:  GDP (constant 2010 US$) الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج   
lnFr:  Fertility rate, (births per woman) (مرأة لكل الوالدة مرات عدد) للمرأة الخصوبة معدل  
lnUn:  Unemployment البطالة معدل  

أي تثبت وجود عالقة بين نسبة مساهمة المرأة وبين النشاط  Uولكي يكون لدينا عالقة تمثل 
ن إلجمالي باألسعار الثابتة ، يجب ان يكو االقتصادي المتمثل هنا في لوغاريتم الناتج المحلي ا

موجبا ،  LnGDP²سالبا ومعامل الناتج المحلي اإلجمالي تربيع  LnGDPمعامل الناتج المحلي 

  )2ᵦ< 0) , and the coefficient of GDP²(  1ᵦcoefficient of GDP (0 <               كالتالي:
تأخذ قيما سالبة الرتباط مساهمة المرأة عكسيا بكل اما معامال كل من الخصوبة والبطالة متوقع ان 

 .1منها

                                                           
 استبعادها من القياس.نظرا لعدم توافر البياانت اخلاصة ابلتعليم لإلانث بصورة مناسبة للدراسة مت  1
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 . النتائج:5
غرض التأكد مما ل بداية تم اجراء اختبار استقرار للمتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي للدراسة

، وقد (non-stationary)أم ال (stationary)إذا كانت السالسل الزمنية للمتغيرات مستقرة 
ووضحت النتائج ان المتغيرات مستقرة  Augmented Dickey-Fuller (ADF)استخدم اختبار 

 (.7-1( كما هو مبين الحقا بالجداول )First differenceعند استخدام الفروق األولى )
كل المعامالت بالنموذج كانت ذات داللة إحصائية اال ان بعضها اعطى عكس اإلشارة المتوقع 

عالقة عكسية بين مستويات الدخل ونسبة مساهمة المرأة في العمل لها. كذلك توضح النتائج وجود 
 U)، أي نفي فرضية وجود (inverted – U) في ليبيا، أي عكس المتوقع فقد بينت النتائج وجود

– relationship)   لتمثيل العالقة بين مساهمة المرأة الليبية والنشاط االقتصادي. كذلك توضح
سية بين معدل الخصوبة وعدد األبناء ومساهمة المرأة بسوق العمل، نتائج القياس وجود عالقة عك

فقد  ECMوارتباط موجب بين مستوى البطالة ومساهمة المرأة العاملة. اما نموذج تصحيح الخطأ 
وضح االختبار ان معامل تصحيح الخطأ سالب وذو داللة مما يعكس سرعة التعديل الي التوازن 

 ( تباعا.2( و)1( و )2ج اوردناها بالجداول )في االجل الطويل وهذه النتائ
 Augmented للمتغيرات باستخدام Unit root test تم اجراء اختبارات االستقرار  :أوال

Dickey-Fuller   وتبين ان بعض المتغيرات مستقرة وبعضها غير مستقرة اال عند الفروق االولي
 (7( الي جدول )1ول )كالمتغير الخاص بالبطالة كما هو مبين بالجداول من جد

 
المتغيرات استقرار اختبارات  

( 0جدول رقم )   

Unit root test (Ln Lp) 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.048037 0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

  

( 0)  رقم جدول  

Unit root test ( Ln GDP) 

     
        t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.783715 0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.647120  

 5% level  -1.952910  

 10% level  -1.610011  
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(0) رقم جدول  

Unit root test (Ln FR) 

   t-Statistic Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.786881 0.0071 

Test critical values: 1% level  -2.650145  

 5% level  -1.953381  

 10% level  -1.609798  

 
 (5) رقم جدول

Unit root test (LnUn) 

   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.123899  0.0030 

Test critical values: 1% level  -2.653401  

 5% level  -1.953858  

 10% level  -1.609571  

 
 ,Co–integration testباختبار التكامل المشترك  ثانيا: اجراء القياس للنموذج والقيام

ECM))ARDL & : 
الختبارات التكامل  ARDLتم اجراء اختبار التكامل المشترك بين متغيرات النموذج وقد استخدام 

 Pesaran & Shin وأيضا , Pesaran (1997) المشترك والذي تم تطويره بواسطة األعمال  
(1999)  Pesaran et al (2001) ويتميز .ARDL  في كونه ال يشترط وجود درجة معينة من

 هطبيقت االستقرار وال تماثل درجة االستقرار بين المتغيرات في السالسل الزمنية وأيضا لسهولة
(7111 Pesaran et al  حيث يتميز عن الطرق .) األخرى للتكامل المشترك (cointegration) 

 Johansen & Juselius (1111.) ( و11.2) Engle and Granger عند كل من 
الختبار التكامل المشترك في االجلين  (2( و )1( و )2بالجداول ) كما هو موضح ادناه

 ECM (errorوأيضا اختبار تصحيح الخطأ   long runوالطويل   short runالقصير
correction model)  .علي التوالي 

 
(  1)  رقم جدول   

ln LPt = ᵦ0 - ᵦ1 lnGDPt + ᵦ2 lnGDP2
t + ᵦ 3 ln FRt + ᵦ 4 ln UNt + et 

ln lpt = (1.5943*lnGDPt -0.0442*lnGDP2t - 0.2453*ln FRt + 0.4176 *ln UNt) 

t-Statistic 9.092855  -8.270520 -23.82761  4.389432 

Prob.   0.0000   0.0000  0.0000   0.0002 
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(  6)  رقم جدول  
 

ARDL and Bounds Test اختبار نتائج  
 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(LNLP)   

Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 1)  

Case 1: No Constant and No Trend  

Sample: 1990 2020   

Included observations: 29   

Conditional Error Correction Regression 

          

Variable Coefficient 
Std. 

Error 
t-Statistic Prob.    

     

Variable Coefficient 
Std. 

Error 
t-Statistic Prob.    

LNLP(-1)* -0.220186 0.008302 -26.52136 0 

LNGDP** 0.351041 0.0474 7.405898 0 

LNGDP2** -0.009739 0.001437 -6.778543 0 

LNFR(-1) -0.054015 0.00306 -17.6519 0 

LNUN(-1) 0.09194 0.019315 4.760166 0.0001 

D(LNFR) 0.443757 0.03429 12.94121 0 

D(LNUN) -0.020512 0.016744 -1.225061 0.2335 

          

     

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

 
 

    

     

Levels Equation 

Case 1: No Constant and No Trend 

     

Variable Coefficient 
Std. 

