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 شروط النشر

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

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %60تم إعادة صياغة بنسبة ال تقل عن تأن ال يكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن 

سة الكتابة وسوولة هوموا واجتاا  اخأخاا  الاحوية البحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالًّ تقبل-2

ًّاإلمالئية واللغوية.

ًّ.%15تقبل اخأبحاث التي تزيد هيها نسبة التشابهات البحثية عن  الًّ-3

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

التواصل، الدولة( باللغة العربية  طريق-العمل مكان-ثالثًيايرهق البحث بسيرة ذاتية للباحث تشمل )اسم الباحث  أن-5

ًّواإلنجليزية أو الفرنسية.

للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وهريق الدراسات  االستراتيجيةمجلة الدراسات  -6

رث وإدارة الفرص بفلساين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة )إدارة اخأزمات، إدارة للكوا االستراتيجية

، إدارة الفرص، إدارة املعرهة، التامية املستدامة، إدارة املعلومات، العلوم البيئة، السالمة البشرية والابية واملشتركة الكوارث

، إدارة ث والاوارئًّاحد، إدارة السياسات واالستراتيجيات، إدارة اخأًّىًّإدارة املالجئ واملأوًّوالصحة املواية، القوانين والتشريعات، 

، السيااريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة اإلعمار بعد الكوارث، إدارة املخاطر، العلوم البينية

ًّ(.استخالص الدروس والعظات والعبر

اإللكتروني نسق وهق القالب على شكل ملف مايكروسوهت وورد، إلى البريد الباحث البحث امل رسلي أن-7

(jssdom@democraticac.de)ًّ

 عماخأبحاث والترجمات إلى تحكيم سّري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، واخأبحاث املرهوضة يبلغ أصحابها  تخضع-8

ًّإبدا  اخأسبا .

ًّاالستشارية. العلميةباشرة للجاة الباحث باستالم البحث ويحّول بحثه م يبلغ-9

ًّأصحا  اخأبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجاة العلمية وبمواهقة هيئة التحرير على نشرها. يخارًّ-10

م مع مرهق خاص  اخأبحاث-11
ّ
التي ترى اللجاة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجرا  تعديالت عليها، ويسلم للباحثين قرار املحك

ًّى الباحث االلتزام باملالحظات وهق مدة تحددها هيئة التحرير.بالتعديالت، عل

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

ًّ.إصدار املجلة الباحث شوادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ ويستلمالخاضع للتحكيم  العلميتشود بنشر املقال 

 ISSN (Online)إصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي  للمجلة-13

2629-2572ًّ

سبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بحيث إن املعيار اخأساي ي لقبول النشر ضمن أعداد املجلة هو ى اخأًّراعت الًّ-14

ًّوأصالة املاّدة العلمية وسالمة اللغة والعااية بالضوابط املاهجية في البحث العلمي. جودة

 جرا ات كما هو متعارف عليه فياإلًّتبعات وًّاليما يتعلق بالسرقة العلمية هسيحّمل الباحث ويئة العلمية تقرير من ال أي-15

ًّ.سياسات املجلة العلمية الدولية

ًّاملجلة عن آرا  أصحابها. جميع اخأهكار املنشورة في تعبرًّ-16

ًّالعلمي.ترتيب اخأبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

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

ًّالفرنسية. -االنجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19

ًّلصاحب املقال اخأصلي وجوة اإلصدار باللغة اخأصلية.ذاتية السيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحاالًّ في-20
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 كيفية إعداد البحث للنشر:

ًّكيفية كتابة الجداول واخأشكال والووامش.وًّيتوهر قالب موضح هيه نمط التوثيق املعتمد 

 عنوان جهة الباحث:

املخلص بجمل  ويكتب( لكمات، 7-4أو الفرنسية، ثم الكلمات املفتاحية من ) اإلنجليزية- ةالعربي باللغة-امللخص التافيذي 

والاتائج  حثالبقصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واخأساليب العلمية واخأدوات املستخدمة في 

ًّالتي توصل إليها الباحث.

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

ًّواملاهجية وأهم الاتائج والتوصيات التي توصل لوا الباحث وأهم املقترحات والاماذج التي يمكن أن تكون إضاهة علمية جديدة.

مجال  ما صدر في آخرًّفي ذلك  تحديد مشكلة البحث، وأهداهوا وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تارقت للموضوع بما -

، وتحديد مواصفات هرضية البحث أو أطروحته، ووضع التصور املفاهيمي، وتحديد مؤشراته الرئيسية، ووصف البحث

ًّماهجية البحث، وتحليل الاتائج واالستنتاجات.

راجع في وتكتب املالباحث  بقائمة بيبليوغراهية، تتضمن أهم املراجع التي استاد إليها مختتًماكما يجب أن يكون البحث  -

ًّ( بداية كل مومش صفحي، وترتب في آخر املقالة أبجدًيا على شكل نقاط.1هوامش كل صفحة على أن يبدأ الرقم   )

لاظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العربي في أسلو  كتابة  اأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وهًقًّ -

ًّراجع.الووامش وعرض امل

ًّتستخدم اخأرقام املرتفعة عن الاص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به في قائمة  -

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

ا في دورية: 
ً
 ملجلد، رقم العدد،ا عاوان البحث، واسم الدورية، رقم ،ساة النشر ،سم الباحث )الباحثين(اأ. إذا كان املرجع بحث

ًّالصفحات.أرقام 

ًّ.ن الكتا ، اسم الااشر وبلد النشرعاوا النشر،: اسم املؤلف )املؤلفين(، ساة  . إذا كان املرجع كتاًبا

العاوان، يكتب رسالة ماجستير أو ، ج. إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، الساة

ًّ.الجامعة ، اسمبخط مائل أطروحة دكتوراه

عاوان التقرير، أرقام الصفحات، ، د. إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جوة رسمية: يكتب اسم الجوة، ساة النشر

ًّالدولة.

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

ًّ.تكتب تحت عاوان مقابالت

و. إذ كان املرجع مجموعة بؤرية: يكتب أسما  املجموعة في ملحق، موضوع الاقاش في املجموعة، جوة عقد املجموعة، تاريخ 

ًّعقد املجموعة، املكان، الساة.

ًّريخ دخول املوقع، رابط املقال، تاريخ النشر، تا”عاوان املقال“ز. بالنسبة ملواقع االنترنت: االسم الكامل للكاتب، 

كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها بصورة استثاائية وحسب القيمة  8000حتى  3000يتراوح عدد كلمات البحث من 

ًّاملعرهية، لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

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

ًّ. 1.5، أسفل الورقة 5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02كما يلي: أعلى تكون  هوامش الصفحة:

 ،Title of the article in English (Police Times New Roman( 20حجم الخط:  ،sakkalmajallaعاوان املقال: )نمط الخط: 

Taille : 16 )ًّ
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، sakkalmajalla( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 15، حجم الخط:sakkalmajallaاالسم الكامل للباحث: )نمط الخط 

( البريد اإللكتروني للباحث )نمط 13، حجم الخط:sakkalmajalla( مؤسسة االنتما  كاملة والبلد )نمط الخط 13حجم الخط:

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Romanالخط: 

، sakkalmajallaكلمة، )نمط الخط  150كلمة وال يقل عن  200يزيد عن ال  امللخص )باللغة العربية(: يشترط في امللخص أن 

ًّ، مائل(.14حجم الخط: 

ًّ، مائل(.14، حجم الخط: sakkalmajallaكلمات، )نمط الخط  7و  4الكلمات املفتاحية )باللغة العربية(: بين  

Abstract: (in English)(Between 150 words and 200 words,: Times New Roman, Taille : 13, Italics) 
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 امللخص:

ساهم انتشار هيروس كورونا في العديد من اخأزمات العاملية والتي أثرت على نمط الحياة اليومي املعتاد للكرة اخأرضية، 

هدهت الدراسة إلى بيان أهمية استغالل جائحة هيروس كورونا في تحقيق العدالة اإلنسانية في العالم؛ وذلك في 

ا من زيادة عدد الضحايا، إطار 
ً

العجز الكبير في الحد من انتشاره وتعايل املصالح البشرية والحياة املعتادة خوه

استخدم الباحث املاهج التجريبي املعتمد على خبرات الباحث في التخايط وإدارة املخاطر واملاهج االستشرافي في 

ار اظومة اإلدارية للعالم، توصلت الدراسة إلى أن آثار انتشاستشراف املستقبل القريب وأهم املتغيرات املتوقعة في امل

الفيروس كبيرة جًدا على صعيد القوة االقتصادية والصحية والعالقات الخارجية والتوجوات املستقبلية في باا  

ماظومات صحية أكثر استدامة في تقديم الخدمة للمجتمعات املتضررة، وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجوود 

عاملية واالقليمية في مواجوة اآلثار السلبية لفيروس كورونا والسعي الستمرار الحياة البشرية بجودتها املعتادة في ال

ًّظل تمدد انتشار الفيروس وتدني قدرات السيارة عليه في املدى القريب.

ًّ، إدارة الفرص، العدالة اإلنسانية.19جانحة، هيروس كورونا، كوهيد  الكلمات املفتاحية:

Abstract 
The spread of the Corona virus has contributed to the arising of many global crises that 

affected the usual daily lifestyle of the globe. Hence, this study aimed to demonstrate the 

importance of exploiting the misdemeanor of the Corona virus in achieving human justice 

in the world, in the light of the great inability to limit its spread, and the forced disrupt of 

human interests and the usual life in order to avoid increasing the number of victims. The 

study was conducted using the experimental approach based on the researcher's experiences 

in planning, risk management and the forward-looking approach in anticipating the near 

future and the most important variables expected in the administrative system of the world. 

Thus, the study concluded that the effects of the spread of the virus are very large in terms 

of economic and health power, external relations and future directions in building health 

systems that are more sustainable in providing service to the affected communities. 

Consequently, the study recommended the intensification of global and regional efforts in 

facing the negative effects of Corona virus, and seeking to continue human life with its usual 

mailto:arch.moh.elmougher@gmail.com
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quality in light of the spread of the virus and the decline of control capabilities in the short 

term 

Keywords: Pandemic, Coronavirus, Covid 19, Opportunity Management, Humanitarian 

Justice. 

ًّامللخص املفاهيمي:

تؤثر التغيرات املتالحقة في انتشار اخأمراض واخأوبئة والتي يمكن أن يكون تأثيراتها املباشرة على حياة املجتمعات أو 

ساوات لتظور آثاره، إذ تتاوع العوامل املؤثرة على انتشار  5تحتاج إلى وقت زمني يزيد عن التأثيرات غير املباشرة والتي 

جرا ات اخأكثر حدة من السلاات املحلية في إطار تحقيق الحماية رونا في املجتمعات، مما يتالب اإلًّهيروس كوًّ

اخأماية والسياسية واالقتصادية الشاملة واستقرار اخأمن القومي للدولة، وخاصة وأن هااك مجموعة من املتغيرات 

يمكنها أن تساهم في زيادة حدتها، وقد تظور في هذا املجال تغير في معالم القوة املؤثرة على امتصاص الصدمات 

الااتجة عن جائحة كورونا كالقوة الصحية والقوة املجتمعية والقوة االقتصادية وقوة التحكم والسيارة بردة 

ًّالفعل على مخاطر االنتشار.

 الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي لجائحة فيروس كورونا لتحقيق العدالة اإلنسانية.

ًّ
ًّ

 الاتائج واملقترحات النتشار جائحة الفيروس.والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم 

جائحة فيروس 

كورونا فرصة 

ة لتحقيق العدال

.اإلنسانية

قوة الدولة 

الصحية

القوة 

االقتصادية
للدولة

الالعبون 

واملؤثرون 
حالًيا 

 
ً

ومستقبال

تسخير 

ا التكنولوجي
في إدارة 

األزمة
ت إدارة البيانا

واملعلومات

السيطرة 

والتحكم في 
توجيه النخب

املجتمعية

القوة 

الصناعية 
للمستلزمات 

الطبية 

.الطارئة

إعادة هيكلة 

املنظومة 
الصحية 

العاملية
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 تطلعات مستقبلية: 

االنسانية العدالة لتحقيق الواحد القاب ذات العاملية املاظومة تشكيل إعادة. 

عنها الااتجة اخأزمات مع للتعاطي التشاركي التخايط في تهتم قصوىًّ كأولويات االنسانية القضايا تتقدم أن. 

ًّلزراعي،ا والترهيهي، السياحي البحري، الاقدي، الصحي، السياي ي، العسكري، اإلداري، التعليمي،) االقتصاد صعيد على كورونا خأزمة االقتصادية اخأثارًّ مجال في البحثية الدراسات تعزيز 

 .باالقتصاد املرتباة القااعات من وغيره ،(الخدماتي

 .اإلنسانية العدالة لتحقيق فرصة كورونا فيروس جائحة
 

 معادالت وتغيرًّ االستبداد من للتخلص الفرص من العديد وجود، العالمي االقتصاد على والسيارة والكوارث اخأزمات مع التعاطي في االقتصادية السياسات ضعفتوصلت الدراسة إلى 

 .السلبية اخأضرارًّ من الحد وبالتالي الجائحة آثارًّ في والتحكم السيارة في هاًما دوًرا واملعلومات البيانات إدارة تلعب، واملحتلة املااطق في الصراع

 

ل التوعية اقليمية في مواجوة اآلثار السلبية لفيروس كورونا والسعي الستمرار الحياة البشرية، وباا  ماهجية عاملية واضحة إلدارة البيانات في مجأوصت الدراسة بتكاثف الجوود العاملية واإل

 .ية واخأزماتوتبادل الخبرات بين الدول التي نجحت في السيارة والتحكم بآثار الفيروس، وإعادة هيكلة املاظومة الصحية العاملية وهق املتغيرات الصحواالستعداد ملواجوة الجائحة، 

 في ثرًّاملتأ والعوامل الجائحة ظاهرة لوصف والتحليلي الوصفي املاهج الدراسة استخدمت

 وارئًّالا خاط إعداد في الباحث خبرات على عتمدي الذي الحدي ي واملاهج انتشارها، توسع

 ريب.الق املستقبل استشراف في االستشرافي واملاهج املخاطر، وتقييم واالستجابة

 جائحة كورونا انتشارًّ الفرصة استغالل بضرورة الباحث وإحساس مالحظة خالل من

 بشريًّال االستقرارًّ وهددت البشرية الحياة مااحي كاهة على مباشرًّ بشكل أثرت والتي

 حركة وتقييد االقتصادي الركود في وتسببت عام، 60 عن تزيد التي العمرية للفئات

 لىع للسيارة العاملية التوجوات في اختالهات ظورت هاا ومن العالم، في املواطاين

 .البشرية الحياة استدامة على التأثيرًّ مستويات واختالف الفيروس

 العالمي الصعيد على كورونا خأزمة السلبية املؤثرات أهم توضيح إلى الدراسة هدهت
 .والقومية العاملية املاظومة إدارة في منها يستفاد لفرص تحويلوا وكيفية
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 العام:. اإلطار 1

 مقدمة: 1.1

 لتياالوشيم، وأظور املشكالت في عان ما انتشر في العالم كالاار سرًّ يظور مؤخًرا هيروس كورونا في مدياة وهان الصياية والذ

ضاعف من  وهذا بدورهالابية املختصة في العديد من الدول،  واخأجوزةيعاني منها الاظام الصحي والعجر الكبير في املستهلكات 

املصابين والوهيات وخاصة في املااطق التي لم يتوهر بها أجوزة التافس الصااعي وقد دعت املاظمات الدولية والدول إلى أعداد 

1ًّزيادة تصنيع اخأجوزة واملستهلكات الابية.

ا حاًدا في االقتصاد والذي اقتر  من حاهة الركود، هقد توقع
ً
اللجاة  تفي ظل تمدد انتشار الفيروس سجل الامو العالمي هبوط

مليار دوالر في  42االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( أن توسع انتشار رقعة الوبا  سيتسبب في خسائر تزيد عن 

م، وذلك باالعتماد على توقف الحركة التجارية والصااعية وهرض حظر التجوال على املواطاين 2020العالم العربي خالل 

لى الرغم من التحديات التي تمر بها املااقة العربية من حالة عدم االستقرار، وبالتالي تحتاج وإلزاموم الجلوس في البيوت ع

جامعة الدول العربية لفرض سياسات اقتصادية عاجلة وطارئة تعمل على استمرار الحياة وتقليل الخسائر االقتصادية، ودعم 

اهم املجتمع في رسم مالمح اإلدارة االقتصادية املتكاملة الفئات الوشة واخأكثر تضرًرا من الصااديق السيادية على أن يس

 ا على صعيد الدول الغربية هقد ترك املجال لكل دولة لتقرر السياسات الداخلية املتعلقة بتاوير املاظومة الصحيةأّمًّ 2لألزمة.

سلبي امل بهد الحد من التأثير الجرا ات الوقائية والعالجية تصحيح مسار السياسات الوطاية املتبعة في إطارها الشوتقديم اإلًّ

ًّعلى املجتمعات وخاصة التي يمكنها أن تفقد السيارة على تمدد انتشار الفيروس.