Error 
t-Statistic Prob.    

LNGDP 1.594294 0.175335 9.092855 0 

LNGDP2 -0.044231 0.005348 -8.27052 0 

LNFR -0.245314 0.010295 -23.82761 0 

LNUN 0.417558 0.095128 4.389432 0.0002 
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(7) رقم جدول  
 

EC= LNLP - (1.5943*LNGDP -0.0442*LNGDP2 -0.2453*LNFR + 0.4176 *LNUN)

    

CointEq(-1)* -0.285872 SE(0.03282( t-statistic (-8.71021)  P(0.000) 

   

 
 كذلك تم اجراء عدة اختبارات الختبار جودة أداء النموذج نوردها فيما يلي:

 (Q-test)اختبار االرتباط الذاتي Residualsأوال: اختبار االرتباط الذاتي للبواقي 
(، كما هو Qالغرض اختبار )تم التحقق من عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي واستخدم لهذا 

قبول فرضية العدم (، حيث تبين هذه النتائج .الجدول رقم )مبين من خالل النتائج الواردة في 
التي تشير إلي عدم وجود ارتباط ذاتي وذلك من خالل االحتمالية والتي تشير أن كل القيم 

 ذاتي.االرتباط الوبالتالي نرفض الفرض البديل الذي يشير إلى وجود مشكلة  %2أكبر من 

( 8)  رقم جدول  

Sample (adjusted): 1991 2019    

Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor 

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob* 

       
                   .  |* .   |      .  |* .   | 1 0.155 0.155 0.7686 0.381 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.256 -0.286 2.9453 0.229 

     . *|  .   |      . *|  .   | 3 -0.165 -0.078 3.8904 0.274 

     . *|  .   |      . *|  .   | 4 -0.104 -0.149 4.2824 0.369 

     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.100 -0.143 4.6538 0.460 

     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.012 -0.039 4.6593 0.588 

     . *|  .   |      .**|  .   | 7 -0.141 -0.279 5.4740 0.602 

     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.089 -0.118 5.8142 0.668 

     .  |  .   |      .**|  .   | 9 -0.024 -0.213 5.8402 0.756 

     . *|  .   |      .**|  .   | 10 -0.077 -0.296 6.1229 0.805 

     .  |* .   |      .  |  .   | 11 0.132 -0.044 6.9982 0.799 

     .  |**.   |      . *|  .   | 12 0.227 -0.086 9.7147 0.641 

       
       

     اختبار التوزيع الطبيعي: ثانيا :
( أن 1وهو من االختبارات الهامة للتأكد من ان البواقي تتوزع طبيعيا، و نالحظ من خالل الشكل )

 JB (Jarque-Beraالبواقي موزعة توزيعا طبيعيا حول وسطها الحسابي عند مقارنة معلمة 
probability  2( قيمة االحتمالية له ب%  (( P should be > 0.05  مما يترتب عليه قبول

 فرض العدم القائل بان البواقي لها توزيع طبيعي ورفض الفرض البديل .
ّ
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 (0) الشكل
 الطبيعي التوزيع اختبار

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.0010 -0.0005 0.0000 0.0005 0.0010

Series: Residuals

Sample 1993 2019

Observations 27

Mean       2.43e-15

Median  -4.46e-06

Maximum  0.000811

Minimum -0.000789

Std. Dev.   0.000443

Skewness   0.063347

Kurtosis   2.347677

Jarque-Bera  0.496774

Probability  0.780058

 

 
ثـــــــالـــثـــــــا: اخـــتـــبـــــــارات جـــودة أداء الـــنـــمـــوذج الـــمســــــــــــــــتـــخـــــــدم فـــي الـــقـــيـــــــاس بـــــــاخـــتـــبـــــــار عـــــــدم 

     :Heteroskedasticity Testالتجانس
-Breuschباستخدام  Heteroskedasticityلهذا الغرض تم اجراء اختبار عدم التجانس 

Pagan-Godfrey  قيمة ( حيث أن 1موضح بالجدول رقم )كما هوProp.  الختبارF  هي أكبر
 وبالتالي يتم قبول فرض العدم الذي ينص على ان البواقي متجانسة.,( 1.12من )

 

(9) رقم جدول   
التجانس عدم اختبار  

               Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

 Null hypothesis: Homoskedasticity  

F-statistic F(13,13) 0.871890 Prob. 0.5957 

Obs*R-squared Chi-

Square(13) 

12.57607 Prob. 0.4811 

Scaled explained 

SS 

Chi-

Square(13) 

1.964535 Prob. 0.9998 

 
 رابعا: اختبار استقرار النموذج:

مدى استقرار النموذج و للتحقق من جودة النتائج تم اجراء اختبار المجموع التراكمي  الختبار
( حيث بينت نتائج اختبار المجموع 7(.  كما هو موضح بالشكل )Cusumللبواقي المعاد )
أن نموذج الدراسة مستقرة وذلك لوقوع الشكل البياني لإلحصاء داخل  (Cusum)التراكمي البواقي 
 الحدود الحرجة.
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(0) رقم شكل  
  االستقرار اختبار

 

-12
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07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CUSUM 5% Significance 
 
 
 . الخالصة:1

نظرا ألهمية تمكين دور المرأة باالقتصاد لما له من اثار إيجابية في المجتمع التي تعيش فيه 
الدراسة تحليل ألهم المتغيرات المؤثرة في مساهمة المرأة بسوق العمل في ليبيا، تضمنت هذه 

ومن خالل الدراسة والتحليل لواقع المرأة الليبية فانه  .واستخدم لتحقيق ذلك أسلوب قياسي كمي
يالحظ وجود تباين بين التحصيل العلمي المتحصلة عليه المرأة الليبية وبين مجاالت العمل حيث 

  مشاركتها في قطاعي التعليم والصحة مما يؤكد تأثرها بالعادات االجتماعيةتنحصر 
بعكس التوقعات بينت نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية بين مساهمة المرأة في ليبيا ومستوى 

التأثر السلبي بمستويات الدخل، مما يمكن تفسيره بان المرأة الليبية تضطر للعمل بدوافع الدخل، أي 
فكلما قل مستوى الدخل تحتم عليها ولوج سوق العمل كذلك هو الحال عند ارتفاع مستوى اقتصادية 

بصورة عامة تنخرط المرأة في سوق العمل لتعويض االنخفاض في الدخل المترتب على  البطالة
 ارتفاع مستوى البطالة.