أنماط الحياة، والبنية املجتمعية االقتصادية والسياسية يمر العالم بالعديد من اخأزمات والكوارث والتي لوا تأثير مباشر على 

والويئات الوطاية؛ إذ أن أزمة كورونا يمكنها أن تغير في معالم الحياة املستقبلية وهتح  واإلدارة املستقرة للمؤسسات الرسمية

أهاق تاموية جديدة تعمل على باا  ماظومة اقتصادية وصحية واجتماعية تعتمد على املوارد الذاتية للدول حيث أن كل دولة 

ًّالم بدون استثاا .أصبحت تهتم بمواجوة اخأزمة بذاتها خاصة بعدما وصل لكاهة دول الع

 مشكلة الدراسة 2.1

رغم أن العالم يدار بواساة قاب  ما هو خفي وخاصة بين الدول العظمىيمر العالم بصراعات مستمرة منها ما هو معلن ومنها 

 رًّواحد، وفي ظل تلك الصراعات ظورت أزمة كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على كاهة مااحي الحياة البشرية وهددت االستقرا

عام، كما وأنه تسبب في الركود االقتصادي وتقييد حركة املواطاين في العالم، ومن  60البشري للفئات العمرية التي تزيد عن 

هاا ظورت اختالهات في التوجوات العاملية للسيارة على الفيروس واختالف مستويات التأثير على استدامة الحياة البشرية. 

ًّنتج عنها تغير في املاظومة اإلدارية للعالم في ظل تغير اختالف موازين القوة املؤثرة في قيادة العالم.وبالتالي هذه اخأزمة ممكن أن ي

 أهداف الدراسة: 3.1

هدهت الدراسة إلى توضيح أهم املؤثرات السلبية خأزمة كورونا على الصعيد العالمي وكيفية تحويلوا لفرص يستفاد منها في باا  

نسانية في العالم بغية حماية البشرية من الاظام ذو القاب اخأحادي، وماه العالم لتحقيق العدالة اإللقيادة القاب الثالث 

ًّتفرعت اخأهداف التالي:

 التعرف على الفرق بين الجائحة والوبا . -

 بيان أهم العوامل املتأثرة من انتشار الوبا . -

 التعرف على آليات إدارة املاظومة العاملية بعد أزمة كورونا. -

 أهمية الدراسة: 4.1

ًّالحاجة املاسة الستشراف املستقبل في ظل تعدد املخاطر الااتجة عن انتشار جائحة كورونا. -

                                                           
1 WHO (2020): Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 58, European Region. 

 م(: فيروس كورونا التكلفة االقتصادية على املنطقة العربية، لبنان.2020اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" ) 2
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ًّندرة الدراسات التي تحاكي انتشار وبا  في العالم بلغت تأثيراته على طريقة إدارة العالم بماهجيات مختلفة. -

ًّالقضايا العاملية املؤثرة في صياغة القرار العالمي.تعزيز املكتبة العربية بالدراسات البحثية التي تااقش  -

 منهجية الدراسة 5.1

لوصف ظاهرة جائحة كورونا وأهم املؤثرات والعوامل املتأثر في توسع انتشارها  ياستخدمت الدراسة املاهج الوصفي التحليل

رات الباحث واملاهج الحدي ي الذي يعتمد على خبعلى املستوى العالمي ومستوى تأثيراتها على البيئة املعيشية والبنية املجتمعية، 

في املشاركة في إعداد خاط الاوارئ واالستجابة وتقييم املخاطر من خالل الدورات التدريبية واملااقشات العلمية وورش 

ملستقبل ا العمل التي شارك هيها والدراسات البحثية املنشورة في إدارة اخأزمات والكوارث، واملاهج االستشرافي في استشراف

القريب وأهم املتغيرات املتوقعة في تغيير ماظومة العالم اإلدارية والسياسات التاموية املستقبلية، كما اعتمد الباحث على 

العصف الذهني والتفكير الجماعي مع العديد من الخبرا  واملااقشات في عدة اجتماعات لتاوير ماهجية التفكير املتعلق بإدارة 

ًّلفرص ومبادرات تساهم في تحقيق العدالة االجتماعية. الجائحة وتحويلوا

 . الجائحة والوباء:2
أعلات ماظمة الصحة العاملية أن انتشار هيروس كورونا يمثل جائحة عاملية بعد أن أعلات عاه مسبًقا أنه وبا  في بداية 

1ًّالتعامل مع هيروس كورونا: انتشاره بمدياة وهان الصياية، لذا سنتعرف على الفرق بين املصالحات املستخدمة في

تصاف الجائحة بأنها أعلى درجات الخاوة في قوة انتشار الفيروس وذلك بانتشاره في أكثر من (: Pandemicالجائحة ) 1.2

مااقة جغراهية في العالم وليس في قارة أو إقليم، مما يتالب مزيًدا من التنسيق بين السياسات الوطاية والعاملية واإلقليمية 

الصحة العاملية صاحبة اليد العليا في تحديد السياسات الصحية  في تعزيز الوقاية والحماية من انتشار املرض، وتعتبر ماظمة

ًّاملالئمة للتعامل مع املرض والحد من انتشاره. 

هو انتشار مرض أو هيروس أو جراثيم في مااقة معياة ومحددة في العالم سوا  كانت دولة واحدة  (:Epidemicالوباء ) 2.2

دول متجاورة تتالب ماه رسم السياسات االقليمية بالتعاون مع ماظمة الصحة أو قارة أو إقليم، وبالتالي هي مشكلة تتعلق ب

ًّالعاملية في املراقبة والتوجيه للحد من انتشاره وحتى ال يتحول إلى جائحة.

جرا ات ملحاربته وماع وتهتم الدولة بتحديد اآلليات واإلًّهي مشكلة صحية تتعلق بدولة معياة (: Endemicاملتوطنة ) 3.2

ًّمثل مرض الكوليرا في اليمن، ويكمن دور ماظمة الصحة العاملية في املساعدة واملشورة. انتشاره

إن التاصيف السابق يتالب التعاون املشترك لباا  سياسات صحية واضحة للتعامل اآلمن مع الجائحة والسيارة على مخاطر 

ًّانتشارها والحد من الخسائر البشرية.

 . أزمة كورونا3
كورونا على صعيد العالم في صااعة العديد من اخأزمات الخانقة للعالم، وعمل على توجيه البوصلة في  ساهم انتشار هيروس

مجال اخأمن الصحي العاملي إذ أظور الفيروس عورة العالم في العجز في الصااعات الابيعة وخاصة في مجال اخأجوزة واملعدات 

دول إلى إعالن طب الحرو  في إطار مواجوة الفيروس أو العمل على تحديد ا دعا عدة واملستلزمات املتعلقة باملوام الصحية، مّمًّ

ًّالصااعات الواجب تصنيعوا من ماظور قومي خاصة في مجال تصنيع أجوزة التافس والتعقيم.

 التخطيط االقتصادي ملواجهة اآلثار الناتجة عن انتشار الفيروس: 1.3

الواقع ودراسة التاريخ والتفكير العميق بعد التحليل الجذري لكل تعتمد عمليات التخايط على تقدير املواقف وتشخيص 

ا يتالب عمليات التخيل الذهني إلى أين سيصل باا هذا الفيروس؟، وذلك مرتبط مشكلة يكنها أن تنتج عن الجائحة، مّمًّ

 التمويل املااسب بابيعة السياسات التي تتخذها الدولة على صعيد الدعم االقتصادي ومحاربة حالة الكساد والبحث عن

ملواجوة هذا الفيروس، هاإلجرا ات الحالية التي اتخذتها بعض الحكومات في وقف الحياة ملدة زماية لحين السيارة على 

                                                           
 املصالحات الابية املتعلقة في هيروس كورونا.  (:2020مارس  19ماظمة الصحة العاملية ) 1

(WWW.emro.who.int/ar/cov.org)  

http://www.emro.who.int/ar/cov.org
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الفيروس يتالب من الدولة رصد املوازنات الاارئة الستدامة التدهق االقتصادي والسيولة املالية بغية الحد من الخسائر 

ًّ 1ى القااع الخاص والحكومات والدول الصاعدة أو الاامية.االقتصادية الواقعة عل

إذ يتضح أن الحكومات عليها البحث عن السياسات االقتصادية املرنة التي يمكنها أن تساهم في ليونة التخايط االقتصادي 

لفيروس ليات انتشار انسانية، هقد أثبت عمالحياة البشرية في ظل الظروف اإل بما يدهع عجلة التامية االقتصادية واستدامة

أنه لم يميز بين دولة هقيرة أو غاية بحيث كان املستهدف العالم بأسره وهذا تسبب في تقييد عمليات املساعدة من الدول 

العظمي للدول الاامية، ومن هاا يمكن البحث عن آليات تؤسس لتحقيق العدالة اإلنسانية في عمليات التدخل وذلك من 

ًّالتي يمكنها أن تعمل على باا  ماظومة عاملية تعتمد على البعد اإلنساني. خالل الخاط املستقبلية

 تداعيات الجائحة: 2.3

عملت الجائحة على تراجع في العديد من املؤشرات االقتصادية وتعزيز االقتصاد التكاولوجي وذلك في إطار سياسات الحد من 

اط التعليم االلكتروني في الغرف االهتراضية والتي يتم هيها انتشار الفيروس والعمل عن بعد، كما وأن الدول أعلات عن خ

املااقشات وتقديم املحاضرات من شأنها استدامة العملية التعليمية بشكل يلبي املعايير الدنيا للتعليم اخأساي ي والجامعي 

لحركة الجوي ساهم في تقليل اوتقليل املخاطر املترتبة توقف العملية التعليمية، كما وأن االقتصاد الاقل البحري والبري وًّ

التجارية االنتقالية بواساة السفن أو البواخر أو الايران أو عمليات الشحن، وتقييد عمليات الاقل للموام واملستلزمات الابية 

ض رًّالاارئة أو اخأساسية املتعلقة باخأمن القومي الغذائي، كل ما سبق كان سبب في تضار  أسعار اخأسوم وتغير في معايير الع

والالب على املاتجات مما أثر على هبوط حاد في استهالك الافط والبترول والغاز وكاهة أنظمة الااقة واالتجاه إلى البحث عن 

2ًّلكتروني.وجيا االتصال والتواصل اإلتكاول

ستثاائية التدابير االًّتتجه الجائحة إلى هرص أنماط إدارية جديدة تتعلق بتعزيز القدرات املجتمعية ورهع الروح املعاوية واتخاذ 

التي تعزيز املاظومة االقتصادية وتقوى الروابط االجتماعية، وتساهم في دعم االستثمار املحلي والحد من اآلثار السلبية، 

وتحويلوا إلى هرص يمكنها أن تعمل على تغير التوجوات االقتصادية القومية للدول املعرضة الستمرار مخاطر الجائحة على 

ًّيب، وتاوير سياسات السيولة الاقدية من قبل الباك الدولي أو لجان اخأمم املتحدة لالقتصاد.املستوى القرًّ

 . اإلدارة الرشيدة فرصة ملواجهة التهديدات:4
تعتمد ماهجيات إدارة اخأزمات على مجموعة من الخيارات الواجب اتباعوا بغية الحد من اخأثار املترتبة على انتشارها تعتمد 

التنبؤ املستقبلي للظواهر املتغيرة واملؤثرة على أبعاد الجبهة الداخلية، همع انتشار الجائحة أصبح هااك مجموعة على أسلو  

ًّمن التهديدات من وجوة نظر الباحث:

 تهديد األمن القومي وفرص العدالة:  1.4

رض املستلزمات الابية وبالتالي تتع مع انخفاض الدعم الخارجي في ظل اجتياح الفيروس للعالم ظور الحاجة املاسة للعديد من

القواهل والسفن املرسلة من الدول العظمي، وهذا بدوره يدهع القراصاة لسرقة وقرصاة البواخر الااقلة للمعدات الابية، 

 عوبالتالي تهديد لألمن القومي الصحي للدول الاامية، وبالتالي هااك هرصة لتعزيز سياسات االقتصاد الصحي على صعيد التصني

املحلي للمستلزمات الابية ودعم املبادرات املحلية لتصنيع أجوزة التافس، بالتالي هتح آهاق عمل جديدة يمكنها أن تكون 

ًّهرصة مستقبلية تساهم في الحد من الباالة.

 التهديد العسكري وفرص العدالة:  2.4

                                                           
مارس،  23تاريخ الدخول للموقع )م(: التخايط االقتصادي في ظل هيروس كورونا: أمال في اخأهضل واستعدادا لألسوأ، صادوق الاقد الدولي، 2020مارس  16مواليزين، مارتن ) 1

ًّص، املقال متاح على الرابط: 09:26م( الساعة 2020

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/12/blog031220-coronavirus-economic-planning  
صادوق الاقد الدولي، تاريخ الدخول م(: الحد من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا بوضع سياسات مواجهة كبير، 2020مارس  10غوبيناث، غيتا ) 2

ًّص، املقال متاح على الرابط: 11:35م( الساعة 2020مارس،  23للموقع )

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-
with-large-targeted-policies  

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/12/blog031220-coronavirus-economic-planning
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
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بالتالي تتجه كاهة قدرات الجيوش إلى الحد من إن انتشار الجائحة يعتبر أزمة هامة النشغال الجيوش في مواجوة الفيروس وًّ

الفيروس وتوجيه الصااعات العسكرية لخدمة الصااعات الابية، ومن هاا يمكن أن تكون هرصة هامة لتغير معادالت القوة 

 العسكرية في التخلص من االحتالل العسكري في ظل تمدد انتشار الفيروس وانشغال املجتمعات املحلية في كيفية التخلص

من هذا الفيروس وآثاره، كما وأن انتشار الفيروس بين الجاود يقلل من هرص استجابة تلك الجيوش للعمليات القتالية 

العسكرية، مما يساهم في تغيير التوجوات املستقبلية لشكل الدولة، هالتخلص من االستبداد العسكري هرصة قائمة في ظل 

ًّانتشار الفيروس.

 العدالة: التهديد اإلنساني وفرص 3.4

أثرت القرارات املتخذة من الحكومات على شكل الروابط االجتماعية والتجمعات العائلية في ظل التهديد القائمة والتخوهات 

من انتشار الفيروس وبالتالي هذا التهديد يمكاه أن يؤثر على شكل وطبيعة العالقات املستقبلية بين اخأهراد والجماعات ويحد 

إن الفرص القائمة في هذا املجال تعزيز العدالة اإلنسانية في العالقات اخأسرية وتاوير ‘ًّبين اخأهالي واخأقار من عمليات التاقل 

التامية املجتمعية باآلليات املستقبلية والعمل الجماعي على تحقيق الحماية عبر التوعية املجتمعية بواساة اخأدوات والوسائل 

ًّعلى املجتمعات تزداد في ظل انتشار الجائحة.املختلفة، كما وأن هرص سيارة الدولة 

 . إعادة تشكيل القوة 5
أظور انتشار الفيروس قوة الصين في إعادة تموضعوا في السيارة على الفيروس والتحكم بشكل هعال؛ وذلك بتاوع واستخدام 

 ة وذلك من خالل ظوور أشكال جديدةالقوة املؤثرة والفاعلة في تغير شكل القوة العاملية خاصة في ظل التعاطي مع أزمة الجائح

ًّللقوة املؤثرة والفاعلة كما يلي:

 املؤثرون والالعبون في الساحة العاملية: 1.5 

عمدت الصين على أعادة طرح نفسوا كأهم العب مؤثر في الساحة العاملية في ظل تفش ي انتشار جائحة هيروس كورونا وذلك 

ر واآلثار الااتجة عاه، مما دهع العديد من دول العالم لالستفادة من تجربة بتاوير قدرتها على التحكم والسيارة باملخاط

الصين في مواجوة الفيروس وطلب املساعدة منها وبالتالي هتح عالقات جديدة للصين على املستوى العالمي، هقد أبدعت 

ارح تفش ى هيها الفيروس وبالتالي ت الصين بأن تكون صاحبة الدور اإلنساني في نقل تجاربها وإرسال وهودها إلى الدول التي

نفسوا من إطار البعد اإلنساني وهذا يمكاه أن يكون هرصة لصعود الصين في التحكم ببعض القضايا العاملية، وفي حال امتد 

ًّانتشار الفيروس على مدار  اخأعوام القادمة هإنها ستكون صانعة مؤثرة في القرار العالمي.

 القوة التكنولوجية: 2.5

أهم عمليات القيادة املركزية التحكيم بالتكاولوجيا وتسخيرها لخدمة الحياة البشرية هعلى سبيل املثال يمكن تتبع  إن من

املصابين من خالل بصمة العين أو بصمة الوجه وبالتالي التعرف على املصا  من خالل التقايات والوصول لكاهة املواطاين 

ا ات الوقائية وتعزيز االستعداد والجووزية للماظومة الصحية، وماه يمكن تحقيق الذين خالاوم املصا  في إطار اتخاذ االجرًّ

ًّالعدالة اإلنسانية في مجال تعزيز املاظومات التكاولوجية الحديثة وتسخيرها لخدمة االنسانية.