ر المرأة و تؤكد النتائج على ضرورة العمل على تحسين نوعية الفرص المتاحة للمرأة وتعزيز د
االقتصادي وتوفير السبل والوسائل التي من شأنها تمكين المرأة وتسهيل مشاركتها االقتصادية للحد 
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من هدر الموارد االقتصادية المتمثلة في تضييع الفرص الكامنة في هذا الكائن المؤهل لخوض 
 مهامه المفترض حصوله عليها.

 . توصيات الدراسة:2
 ات من أهمها ما يلي:توصلت الورقة الي عدة توصي

تعزيز الجهود بهدف تمكين دور المرأة االقتصادي في ليبيا حيث اليزال متواضعا ويجابه  .1
العديد من الصعاب وتفعيل دور النقابات المهنية باحترافية عالية لصون حقوق المرأة 

 العاملة.
ية لدورها في الليب تفعيل المواد القانونية في ما يخص تهيئة البيئة المالءمة لممارسة المرأة  .7

 سوق العمل
توسيع نطاق الفرص االقتصادية أمام المرأة اذ يوجد رائدات في المشاريع االقتصادية  .3

 الصغيرة ال يتم االهتمام الالزم بها من قبل الجهات المختصة.
اعداد الورش التثقيفية لتوعية المجتمع بأهمية عمل المرأة كنصف المجتمع والدورات  .7

التدريبية لصقل المهارات. و توفير قاعدة بيانات جيدة فيما يخص المشاريع االقتصادية 
 الصغيرة والمتوسطة التي تشارك بها المرأة.
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Abstract: 

In the present study, Al6061 alloy was machined using the Electrical Discharge Machining (EDM) 

process. Powder-Mixed Electrical Discharge Machining (PMEDM) comprising two concentrations 

of Fe2O3 Nano-powder suspended in dielectric EDM fluid was used to examine the Taper (T) 

characteristics. The selected process parameters examined were; peak current, gap voltage and pulse 

on time. Subsequently, the mathematical correlations between the process parameters and tapers 

were deduced by Response Surface Methodology (RSM). The results demonstrated that peak current 

and voltage significantly influenced taper properties, whereas pluse on time was an insignificant factor 

during simple EDM machining. Furthermore, peak current and pulse on time were the sole 

significant factors during PMEDM whereas gap voltage was insignificant. Lastly, the findings 

revealed significant differences between the taper values when Nano-powder mixed EDM. 

Keywords: Powder-Mixed Electrical Discharge Machining; Fe2O3Nano-powder; Taper; Micro-

EDM, Al6061 alloy 

 

 

1. Introduction 

Electrical discharge machining (EDM) is an advanced machining process used to manufacture complex 

profiles, shapes, and materials difficult to machine by conventional processes. It can be successfully 

employed to machine electrically conductive parts irrespective of their hardness and brittleness [1]. The 

mechanism for material erosion in EDM is the conversion of electrical energy into thermal energy using 

discrete electrical discharges between an electrode and work piece immersed in a dielectric fluid [2]. 

During Micro-EDM, the process parameters are lowered to facilitate spark discharge in the micro-joule 

range required to process hard-to-machine materials into chip or debris sizes [3]. The advantages of 

Micro-EDM over other machining processes include the ability to machine conductive materials 

regardless of hardness, intensity, and tenacity [4]. In addition, Micro-EDM is a noncontact machining 

process which exerts minor force between electrodes resulting in negligible mechanical stress, chatter, or 

vibration problems during the machining [5]. However, the process is hampered by poor taper similarly 

observed in EDM. As a result, research in Micro-EDM technology is currently focused on attaining high 

aspect ratio micro holes, entrance and exit diameter alterations. The study by Ponappa et al., [6] 

investigated the parameters that significantly affect the accuracy and surface roughness of EDM products. 

The findings indicated servo speed and pulse-on time significantly influenced the surface roughness and 

taper of drilled EDM hole. Similarly,  Mustafa Ay et al.,[7] observed that hole dilation and hole taper 
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ratios increased with increasing peak current and pulse-on time resulting in bad surface characteristics 

.Kibriaet al.,[8] investigated the effects of Material Removal Rate (MRR), Machining Time (MT), Overcut 

(OC),Taperness, and Tool Wear Rate (TWR) in Micro-EDM machining of Ti-6Al-4V super alloy. In 

addition, the effects of the Micro-EDM characteristics on the alloy through holes were examined with 

Boron Carbide (B4C) as additive powder in de-ionized water based dielectric at different discharge 

energies. The results showed that powder addition improved MRR, taperness and surface quality of 

micro-holes. In a separate study, Kumar and Hariharan [9] investigated the machining characteristics of 

Austempered Ductile Iron (ADI) with copper as electrode during EDM. The study analyzed the effects 

of peak current, pulse-on time, pulse-off time and tool geometry on MRR, TWR, SR and taper angle 

machining responses. Similarly, Ghewade et al.,[10] examined the influence of peak current, gap voltage, 

duty cycle and pulse-on time on cutting Inconel 718 material with copper tool (electrode) using EDM. 

The selected output parameters examined were MRR, EWR, radial overcut (ROC) and half taper angle 

based on Taguchi Method. The study observed that MRR is mainly affected by peak current (Ip) and gap 

voltage (Vg), whereas EWR is influenced by pulse-on time (Ton) and duty cycle. In addition, peak current 

and duty cycle (t) displayed maximum effect on the radial overcut whereas half taper angle was primarily 

affected by pulse-on time and duty cycle  

The review of the literature demonstrates that EDM is hampered by various technical challenges. 

Consequently, advanced techniques such as powder mixed EDM (PMEDM) have been developed to 

improve the capabilities of EDM [11]. In principle, the process involves mixing the powdered form of 

the apposite material with the EDM dielectric fluid. The addition of electrically conductive powders 

increases the spark gap distance between the tool (electrode) and work piece there by improving the 

performance of the EDM process. In addition, the additive decreases the insulating strength of the 

dielectric fluid effectively improving the surface finish of the machined product such as specialized alloys 

[12]. This is essential for metals, alloys and materials application in the biomedical, metallurgic, nuclear 

and aerospace industries such as AL6061. The use of these alloys has gained considerable attention due 

to its biocompatibility, toughness and excellent strength retained at high temperatures, corrosion and 

wear resistance [13, 14]. 

Therefore, the objective of this study is to investigate the effects of the process parameters; current, 

Voltage ,Pulse-on time and nano-powder mixed dielectric on taper characteristics of Al6061 Alloy. The 

study will be carried out using simple (powder free) and powder-Mixed Micro-EDM.  To the best of the 

authors’ knowledge there is limited research on the effects of process parameters on Taper (T) angles 

during the PMEDM process. 

2. Experimental Procedures and Design 

The EDM experiments were performed on the Sodick Electrical Discharge Machine (Model:AG40L) depicted 

in Figure 1. The work piece material sample, Al6061 alloy used in the study, was cut into slides of 50mm 
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× 90mm × 1mm in dimension. The reverse polar copper tool (electrode with dimensions 6mm × 0.5mm), 

and an oil-based dielectric fluid were mixed with one proportion (4g/l) of  Fe2O3 nano-powder. For the first 

round of tests, the EDM dielectric was utilized however Fe2O3 nano-powder (<10nm) mixed with 

dielectric was used in the second round. PMEDM experiments were carried out in the working tank 

(dimensions 46cm × 35cm × 24cm) fabricated from stainless steel sheets of thickness 1.5mm as 

illustrated in Figure2. To ensure consistent suspension of  Fe2O3 nano-powder in the working tank, a 

stirrer was employed during the runs. Lastly, Design of  Experiment (DoE) was carried out using 2-level 

factorial design (23) comprising 8 points and 3 centre points. Therefore, a total of 11 total runs were conducted 

at low, centre and high levels for the selected variables; current, voltage, and pulse-on time as presented in 

Table 1 - 2. 

Table 1: Process parameters and their levels 

 

Symbol 

 

Independent 

Parameters 

Levels 

Low High 

A Peak current (A) 4 6 

B Voltage 4 15 

C Pulse on 10 120 

 

The taper for all experimental runs was calculated from the equation; 

ӨTaper = Tan-1[(Dtop - Dbottom )/2h]                      (1) 

Where, Ɵ is taper angle, D-top is entrance diameter, D-bottom is exit diameter and h- is machining depth 

[15]
 

Table 2:  Experimental plan and the results 

Exp 
no 

Level of parameters T1 
Free 

powder 

T2 
4g/l 

(Fe2O3) 
current voltage Pulse on 

1 4 4 10 0.85 11.1 

2 6 4 10 30.8 19.4 

3 4 15 10 20.4 8.6 

4 6 15 10 45.1 5.8 

5 4 4 120 6.7 4.4 

6 6 4 120 34.8 10.8 

7 4 15 120 14.9 12.65 

8 6 15 120 37.04 3.79 

9 5 9.5 65 30.6 2.1733 

10 5 9.5 65 24.8 7.1 

11 5 9.5 65 25.1 7.6 
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     Figure 1:  Sodick Electrical Discharge Machine        Figure 2:  Working tank 

 

3. Results and Discussions 

3.1. Analysis of Variance ANOVA 

The accuracy of the responses taper and relative significance of different process parameters were 

determined by Analysis of Variance (ANOVA) as presented in Tables 3, 4. The Lack of Fit values 0.42 

and 0.1035 deduced for T1 and T2, respectively were not significant. Hence, it can be concluded that the 

models are fit. From ANOVA Table 3, the significant terms for the T1 model terms comprise A and B 

which adequately represent the model. The effects of variation of different process parameters on T1 are 

depicted in Figure 3. From the main effect plot, it can be observed that T1 of the micro-hole increased 

with increase in peak current from 4 – 6A. The increase in hole taper due to increase in peak current and 

voltage can be ascribed to the high discharge energy created in the spark gap [16, 17]. However, the 

correlation between changes in taper with pulse-on time were different for T2. In this case, it increased 

with increase in pulse-on time due to the prolonged sparking time which reportedly increases the taper 

by changing the entry and exit diameter of the hole [18, 19]. Figures 4 indicates that increase in current 

led to an increase in T2 [19]. According to tables 3-4, current was a significant factor with R-squared 

values 0.92 and 0.82, observed for T1 and T2, respectively. Additionally, only a slight difference exists 

between Adj R-squared and Pred R-squared (< 0.2) which confirms a satisfactory correlation between 

the input and output parameters of the models . In the after math of elimination of insignificant terms, 

the final correlations for T1 and T2 in actual terms are presented in equations 2 – 3; 

T1 = 24.67 + 13.11*A + 5.53*B                                      (2) 

T2 = 11.74 + 7*A + 6.32*C+ 6.02*A*C                         (3) 
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Table 3: Analysis of variance for T1 

Source 
Sum of 
squares 

df 
Mean 
square 

F 
value 

P 
value 

A-current 1374.7 1 1374.7 84.29 0.0001 

B-voltage 244.46 1 244.46 14.99 0.004 

Lack of fit 108.8 6 18.13 1.67 0.42 

Total 1749.6 10    

R2 = 0.92       Adj-R2 = 0.90    Pred-R2 = 0.85 

 

Table 4: Analysis of variance for T2 

Source 
Sum of 
squares 

df 
Mean 
square 

F 
value 

P 
value 

A-current 392.42 1 392.42 13.33 0.0082 

C-pulse on 319.83 1 319.83 10.87 0.0132 

AC 289.64 1 289.64 9.84 0.0164 

Lack of fit 197.19 5 39.44 8.95 0.1035 

Total 1207.9 10    

R2 = 0.82       Adj-R2 = 0.75  Pred-R2 = 0.59 

 

 

 

Figure 3: Variation of T1 with process parameters 
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Figure 4:  Variation of T2 with process parameters 

 

3.2. Effect of Fe2O3 nano Powder on Taper 

Figure 5 compares the values of tapers formed by the addition of Fe2O3 nano-powder to the dielectric 

fluid. During the study, the effect of 4g/l  proportion of Fe2O3 nano-powder on taper characteristics of 

the alloy was examined. However, taper angle is smaller for experiments conducted with 4g/l powder in 

the dielectric. This is may be because increasing nano- powder concentration is helpful for reducing the 

taper, where effective flushing takes place due to the bigger sparking gap, and in turn, better form 

accuracy can be obtained [20]. 