 القوة الصحية: 3.5

مة ونااق استهداهوا الجغرافي تختلف قدرة كل دول عن غيرها في مواجوة اخأزمات والكوارث وكذلك باختالف شدة اخأزًّ

واملؤسساتي، هكلما امتلكت الدولة نظام صحي قادر على التعايش مع اخأزمات والكوارث، هإن القوة الصحية أصبحت محدد 

تقدم في ن تانتشار كورونا وقد ساهمت الصين خأًّهام في إعادة صياغة قوة الدولة في هرض نفسوا على الصعيد العالمي في ظل 

لتحل مرتبة متميزة في قوتها الصحية في التعاطي مع تلك الجائحة. إن مستوى القوة الصحية يتمثل في توهير الكوادر  هذا املجال

املواية واملستهلكات الابية واملوارد املادية وإنشا  املستشفيات امليدانية وهق طبيعة اخأزمة بأقصر وقت وأعلى جودة في الخدمة 

ًّاة أو الاجاة من املوت وبالتالي تحقيق العدالة اإلنسانية في إطاره الصحي.الابية لتماح املريض هرصة الحي
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 القوة االقتصادية:  4.5

أسست هيروس كورونا هرصة هامة لتعزيز القوة االقتصادية املستدامة في باا  السياسات العاملية التي من شأنها أن تكون أكثر 

مرونة، وأن القوة االقتصادية تتمثل في قدرة الدولة على الصمود في وجه املتغيرات والحد من التأثير السلبي على املاتجات 

ملادي لكاهة الفئات الوشة واملتضررة في إطار التعافي من اخأثار، إن الدولة التي تستايع تقديم االستراتيجية وتقديم الدعم ا

املعونات واملساعدات اإلغاثية في ظل اخأزمة تؤسس لوا شبكة عالقات دولية اقتصادية تفيدها في باا  اقتصاد محلي يقاوم كل 

قتصاد الزراعي والصااعي والخدمات في إدارة املنشآت الحيوية والتحكم ا يساهم في العدالة اإلنسانية في مجال االالتغيرات مّمًّ

ًّوالسيارة على حركة السيولة الاقدية والبعد عن املخزون االستراتيجي من أموال الدول املخصصة لألجيال القادمة.

 قوة املوارد: 5.5

مميًزا؛ إذ أن حماية تلك املوارد واستدامتها لألجيال تمثل املوارد الابيعية عاصر أساي ي في رقي الدولة وتبوأها موقًعا عاملًيا 

القادمة وحفاظ املجتمع عليها في ظل اخأزمات والكوارث يمكاه أن يؤدي إلى تعزيز القوة قوة الدولة على الصعيد السياي ي 

ًّي.في بعده القوم ويحقق لوا اخأبعاد االستراتيجية على مستوى محياوا، وهذا من شأنه أن يحقق العدالة اإلنسانية للدولة

 القوة التخطيطية: 6.5

لقد دأ  سيدنا يوسف عليه السالم خالل حكم مصر لباا  التخايط الذي يعمل على التنبؤ باملستقبل القريب ويحدد 

عي ااحتياجات املجتمع في باا  املاظومة االقتصادية والزراعية والسياسة، من خالل تعزيز اإلنتاج املحلي في إطاره الزراعي والصا

والخدمات اإلدارية، ونشر الامأنياة املجتمعية والتي كانت هرصة خأن يتحول املجتمع إلى شعلة عمل تخدم اخأهداف 

االستراتيجية التي وضعوا سيدنا يوسف عليه السالم. هقد اتخذ سيدنا يوسف االجرا ات الوقائية لتحقيق اخأمن الغذائي 

كما عمل على تعزيز القوة املجتمعية التي تؤمن بالفكرة وتعمل كل ما بوسعوا للمجتمع املصري خالل السبع ساوات العجاف، 

ًّ 1لتابيقوا.

إن تجربة سيدنا تدعونا للتخايط املستقبلي للتعامل مع اخأزمات القادمة وذلك بتوهير املخزون االستراتيجي وذلك من خالل 

داري من خالل التفكير العميق الذي اتبعه سيدنا يوسف في تحقيق اخأمن االجتماعي واخأمن الزراعي واخأمن السياي ي واخأمن اإلًّ

كن ا أعاانا تجربة وتاريخ يمدراسة الواقع للدولة الفرعونية والتخيل بما ستؤول إليه الدولة في الساوات السبع القادمة، مّمًّ

ًّأن نستفيد ماه في إدارة الدولة في اخأوقات غير املستقرة.

 . النتائج والتوصيات6

 جالنتائ 1.6

 جائحة كورونا ضعف السياسات االقتصادية في التعاطي مع اخأزمات والكوارث والسيارة على االقتصاد  تثبتأ

ًّالعالمي.

  ضعف املاظومة الصحية العاملية في مجال االستجابة العاجلة ملاع تحول هيروس كورونا من متوطاة ثم وبا  وأخير

ًّجائحة.

 ًّأهم العااصر املؤثرة والالعبة في قوة الدولة على الصعيد العالمي. يمثل االقتصاد املحلي واالعتماد على الذات

  إن آثار انتشار جائحة الفيروس كبيرة جًدا على صعيد القوة االقتصادية والصحية والعالقات الخارجية والتوجوات

 املستقبلية في باا  ماظومات صحية أكثر استدامة في تقديم الخدمة للمجتمعات املتضررة.

  العديد من الفرص للتخلص من االستبداد وتغير معادالت الصراع في املااطق املحتلة.وجود 

 .تلعب إدارة البيانات واملعلومات دوًرا هاًما في السيارة والتحكم في آثار الجائحة وبالتالي الحد من اخأضرار السلبية 

 
                                                           

را ة قم(: مقابلة شخصية مع اخأستاذ الدكتور في الجامعة االسالمية ووزير الزراعة اخأسبق ومؤلف كتا  التخايط اليوسفي في آهاق الوعي نحو ال2020مارس  31اخأغا، محمد ) 1

 م. 6الحضارية الثانية، خانيونس الساعة 
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 التوصيات: 2.6

 ثار السلبية لفيروس كورونا والسعي الستمرار الحياة قليمية في مواجوة اآلضرورة تكاثف الجوود العاملية واإل

ًّ.البشرية بجودتها املعتادة في ظل تمدد انتشار الفيروس وتدني قدرات السيارة عليه في املدى القريب

 .ًّباا  ماهجية عاملية واضحة إلدارة البيانات في مجال التوعية واالستعداد ملواجوة الجائحة

  ية س ماهجية عاملنجحت في السيارة والتحكم بآثار هيروس كورونا وذلك بما يؤستبادل الخبرات بين الدول التي

ًّنسانية.تحقق العدالة اإل

 .إعادة توجيه التامية الصااعية وهق اخأولويات املحلية والعاملية وبما يعزز االقتصاد املحلي 

  اخأمراض الاارئة.إعادة هيكلة املاظومة الصحية العاملية وهق املتغيرات الصحية واخأزمات وتفش ي 

  تاوير سياسات إدارة الاخب وذلك بتوجيهوا في إطار تعزيز الفكر املجتمعي التوعوي في اخأزمات املوددة الستقرار

ًّالدولة.

 تطلعات مستقبلية: 3.6

 .ًّإعادة تشكيل املاظومة العاملية ذات القاب الواحد لتحقيق العدالة االنسانية

 ات قصوى تهتم في التخايط التشاركي للتعاطي مع اخأزمات الااتجة عنها.نسانية كأولويأن تتقدم القضايا اإل 

 ثار االقتصادية خأزمة كورونا على صعيد االقتصاد )التعليمي، اإلداري، زيز الدراسات البحثية في مجال اآلتع

لقااعات العسكري، السياي ي، الصحي، الاقدي، البحري، السياحي والترهيهي، الزراعي، الخدماتي(، وغيره من ا

ًّاملرتباة باالقتصاد.

 املراجع: 4.6
 WHO (2020): Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 58, European 

Region. 

 ( "هيروس كورونا التكلفة االقتصادية على املااقة العربية، لباان.2020اللجاة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا :)م 

 (: املصالحات الابية املتعلقة في هيروس كورونا. 2020مارس  19لصحة العاملية )ماظمة ا 

(WWW.emro.who.int/ar/cov.org)  

 ( التخايط االقتصادي في ظل هيروس كورونا: أمال في اخأهضل واستعدادا 2020مارس  16مواليزين، مارتن :)لألسوأ، صادوق م

ًّص، املقال متاح على الرابط: 09:26م( الساعة 2020مارس،  23الاقد الدولي، تاريخ الدخول للموقع )

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/12/blog031220-coronavirus-economic-planning  

 ( الحد من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا بوضع سياسات مواجوة كبير، صادوق 2020مارس  10غوبيااث، غيتا :)م

ًّص، املقال متاح على الرابط: 11:35م( الساعة 2020مارس،  23الاقد الدولي، تاريخ الدخول للموقع )

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-
the-coronavirus-with-large-targeted-policies  

 ( مقابلة شخصية مع االستاذ الدكتور في الجامعة االسالمية ووزير الزراعة اخأسبق ومؤلف كتا  2020مارس  31اخأغا، محمد :)م

 م.6التخايط اليوسفي في آهاق الوعي نحو القرا ة الحضارية الثانية، خانيونس الساعة 

ًّ

http://www.emro.who.int/ar/cov.org
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/12/blog031220-coronavirus-economic-planning
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies
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 املستخلص

ومميزاته وخصائصه، الذي تم استقاابه من مفووم  يهدف هذا البحث إلى استكشاف مفووم رأس املال الافس ي

علم الافس اإليجابي، ومن ثم تم تابيقه في مجال علم اإلدارة، كما يوضح البحث مراحل التدرج من رأس املال 

 إلى رأس املال الافس ي وأهميته في صقل الشخصية، ومعرهة ما يمكن أن يصبح عليه اخأهراد من 
ً

التقليدي وصوال

م املكونات اخأربعة لرأس املال الافس ي، كما يوضح البحث أهم مكونات رأس املال الافس ي املتعلقة خالل امتالكو

بالشخصية ومميزاتها، القابلة للتاور واإليجابية، كما اعتمد البحث الحالي على املاهج الوصفي التحليل من خالل 

يب تامية  رأس املال الافس ي، وكيفية تاوير دراسة وتحليل املراجع املتعلقة برأس املال الافس ي، وقدم أهم أسال

االلتزام التاظيمي من خالل استعراض وتحليل املراجع الحديثة، وتقديم املقترحات التي تعد حاهزا للقادة 

 واملرؤوسين في املاظمات العربية للاجاح وتحقيق امليزة التااهسية املستدامة. 