 

 

Figure 5: Comparative Taper values 
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4. Conclusions 

The study examined the effect machining process parameters on taper characteristics of Al6061 Alloy by 

Simple and Powder-Mixed Micro-EDM using copper tool electrode. Based on the experimental 

investigations, the following outcomes were observed; 

 Current and voltage had significant effect on T1, while the other factor were insignificant. 

 Peak current (Ip) and pulse on time were the most significant factors on T2 during micro-EDM. 

When Ip increased from 4 - 6A, the values of T2 increased sharply. At lower value of pulse on 

time, the sparking occurred evenly resulting in small taper holes. However, with increase in 

discharge current to 6A, the hole taper increased due to secondary sparking at the side walls of 

the hole produced. 

 Taper angle is smaller for experiments conducted with 4 g/l of Fe2O3 nano-powder in the 

dielectric. 
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Abstract 

In this work study metal(II) coordination compound of L-Histidin were synthesized and 

characterization using by physicochemical properties the percentage yields, colors and melting 

points (M.P) of the coordination compounds are presented. UV-V is spectroscopy technique and 

antibacterial activities studies indicated that the complexes exhibit more activity than the ligand. 

Keywords: preparation of complexes, UV-V is spectroscopy technique, antibacterial activities 

 

1. Introduction  

L-Histidine is an optically active α-amino acid and is a tridentate ligand that has an imidazole ring, amino and 

carboxylate groups. Amino acids are the potential candidates for optical second harmonic generation because 

they contain chiral carbon atom and crystallize in non-centro symmetric space groups and it is an essential 

criterion for nonlinear application [1 ,2].The amino acid, histidine, is the most frequently occurring ligand of 

zinc in the active centre of zinc containing enzymes[3,4].Complexes of transition metal with amino acids in 

proteins and peptides are utilized in numerous biological processes, such as oxygen conveyer, electron 

transfer and oxidation. In these processes the enzymatic active site which is very specific, forms complexes 

with divalent metal ions [5,6]. Both catalytic and structural zinc in enzymes are always coordinated by at least 

one histidine donor [7,8]. Of the metal ligating amino acids bearing N, O and S containing donors in their 

side chains histidine are the most prominent ones for zinc [9,10]. Zn2+ can create inert chelate complexes by 

accepting the free electron pairs of O-, N-, S- from certain amino acid motifs. Not only it does play a crucial 

role in a variety of biochemical processes, but it can also participate in numerous reactions in organometallic 

chemistry. Nickel is usually found in biological compounds as Ni2+, since many enzymes are complexes of 

Ni2+ [11-16].The role of  Ni  in bioinorganic chemistry has been developed only since 1975, when the urea's 

was shown to be a nickel-containing enzyme[17].  
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Hence the objective of this work was to synthesize, characterize and determine the antibacterial activities of 

coordination compounds of (His) with metal-ligand ratio 1:2.  

2. Materials and Methods 

2.1. General  

All reagents and solvents used were of analytical grade. Melting points(M.P) were measured using open 

capillary tubes on a Gallen-kamp (variable heater) melting point apparatus. The UV- Vis spectra were 

obtained using a Genesis 10 UV-Vis.  

2.2. Synthesis of complexes 

The Zn(II) ,Ni(II) complexes of L-Histidine ligand were prepared in1:2 [metal : ligand] ratio by the addition 

of 0.01 M of appropriate metal salt (1.81 and 2.628gm for zinc, nickel respectively) to a solution of the L-

Histidine 0.03 M (2.29gm) dissolved with stirring in distilled water with the addition of C2H3NaO2 (0.71gm) 

dissolved in 1ml  distilled water with stirring then add to mixture  drop by drop  . The mixture was then 

heated on a water bath for 3 h. An immediate precipitation was obtained for majority of the complexes, while 

some required further concentration and cooling. The products obtained were filtered, washed with ethanol 

and dried in air.  

2.3. Preparation of the extracts 

Take 5gm  from complexes [Zn(L-His)2],[Ni(L-His)2] powder in 100 mL from distilled water at 100 rpm in 

a shaker incubator for 24 h at room temperature then solution was filtered through Whatman number 1 

sterile filter paper then the extracts were evaporated by dryness by Clock bottles  in the air at Room 

temperature [18,19]. It was dissolved in 2.5ml of distilled water and the extracts were placed in sealed glass 

tubes for preservation and kept in the refrigerator at a temperature of 4°C until use [20]. 

Test organisms: Escherichia coli and Staphylococcus aereus. The bacterial strains which obtained from Al 

Marj hospital.           

2.4. Antibacterial activity determination         

The following microorganisms were tested: Gram negative- Escherichia coli; Gram positive Staphylococcus 

aureus, were cultivated and stored in Nutrient Agar (NA), the Muller-Hinton agar medium was used for 

antibacterial assay. the agar diffusion method was used to assess the antimicrobial activity of the extracts 

Equip the bacterial suspension by take  from 3-5 colonies of  bacteria and put in 3-4 ml Normal saline then 

take from suspension 100 µl and put in all agar plates by Sterile cotton swab.  containing bacterial cultures 

incubated for 24 hours at 37°C then, the extracts were applied directly on agar plates using the drop method 

(100μL) [21,22].Then the prepared extracts are poured in to the well in the standard concentration (100μL). 

All the plates were incubated for 24 hours at 37°C . Then the presence of zone of inhibition could be 
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measured on the plates. All tests were performed in triplicate, and clear zones greater than 7 mm were 

considered as positive results because Cork borer was 7 mm in diameter [23].  

2.5. UV-visible spectroscopy 

The UV-Visible transmittance spectra of the complexes were recorded on a Shimadzu UV-Vis 160 

spectrophotometer, in quartz cells at the desired wave length region. 3mM solution of complexes in DMSO 

was used in all UV-Visible  measurements. 

2.6. Magnetic Susceptibility Measurements (BM)  

Magnetic susceptibility of the complexes will be measured and magnetic moments can be calculated. From 

the magnetic moment values in conjugation with molecular formulae, geometry (hybridization) of complexes 

will be determined. The gram magnetic susceptibility values, the magnetic moment in BM are calculated and 

presented as data. From the obtained result, M-L is concluded to be a high spin complex or M-L as a low 

spin complex [24,25]. Magnetic susceptibility measurements are used to determine the extent of electron 

pairing, the stereochemistry and metal-metal interactions in the complexes. 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

3.1. Physicochemical Properties  

The colors, melting points  (M.P), Wt of product(gm)   and percentage yields complexes are presented in 

table1.The complexes showed a wide range of colors that were in agreement with those obtained for similar 

coordination compounds.  

Table1. Some physical properties of the prepared  complexes. 

complexes Color MPC0 
Wt of product  

(gm) 
%Yield 

[Zn(His)2] Orange 349.2 0.9088 53.6 

[Ni(His)2] Purple 354.9 2.2728 92.42 

 

3.2. Electronic Spectra and  UV visible spectra 

The spectral data (not shown) of the prepared complexes show that the band at 309 nm of the  ligand which 

is corresponding to n→π* is changed to higher wavelength in [Zn(His)2] , [Ni(His)2]  indicating to 

combination of  H2N: 
           
→    M  and  N:

        
→ M  LMCT  

Transition.  

Zinc complex(II): The electronic spectra of these complex exhibit high intense charge transfer transition 

which are assigned (INCT). 
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Nickel complex(II): The electronic spectra of this complex have three bands respectively at  which can be 

assigned to 3A2g→
3T2g (F) v1 ,

3A2g→
3T1g (F) v2 

 and 3A2g→
3T1g (P)v3 , respectively [26,27]. 
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Figure (a,b).UV\Vis absorption spectra complexes( Ni(II), Zn(II)) with L-Histidin 

3.3. Magnetic Susceptibility Measurements (BM)  

The magnetic susceptibility values of the  complexes are  Shown in table2. 

Table2. magnetic susceptibility values of the  complexes 

                                                             

 

 

 

The Zn(II) complex exhibited magnetic moment of (d10) with diamagnetic indicating the low spin distorted 

tetrahedral geometry of the complex. Ni(II) complex exhibited magnetic moment of  (d8) with paramagnetic 

indicated the  Low spin nature of the complex and have octahedral geometry.  

4.Conclusion 

(ethylene diamine tetra acetic acid) is one of the best and most widely used chelating agents,It is a hexa 

dentate chelating ligand and we use the two complexes[Zn(L-His)2]2- and [Ni(L-His)2]2- in this research. 

From the UV spectra we found that the geometry is octahedral From the antibacterial activity we found the 

biggest effect was by the bond between the metal and ligand not by the ligand alone. 
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Abstract 

Globally, one of the diseases of economic impact and that affects the goat is Caprine Arthritis 

Encephalitis (CAE) caused by a virus of the Retroviridae family, genus Lentivirus, a group belongs 

to the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Ovine Progressive Pneumonia Virus (OPPV). 

Caprine Arthritis Encephalitis are a contagious febrile viral disease affecting the  goats of all 

breeds, age or sex.  CAE causing acute encephalitis, chronic non-suppurative arthritis of the tarsal, 

carpal joints, enlarged and severe hardening of the udder (indurative mastitis), with a bilateral 

nature that causes hypo or agalaxia, hypertrophied retromammary lymph nodes and chronic 

pneumonia. Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) like all lentiviruses, has a diameter of 

80-130nm enveloped particles with a dense conical nucleus, contains two copies of single-

stranded genomic RNA and several viral proteins with positive polarity characterised by an 

extreme slowness of it is replication processes. The virus is very closely related to the Maedi-Visna 

Virus (MVV) which causes a very similar disease in sheep. Management and hygiene at the level 

of milking equipment and utensils are common act to more than one individual can reduce the 

transmission of contagious agalaxia in a herd. Newborns should be fed colostrum from uninfected 

females or with pasteurized milk. Cleaning and regular disinfection of pens are sanitary 

measurements planned as a prevention strategy.  

Keywords: Small Ruminant Lentiviruses, Caprine Arthritis Encephalitis, Maedi-Visna, Goats 

 

Background 

Small Ruminant Lentiviruses (SRLVs) include; Maedi-Visna Virus (MVV) of sheep, and Caprine Arthritis 

Encephalitis Virus (CAEV) of goats [1]. These retroviruses cause chronic inflammatory disease that affects 

the brain, joints, lungs, and udder leading to globally significant mortality and diminish of animal 

production and benefits [2]. Caprine Arthritis Encephalitis (CAE) was first identified in 1980, in goat herds 

of the U.S. [3,4]. CAE is common in most countries where goats are raised, particularly in dairy goats, it is 

common in areas where production is intensive, particularly when the partitions occur in closed pens 
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where the weather is cold [5]. In natural conditions, goats become infected in their early life, are carriers of 

the virus in genome throughout their lives and develop the disease with months or years later. The virus 

does not infect the fetous through the placenta and the greatest transmission is through colostrum and 

milk [6]. Although the percentage of infected animals may be high, the number of goats that manifest one 

or multiple clinical forms of CAE varies in each. Many factors, including the strain of the virus, the age 

along with the breed of the animal, the route of infection, opportunistic infections and type of 

management can influence the degree of disease. However, viral load in the infected animal seems to be 

the most important factor [5]. 

 
 

 
Figure 1: Illustrates the structure of lentivirus 

The major tropism of the lentiviruses are macrophage, monocytes and dendritic cells and, nevertheless, in 

the tissues of other types of cells they can also be infected and act as a reservoir of the virus, these tissues 

include epithelial cells of the mammary gland, endothelial cells and cells of the microglia of the central 

nervous system [11]. Recent studies have found two different genotypes of viruses that affect goats and lead 

to CAE: the lentivirus of genotype type B and the lentivirus of genotype E. Genotype B causing serious signs 

is transmitted both horizontally and vertically. Genotype E is known as Roccaverano strain, it is important 

since it is not pathogenic, there is no presentation of any signs and it can only be transmitted vertically [9]. 