 الذاتية، االلتزام التنظيمي. الكلمات املفتاحية: رأس املال النفس ي، الكفاءة

Abstract 
This research aims to explore the concept of psychological capital and its benefits and 

properties , which was attracted from the concept of positive psychology, and then it was 

applied in the field of management science, as the research shows the stages of 

graduation from traditional capital to the psychological capital and its importance in 

refining the personality, and knowledge What can become individuals through the 

possession of the four components of psychological capital, as the research shows the 

most important components of psychological capital related to personality and its 

advantages, That has the ability to develop and to be positive , as the current research 

based on the descriptive approach analysis through the study and analysis of references 

related to psychological capital, and analysis the most important methods of 

development of psychological capital, and how to develop organizational commitment 

through the review and analysis of modern references, and provide suggestions that are 

mailto:Tamarazak929@gmail.com
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an incentive for leaders and subordinates in the Arab organizations to success and 

achieve sustainable competitive advantage. 

Keywords: Psychological Capital, Self-efficacy, Organizational Commitment 
 امللخص املفاهيمي

يعتبر رأس املال ظاهرة بشرية حديثة تعمل على تحقيق إيجابيات الدعم اإلداري وذلك بتعزيز السلوكيات التاظيمية 

وذلك بالتأثير املباشر على سلوكيات العمل، وتوهير راحة بيئة الئقة وآماة، وتخفيض ضغط العمل على املؤسسات 

 ويشير الشكل التالي امللخص املفاهيمي لرأس املالئية، لتحقيق أعلى نتيجة وجودة في املاتجات واملخرجات النها

ًّ.النفس ي كأحد االتجاهات اإلدارية الحديثة في تحقيق االلتزام التنظيمي

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم الاتائج واملقترحات لرأس املال الافس ي كماظور حديث 

ًّلتحقيق االلتزام التاظيمي.

ي رأس املال النفس 

ي كمنظور حديث ف

تحقيق االلتزام 

التنظيمي

إدارة رأس املال 

وفق املنظور 

الحديث

عالقة رأس 

في املال النفس ي
االلتزام 

التنظيمي

تصنيفات رأس

املال النفس 
وأبعاده

يمي االلتزام التنظ

وأهميته

الدراسات 

وة السابقة والفج

البحثية

 مفهوم رأس املال

ه النفس ي وأهميت

وخصائصه
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 تطلعات مستقبلية: 

بالعمل إليجابيةا الروح بث يؤتي ثماره في واملعاوية، الافسية بالاواحي االهتماملذا هإن  ماظمة أي تمتلكوا التي التقليدية املوارد عن أهمية تقل الًّ البشريًّ للمورد الافسية املوارد. 

.محاكاة التجار  العاملية كشركة جوجل في تابيق رأس املال الافس ي 

.تعميم الفكر اإليجابي في املاظمات العربية كونها تعاني من بعض القصور في االهتمام بالجوانب الافسية لألهراد 

 

 كمنظور حديث في تحقيق االلتزام التنظيمي املال النـفـسـيرأس 

 خألفة،اخاصة أن االستقرار والامأنياة بالعمل مرتباة بمشاعر  التاظيمي،ارتفاع الرهاهية والسعادة وتحقيق االلتزام  إلىأشارت الاتائج أن تدعيم رأس املال الافس ي يؤدي 
 واملشاعر الجماعية والفردية اإليجابية.

يم وأهداف املاظمة ق ضرورة تبني املاظمة للفكر اإليجابي ونشر ثقاهة رأس املال الافس ي بين املرؤوسين والقادة ملا له من قدرة على تحفيز اخأهراد على تبنيأوصت الدراسة ب

 وعدم الرغبة في االنسحا  وتعزيز االلتزام التاظيمي لديهم.

تبات العربية واملحلية وذلك من اعتمدت الدراسة على املسح الاظري في املك
مسح اخأدبيات والدراسات ذات الصلة الوثيقة باملوضوع وتحليلوا بشكل خالل 
ق حديث في تحقي الافس ي كمفوومحيث تقترح تساؤل حول رأس املال  منهجي،

 االلتزام التاظيمي.

 
ً
 في تواهر أبعاد رأس املال الافســــــ ي أثرت ســــــلبيا

ً
تعاني املاظمات العربية قصــــــورا

حيـــــث أن املورد البشــــــــــــري بمثـــــابـــــة حجر  اخأهراد،على االلتزام التاظيمي لـــــدي 

والذي من خالله تســــــــــــتايع أن تحقق امليزة التااهســــــــــــية  للماظمات،اخأســــــــــــاس 

ويتدنى االهتمام العربي بتكاولوجيا اإلدارة الحديثة وهق االتجاهات  املستدامة.

 التاظيمية السائدة في املاظمات لتحقيق أهضل املخرجات.

تســــليط الضــــو  حول مفاهيم رأس املال الافســــ ي كمفووم حديث في الكتابات 

 العربية وتحديد خصائصوا، وأهميتها، وعالقته بااللتزام التاظيمي.
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 العام. اإلطار 1

 :ــةدمـقــم 1.1

 وجه علىوًّ، عام بشكل اإليجابي الافس علم من واملستمدة املاظمة حياة في املومة الحديثة الظواهرًّ من الافس ي رأس املال يعد

 الكفا ة) عاد:أب أربعة على الافس ي رأس املال ويشتمل اإليجابي، التاظيمي السلوك علم إلى الافس ي رأس املال ينتمي الخصوص

 إيجابي شكلب والتجربة للقياس القابلة الشمولية الاظرية خواص اخأربعة املعاييرًّ هذه وتحمل ،(الذاتية، اخأمل، التفاؤل، املرونة

، وهذا ما طبقته الغالبية العظمي من 1والرهاهية بالعمل واخأدا  اإليجابية والسلوكيات املواقف على تأثيرها ولوا وصحيح،

تحدة، إذ تسعى الشركات لتوهير الراحة والرهاهية لألهراد بالعمل، كي تقلل من الضغوط واإلجواد الشركات في الواليات امل

الوظيفي والتوتر منها شركة جوجل التي وهرت إمكانيات مرتفعة من الرهاهية، وقدمت خدمات لألهراد العاملين مثل املساج 

 ،واسًعا في علم السلوك التاظيمي ىصد الذي لقى ال الافس يرأس امل. لوذا بدأ التوسع نحو مفووم  2واليوجا وجلسات التأمل

يات وقد بدأ ظووره في اخأدب ،ا وبشكل صحيح لتحقيق اخأدا  املتميزيجابيًًّإ املوجوة الافسيةنه التغيرات أالذي يعرف على وًّ

 جتذ  رأس املال الافس يا، إذ إن 3الثانية اخألفيةفي املاظمات في وسط  التااهسية والقيمةكعلم موم لقياس اخأدا   الحديثة

غيرات يجابي على العديد من املتاإلًّ التأثيرًّبسبب  البشرية،اخأخيرة في مجال إدارة املوارد  اآلونةاالهتمام من قبل الباحثين في 

 يحد ا أنهمك الوظيفية(، ةالحيا ةجود ،االلتزام التاظيمي ،اخأدا  الوظيفي ،التحفيز )اإلنتاجية، :مثل والتاظيمية الشخصية

ًّ.4املاظمة تكبدهامن عواقب التكاليف التي  يقللالضغط بالعمل وًّ ىًّمن مستوًّ

 البحثية وتساؤالتها: املشكلة 2.1

 لسريعةا التغيرات ومواكبة التكاولوجي، إعاقة التقدم: مثل املاظمات منها تعاني التي التعقيدات حولًّ الدراسة مشكلة تدورًّ

 املعاويةوًّ الافسية الجوانب وإهمال التقديرًّ وغيا  العمل، سوقًّ في كفا تها إثبات نحوًّ امللحة املاظمة ورغبة العمل، بيئة في

 إليجابياتا ضعف ا نتجاإليجابية، مّمًّ وأبعاده الافس ي املال رأس السيما للدراسة، اخأساسية للمفاهيم اإلدراك وضعف لألهراد،

ًّ وهذا شكلالافس ي،  أو االستقرارًّ االرتياح بعدم والشعورًّ العمل، في
ً
 التاظيمي امهالتزًّ البشري، واختالف أثرًّ املورد كاهل على عبئا

ًّومن هاا برز التساؤل الرئيس التالي:. بديلة هرص عن والبحث العمل لترك ودهعه املاظمة، نحوًّ
 هل يؤدي تعزيز رأس املال النفس ي إلى تحقيق االلتزام التنظيمي؟

 أهداف الدراسة: 3.1

 خالل االطالع على املخزون املعرفي للدراسات السابقة، واناالقة لتقليل الفجوة البحثية بين الدراسة ومن  هذه تعد

ًّ رأس املال الافس ي وااللتزام التاظيمي.