Viral Replication 

Once the virus enters the body of the susceptible animal, it is adsorbed by the cell through interaction 

with cell surface receptors (1) The surface glycoproteins fuse the lipid envelope with the plasma membrane, 

therefore, the nucleocapsid that contains the viral RNA is released in the cytoplasm (2) Once in the 

cytoplasm, the RNA is copied to DNA due to the viral enzyme TR that is associated with the virion. The 
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single stranded DNA copy transforms to a double stranded one by the same enzyme. The double-stranded 

DNA enters the nucleus of the infected cell (3), where it integrates with the DNA of the host cell with the 

help of the enzyme IN (4). To the DNA Integrated is known as provirus and serves as a template for the 

production of both mRNA that is translated into proteins (5), and virion RNA, which is encapsulated in the 

progeny virion. Therefore, the virus genome becomes part of the host genome and doubles during cell 

division (6), which makes it easier for viruses to be isolated from Human Immunodeficiency Virus (HIV)-

positive animals many years after the original infection. The virion follows two assembly processes, one 

aimed at the formation of the capsid and the other at the formation of the viral envelope (7). The polyprotein 

formed is transported from the endoplasmic reticulum to the plasma membrane of the host cell by secretory 

route, where it is associated with the membrane and hydrolyzed. The translation of the gag and pol 

polyproteins is followed by assembly in the cytoplasm. The nucleocapsid is assembled by means of a series 

of proteolytic breaks of the protein produced by the viral protease, while the growth of the virions that leads 

to the condensation and maturation of the virus is carried out to leave the host cell (8). The virus remains 

inactive in monocytes and it is replication is conditioned to the maturation of monocytes to macrophages 

once they leave the bone marrow or the blood of infected animals to localize in the tissues. This type of 

replication allows the virus to remain subclinical and go unnoticed by the immune system for long periods. 

Goat remains seropositive for lifelong and become a continuous source of infection for susceptible 

individuals even though there is an immune response that constantly attacks the virus [12]. Figure (2) explain 

the phases of retroviral replication process.  

 

 

Figure 2: Phases of retroviral replication process 
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Pathogenesis 

Once the virus has entered the body, a brief phase of viremia develops phase of post-infection 

viremia [12]. SRLVs have tropism in vivo by monocytes, macrophages and dendritic cells. Lentiviruses of 

small ruminants can affect other cells in vivo in the nervous system, such as microglia and endothelial cells as 

well as fibroblasts and other epithelial cells. These cells can act as a reservoir for the virus, as is the case with 

the epithelial cells of the mammary gland and that contribute to the transmission between the dam and the 

newborn during suckling [11]. Once the SRLVs have entered the body, they infect macrophages and dendritic 

cells of the pulmonary or intestinal mucosa. The dendritic cells migrate to lymph nodes where the virus is 

transferred to macrophages, which will leave the lymph node and spread the infection [7]. It is believed that 

infected macrophages penetrate the bone marrow where they can affect myeloid cells, or stromal cells, which 

would result in the continued production of infected cells and result in chronic infection throughout the life 

of the animal. Replication in monocytes and macrophages does not occur until they mature in the target 

organs. Therefore, immature macrophages act as a "Trojan horse", as the virus clones and escapes the cellular 

and humoral immune response. The infection remains dormant, for a period of time that depends on the 

viral strain and, fundamentally, on individual susceptibility [7]. Infected cells are transported to the target 

organs, and once they mature, viral replication will occur. This mechanism causes that the replication of 

SRLVs in the tissues is constant and, therefore, the immune response that is generated in response to this 

replication causes a chronic inflammation that gives rise to the pathological changes observed in the target 

tissues of animals infected by SRLVs [7]. Accordingly, the multisystem inflammatory disease typical of SRLV 

infections is immunopathogenic. The main change that occurs in the affected tissues is the infiltration of 

mononuclear cells (lymphocytes, macrophages and plasma cells). The final phase of the pathogenesis begins 

when the clinical disease develops. At this point, and depending on the picture that develops, the animal can 

die in a short time or remain chronically [7]. Despite the high degree of infection that some herds may 

present, clinical manifestations are usually not overt, as there are many factors that influence the 

pathogenesis, mainly the viral strain, the age with the breed of the animal, the route of exposure, 

opportunistic infections and management conditions [7]. 

Transmission 

The mode of transmission is mainly through colostrum and milk, some researchers suggest that The 

CAE virus can also be transmitted through respiratory secretions, urogenital secretions, faeces, saliva and 

blood of infected animals and even semen, although there is no evidence of transmission mediated by 

artificial insemination. Newborn kid's can be raised free of infection if they are separated from the nanny 

immediately after birth and can be raised with pasteurized milk. Prolonged direct contact between infected 
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and uninfected older goat may result in a few cross infections, increasing the incidence if female goats share 

mechanical milking facilities, due to milk reflux that occurs as a result of fluctuations in vacuum inside the 

milking system [13]. The infection has been experimentally transferred to kid's by feeding them with infected 

colostrum or by injection. The arthritic form of the disease has occurred experimentally in kid's extracted by 

caesarean section, injected with the virus isolated from the infected joints [13].  

In the case of CAEV, it has been proposed that epithelial cells act as a reservoir, demonstrating that those 

of the epithelium of the doe oviduct are highly permissive, so they could represent an important source of 

infection when the ovaries are used to produce goat embryos. Likewise, the epithelial cells present in goat 

milk are highly permissive for the productive infection of CAEV, being able to play an important role in the 

vertical transmission of the virus. Also, embryonic cells are susceptible to the virus specifically, goat embryos 

in the 8-16 cell stage can already be infected by CAEV provided they are not surrounded by a zona pellucida, 

so this layer seems to constitute a natural barrier against the virus. 

Clinical Semiology 

Arthritis is a chronic hyperplastic synovitis that occurs mainly in adult goats and is noticeable in the 

tarsal or carpal (knee) joints, giving rise to the popular term of large knee. It can start suddenly and unilaterally 

or bilaterally. Goats that are affected by the CAE virus will gradually lose weight and develop poor hair and 

swollen joints. Goats sick with the virus remain lying most of the time, and as a result, bedsores are common. 

In some cases, dilation of the atlantic and supraspinosa pockets occurs. The course of the disease is long, 

taking several months. Arthritis can be accompanied by an increase in size and hardening of the udder and 

interstitial pneumonia [13]. 