  يعتبر إضاهة للدراسات العربية، حيث يمكن للدراسات املستقبلية االعتماد وتوهيرها مثل هذه الدراسة إن إعداد

ًّعليها واالستفادة منها.

 

 

                                                           
(1)  Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017): Psychological capital: An evidence- based positive approach. Annual 

Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339-366.  

 (2) Jason a. Colquitt, jeffery a. Lepine, michael j. Wesson (2015): Organizational behavior: improving performance and 

commitment in the workplace, fourth edition, published by mcgraw-hill education, 2 penn plaza, new york, NY 10121. 
Copyright.  

 (3) Math. K. (2011): An individual, unit, and organizational level examination of perceived prestige, psychological capital, 

and psychological capital, and psychological empowerment in quick service restaurant, doctor thesis, Oklahoma state 
university Stillwater, Oklahoma, p12.  

(4)  Wageeh Nafie (2015): Meta-analysis of the impact of psychological capital on quality of work life and organizational 

citizenship behavior: a study on Sadat city university, international journal of business administration, vol. 6, no. 2.  
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 :الــدراســـة هـمـيـةأ 4.1

 على ا العلم إذ أكد أهداهوا، لتحقيق ودهعوا املاظمة بمستوىًّ املساعدة لالرتقا  املومة الدراسات من الافس ي املال رأس يعد

 في كبيرًّ دورًّ من له ملا التاظيمي، االلتزام على والتركيزًّ أهضل، نجاح نحوًّ للسيرًّ واستثماره، الافس ي املال رأس تاويرًّ ضرورة

ًّ.باملاظمة املحياة البيئية واملتغيرات الظروف ظل في املاظمة نجاح

 منهجية الدراسة: 5.1

تم االعتماد على اخأسلو  املكتبي في البحث الذي تمثل في املاهج الوصفي ملوضوع رأس املال الافس ي، من خالل املسح واالطالع 

على اخأدبيات الحديثة املتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتحليلوا بأسلو  منهجي وعلمي، بغية إلملام باملوضوع، ونشره بقدر أكبر بين 

ي املجال، وتابيقه باملاظمات العربية، واالستفادة ماه، كما تم تااول املكونات الفكرية بالاقد الباحثين واملتخصصين ف

ًّوالتحليل، وتحديد انعكاساته على املاظمة واخأهراد واملجتمع. 

 . الــدراســات الـسـابـقــة:2
ًّالعاوان بشكل مباشر مما دهع الباحثة للبحث في متغيرات الدراسة. تلم تجد الباحثة دراسة بحثية تااول

 الدراسات السابقة ملتغير رأس املال النفس ي 1.2

  1(Ebru Yildiz:2017دراسة ) 1.1.2

مة تأثيرهما على مساهآلية وًّ ،هدهت الدراسة إلى معرهة أثر رأس املال الافس ي وخصائص الشخصية على االلتزام التاظيمي

، س يوتعزيز املورد البشري من خالل تاوير رأس املال الاف ،تعزيز املزايا التااهسية لدي املرؤوسينوًّ ،املرؤوسين في العملاخأهراد 

أكدت الاتائج على وجود أثر  مفرده( في شركة تصنيع أثاث. 217)عددها عياة مكونة من املدرا  واخأهراد طبقت الدراسة على 

ير وكشفت الدراسة عن أهمية تقد ،شخصية اخأهراد على االلتزام التاظيمي للموظفين إيجابي لرأس املال الافس ي وخصائص

متلكون مشاعر وأن املوظفين املتفائلين ي لديهم،موارات املوظفين لرهع كفا تهم الذاتية بما يؤثر إيجابًيا على االلتزام التاظيمي 

اسة بضرورة التركيز على تدريب املدرا  لزيادة الوعي لديهم وأوصت الدرًّ، إيجابية تؤثر على التزاموم التاظيمي بشكل إيجابي

ًّ.وإدارة املرؤوسين بشكل أكثر كفا ة وهعالية اخأمر الذي يدعم جودة اإلدارة

 ( Alberto Ortega. Maldonado & Marisa Salanova :2018)2()دراسة  2.1.2

 ،لدي مجموعة من الاال  اخأكاديميين واخأدا  والرهاهيةهدهت الدراسة إلى معرهة العالقة بين رأس املال الافس ي والرضا 

بعد أن تم جمع البيانات عن اخأدا  ملدة خمسة ، مفردة( من طال  الجامعات 682)من عياة مكونة طبقت الدراسة على 

لذي لدور املوم اوأكدت الدراسة على ا واخأدا ،أثبتت الدراسة أن رأس املال الافس ي يرتبط إيجابًيا بالرضا والرهاهية  ،شوورًّ

ًّاخأكاديمي.اخأمر الذي يزيد من إنجازهم  ،حياة الاال  اخأكاديميين علىيلعبه رأس املال الافس ي في التأثير 

 ( Rizal Nagoy & Mohammed Hamsal  :2018)3(دراسة ) 3.1.2

زام العمل من أجل تحقيق االلتهدهت الدراسة إلى معرهة مدى تفاعل رأس املال الافس ي للموظف والتواهق التاظيمي ورهاهية 

ثبتت نتائج الدراسة أن رأس ، أمفردة( 288)وعددهم موظفي صااعة التجارة اإللكترونية في إندونيسيا  علىطبقت ، التاظيمي

املال الافس ي يدعم رهاهية املوظف بالعمل، ويؤثر بشكل إيجابي في تحقيق االلتزام التاظيمي، وتساهم الاتائج بشكل أهضل في 

                                                           
(1)Ebru Yildiz (2017): The Effect of the Psychological Capital and Personality Characteristics of Employees on Their 
Organizational Commitment and Contribution to the Work: A Qualitative Research on Managers, Journal of 
Management and Strategy Vol. 8, No. 4; 2017   .  

(2)  Alberto ortga –Maldonado &Marisa Salanova (2018): ”Psychological capital and performance among undergraduate 

student :the role of meaning –focused coping and satisfaction, “Journal teaching in Higher Education, Vol. 23, Issue 3. 

(3)  Rizal Nangoy and Mohammad Hamsal  (2018): An Interplay between Employee Psychological Capital, Organizational Fit, 

and Work Well-Being on Organizational Commitment: An Empirical Study on E-Commerce Industry in Indonesia, Proceedings 
of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bandung, Indonesia, March 6-8. 
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معرهة أهمية مساهمة املورد البشري كعاصر هعال في قااع التكاولوجيا في إندونيسيا خاصة في حال تبني مفووم رأس املال 

 الافس ي كمؤثر إيجابي وهعال على رهاهية اخأهراد وااللتزام بالعمل.

 دراسات على االلتزام التنظيمي: 2.2

 ( Ali Hemmati Afif1 :2018)1(دراسة ) 1.2.2

طبقت  ،محاولة معرهة العالقة بين الدعم التاظيمي املدرك وأثره على االلتزام التاظيمي والرضا الوظيفيإلى الدراسة هدهت 

مفردة( من أعضا  هيئة التدريس في كلية العلوم الرياضية في جامعات القااع العام في  123)من عياة مكونة الدراسة على 

 لوظيفي،اعلى الدعم التاظيمي املدرك والذي يؤثر إيجابًيا على االلتزام التاظيمي والرضا تشير الاتائج إلى أهمية التركيز  إيران.