The leukoencephalitic form of the disease mainly affects kid's 2-4 months of age. The syndrome is 

characterised by posterior uni or bilateral paresis and ataxia. In the early stages, the evolution of the virus is 

short and agitated, followed by weakness and eventually a tendency to decubitus. In animals that are still able 

to stand, there may be a marked loss of proprioception on one of the hind legs. When there is already an 

affectation at the cerebral level, the animal shows an inclination of the head, torticollis (wry neck) and march 

circle. Kid's with unilateral posterior paresis usually progress to bilateral posterior paresis in about 5 to 10 

days. The paresis generally extends to affect the anterior legs, such that tetraparesis occurs. Most kid's are 

sacrificed. The interstitial pneumonia that commonly accompanies the virus in its nervous form is usually 

not so severe as to be clinically evident [13]. Hard udder or indurative mastitis, which is not necessarily caused 

by the CAEV, develops a few days after delivery. The udder is firm and hard, but you cannot get milk. 

Recovery is never complete, but there may be some gradual improvement [13]. 
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Clinical Pathology 

The synovial fluid of the affected joints is generally brown and stained red, and the number of cells 

increases to 20,000/ µl with 90% of mononuclear cells. Cerebrospinal fluid may show an increase in protein 

concentration. Radiographically, there is soft tissue swelling in the early stages and calcification of the 

periarticular tissues and osteophyte production in later stages [13]. 

Post-Mortem Findings 

In the arthritic form there is emaciation and chronic polysinovitis. There is evidence of degenerative 

joint disease in almost all joints. Local lymph nodes are microscopically enlarged and diffuse interstitial 

pneumonia is usually present. In the pleural form, the diagnostic lesions are in the nervous system and affect 

the white matter, especially the cervical spinal cord, and sometimes the cerebellum and brainstem. The lesion 

is a non-suppurative demyelinating encephalomyelitis. There is usually a mild, diffuse interstitial pneumonia 

[13]. It was possible to observe the presence of macrophages in the male reproductive tract, in particular in 

the acinar light of the adjoining glands, ampulla, seminal vesicle and bulbo-urethral, these defense cells can 

be found in both healthy and diseased animals. This observation suggests that the epithelia of the 

reproductive tract of infected buck, especially those of the attached glands, can serve as multipliers of the 

CAE virus and promote its dissemination by semen [14]. 

Nucleic Acid Recognition Methods 

Nucleic acid recognition methods for the detection, quantification and identification of CAE 

provirus DNA using the standard polymerase chain reaction (PCR) followed by Southern blotting, in situ 

hybridization or cloning and sequencing of PCR products. Viral genome can be extracted from different 

tissues such as lung, synovial membranes, and udders. Standard PCR techniques for the detection of CAE 

provirus DNA in cells and tissues routinely used in many laboratories and are generally used as ancillary tests 

to determine the status of infection in animals that can not be definitively diagnosed by serology. Real-time 

PCR techniques are beginning to be used in a few laboratories and these tests, in addition to determining the 

status of the infection, also quantify the amount of CAE provirus in an animal. In addition, the molecular 

techniques of PCR, cloning and sequencing also allow to know the specific strains of a country or region, 

which can influence what type of serological test and antigen should be used. 

An important question about the use of PCR is it is specificity. Sequencing is the best test of specificity in 

the validation of PCR-based tests and is recommended by the World Organization for Animal Health [5].  
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Differential Diagnosis 

Due to the clinical, morphological and productive behavior characteristics, the CAE must be 

differentiated from other types of locomotor disorders such as lameness due to arthritis and traumatic 

synovitis, fractures, ligament tearing, meniscal rupture, osteoarthritis and arthritis of infectious origin 

produced by coliforms, Staphylococcus, Streptococcus, Mycoplasma, Chlamydia and Choriobacteria spp. [13]. From the 

respiratory point of view, CAE should be distinguished from caseous lymphadenitis, mycoplasmosis, 

contagious pleuropneumonia and pasteurellosis pneumonia. For the nervous form, they must be 

distinguished from toxoplasmosis, nematodiasis, trauma, copper deficiency and congenital anomalies of the 

brain and spinal cord, in addition to those specific diseases of the central nervous system such as listeriosis 

and polioencephalomalacia [13]. 

Treatment 

The treatment against caprine arthritis encephalitis has not been successful, goats can be treated with 

broad-spectrum antibiotics to avoid complications against opportunistic bacteria, the arthritic form can be 

improved by putting a thick layer of bed and administering anti-inflammatory drugs such as corticosteroids 

[13]. 

Prevention and Control 

CAE infection is tricky to control owing to the capability of the aetiology to integrate into the  

genome of the host, provoke constant contagions and evade neutralization. The vaccination tries have 

sometimes triggering increased viremia with more acute illness. Up till now, the control depends on the 

identification of infected animals and keeping them physically separated from uninfected animals. Newborn 

kid's can be raised free of infection if they are separated from their dam immediately after birth, feeding them 

with pasteurized milk and analyzing them serologically at regular intervals to ensure they remain free of the 

infection. The common practice of feeding kid's with colostrum from several goats should not be allowed, 

since the colostrum of infected females contains antibodies, but the infectivity of the virus, which is also 

present, is not limited. Continuous contact between adults who are infected with the virus will facilitate 

horizontal transmission and may reduce the effectiveness of an eradication program based on the control of 

vertical transmission in young's [13]. Detecting positive reactors in seminal plasma is a necessary control 

measure that could reduce the spread of the disease [14]. The intake of colostrum in the first days of the kid's 

life is essential for it is survival. These animals are born devoid of immunoglobulins (Ig), since in this species 

the placenta prevents the transfer of Ig from the mother to the fetus, so that the colostrum provides them 

with the necessary ones to survive until their endogenous production begins.  
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In the practice of artificial lactation, the kid's must be separated from their dams after the birth with 

the objective of minimizing the maternal-filial relationship established in the first hours after birth. Also, 

management is especially important in areas where colostral transmitted diseases such as CAEV are present. 

Colostrum pasteurization plays a fundamental role in the prevention of this type of diseases. There are 

findings that demonstrated the inactivation of the CAEV after pasteurization at 56 °C for one hour. 

Refrigeration is a good method of preserving goat colostrum for at least three months. The methods of 

colostrum defrosting have a lower effect on the concentration of IgG of the same as the successive freeze-

thaws. Pasteurization has a negative effect on the concentration of colostrum IgG, as well as the exclusive 

use of commercial colostrum implies a high risk to failure of passive transfer (FPT) of immunity. Moreover, 

apply the method of colostrum feeding (twice daily intakes for two days, each taking 5% of birth weight) 

does not show differences between chilled colostrum and frozen in the first month of life.  
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