ن الدعم التاظيمي يلعب دوًرا موًما بالتأثير على دعم االلتزام التاظيمي لدي املاظمة والتأثير إيجابًيا على الرضا الوظيفي لدي إوًّ

ًّ.اخأهراد العاملين

   (et.al.FarghalyAsmaa :2018) )2(دراسة 2.2.2

 لتمكينا بين العالقة تحفيزه، ومعرهة وطرقًّ دواهعه ودراسة املوظف ورضا التاظيمي االلتزام درجة تحديد هدهت الدراسة إلى

 املستشفى ممرضات من( مفردة 100)من  املمرضات. طبقت الدراسة على عياة مكونة بين الوظيفي والرضا التاظيمي وااللتزام

 التمكين ينب إيجابية أثرًّ عالقة ووجود املبحوثة، العياة أهراد لدى التمكين مستوىًّ انخفاض على الاتائج أكدت .باملايا الجامعي

 تدعم فزةمح عمل بيئة وخلق التمكين لتعزيزًّ كاستراتيجية الوحدات لجان خلق بضرورة الدراسة وأوصت التاظيمي. وااللتزام

ًّالتاظيمي. االلتزام

 (CulibrkJelena  :2018 )3() دراسة 3.2.2

 تباطواالرًّ واملشاركة الوظيفي والرضا التاظيمي وااللتزام العمل، خصائص بين العالقة وقياس تحديد إلى الدراسة هدهت

 دورًّ أهمية إلى الاتائج أشارت .صربيا في شركات 8 في املوظفين من( مفردة 566) من مكونة بالعمل. طبقت الدراسة على عياة

 العمل،ب املشاركة يدعم مما الوظيفي الرضا مستوىًّ رهع إلى يؤدي الذي اخأمرًّ التاظيمي، االلتزام دعم في الوظيفة خصائص

ًّ.التاظيمي االلتزام دعم في واإلجرا ات املتبعة التاظيمية والسياسات الوظيفة خصائص دورًّ أهمية على الدراسة وأكدت

 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.2

وم نحو وتدهع بقيمتهم،ركزت الدراسات السابقة على أهمية رأس املال الافس ي في تأسيس كفا ات عالية تعزز شعور اخأهراد 

 اظمات،امل الصراع داخلوالفكر السلبي الااتج عن  والتوتر،ا يقلل من الضغط وتولد حب العمل الجماعي مّمًّ أكبر،العمل بجود 

توازن الحياة الوظيفية واخأدا  بشكل  فيبدوره  يساهمكما أنه يمتلك القدرة على تحقيق التوازن الافس ي والعاطفي الذي 

ًّواملشاركة بالعمل وتحقيق امليزة التااهسية املستدامة. أهضل،

ًّتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فيما يلي: 1.3.2

 ًّوالدور الكبير الذي تقوم به في تحقيق االلتزام التاظيمي. املاظمة،ي حياة توضيح أهمية دور رأس املال الافس ي ف

  ـــــية اإليجابية لدى  العمل،توضـــــــيح أهمية دور رأس املال الافســـــــ ي في تعزيز اإليجابيات في ـــــخصــ ـــــائص الشــ ودعم الخصــ

ًّاخأهراد.

 تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فيما يلي: 2.3.2

  من خالل االطالع على املخزون املعرفي واالستفادة من تابيق هذا الاهج في الدول العربية.تااولت الدراسات السابقة 

                                                           
(1) Ali Hemmati Afif1 (2018): The Relationship Between Perceived Organizational Supports with Job Satisfaction and 
Organizational Commitment at Faculty Members of Universities, Sleep Hypn. 2018 Dec;20(4):290-293.  
(2) Asmaa Farghaly Ali; Sahar Hamdy El sayed; Mona MostafaShazly; Safaa Mohammed Abd-Elrahman (2018): Relationship 
between Empowerment and Organizational Commitment among Staff Nurses, IOSR Journal of Nursing and Health Science 

(IOSR-JNHS .( e-ISSN: 2320–1959.p- ISSN: 2320–1940 Volume 7, Issue 1. 

(3) Jelena Culibrk, Milan Deli, Slavica Mitrovi and Dubravko Culibrk (2018): Job Satisfaction, Organizational Commitment and 

Job Involvement: The Mediating Role of Job Involvement, ORIGINAL RESEARCH published: 16 February 2018. 
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 دارة الحديثة.ل الافس ي كاهج حديث في أدبيات اإلًّندرة وقلة الدراسات العربية التي تااولت رأس املا 

  دون  مباشر،عدم وجود دراسة جمعت بين كاهة جوانب وأبعاد رأس املال الافس ي وأثرها في االلتزام التاظيمي بشكل

 اللجو  ملتغيرات وساية.

 . رأس املال النفس ي3

  النفس ي:فهوم رأس املال ـور مـطـوت ـأةشـن 1.3

تاظيمي يجابي والســــلوك الإلًّعلم الافس ا ةفي حرك العلميةتاور اخأدبيات ناتج عن يعتبر مفووم رأس املال الافســــ ي كمصــــالح 

ًّس ي. ملصالح رأس املال الاف ةساي ي في تكوين صورة واضحلوا الدور اخأًّ كانالتي وًّ اإليجابية، التاظيمية واملعرهةيجابي اإلًّ

 :Positive Psychology Movementعلم النفس اإليجابي  ةحرك 1.1.3

 (Seligman)ساسياته هو عالم الافس أأول من وضع  يعتبرًّوًّ ،به على نااق واسع يساهم مجال علم الافس اإليجابي واملعترف

وكيف أن هذا العلم يؤثر على سلوكيات اخأهراد وتصرهاتهم حيال  لإلنسانية، ةهذا العلم في تقديم قيم ةوالذي أكد على أهمي

لتي ا الافســــيةمع ضــــرورة التركيز على العوامل  ،هوو يركز على اإلنســــان بمشــــاعره وصــــفاته ،ورد هعلوم أمام تصــــرف ما ،أمر ما

يجابي إلًّكان ملفووم علم الافس ا، وًّ)1(ورضا الفرد عن العمل والرهاهية السعادةعلى  مؤثرة ةملا لوا من أهمي ،تدور حول الفرد

عشــــر  الحاديوفي مالع القرن  ،بشــــكل عام ةوالجيش والحيا والرياضــــة والصــــحةحقيقًيا في كثير من املجاالت كالتعليم  ىصــــد

ـــلوك املختل الثانية العامليةوماذ الحر   ـــ ي ومحاول ،ركز علم الافس االيجابي على عالج السـ  ةحيث يتم اكتشــــاف الخلل الافسـ

ي توصــلت حت العلميةبحاث والدراســات التي القت انتشــاًرا واســًعا في املجالت خأًّيجابي الكثير من اإلًّوقدم علم الافســ ي ا ،عالجه

ـــحا  في مجال العملعلى اخأهراد اخأإلى تابيق الدراســــــــــات  ــ ــ ــــعادةجعلوم اكثر  ةوكيفي ،صـــ ــ ــ  ولديهم قدرة على ،بداعإوًّ ةنتاجيإوًّ ســ

ـــــمات ال طبيعةبحاث والدراســـــــات التي ركزت على خأًّاملزيد من اعلم الافس اإليجابي  وقدم ،والعاا  واملحبةالتعايش والعمل  ســ

ـــــية ــ ـــــخصــ ــ ًعا في واســـــــــ ىولقت هذه الدراســـــــــات صـــــــــد ،دراكوم الكامل ملكانتهمإدائهم بالعمل وًّأنتاجيتهم وًّإورهاهيتهم وًّ لألهراد الشــ

ًّ.)2(ييجاببعلم اإلدارة والسلوك التاظيمي اإلًّ ةصبحت ذات صلأ ىجميع املجاالت حت

 :Positive Organizational Behavior (POB) السلوك التنظيمي اإليجابي 2.1.3

هوم  من خالل ،رضــــــــــــــاهم عن هذا العمل ى، ومدباملاظمةالعلم الذي يحاول هوم وإدراك تصــــــــــــــرهات اخأهراد تجاه عملوم هو 

ـــلوكيــــة الفكريــــة اتجــــاهــــاتهم ــ ــ ــ ــ ـــ بــــاملاظمــــة،بهــــا  نًّواملمــــارســـــــــــــــــات التي يقوموًّاخأخالقيــــة، قيموم وًّ والســـ  تعــــاملوم كــــأهراد ةمع كيفيـ

ـــــتق من علم الافس ، كما أنه (3)وجماعات ــ ـــلوك مشــ ــ ــ ـــــيةوالذي يتمحور حول القدرة  ،اإليجابيســ ــ  والتي ،واخأدا  بالعمل التااهســ

هالســـلوك  واالســـتقرار،والاجاح  املااهســـةفي ظروف تتســـابق هيها املاظمات على تعزيز  ةأكبر للمورد البشـــري خاصـــ ةتعاي قيم

مي اإليجابي ويعتبر السلوك التاظي والاظرية، التابيقيةالتاظيمي اإليجابي يمكن قياسه وتحسين مستواه من خالل الاظريات 

ًّ.)4(بالعمل املتعلقةتابيق لتلك املفاهيم نحو هوم وإدراك الجوانب واملفاهيم 

 :Positive Organizational Scholarship (POS)اإليجابية املعرفة التنظيمية  3.1.2

د على تعزيز وتساع ،لديهم املعرهةوتركز على  البشرية،التي تعتمد على تامية املوارد  التاظيميةفي الدراسات  ةجديد ةهي حرك

ــــتعاد املرونةاملورد البشــــــــــري لخلق  لدي الحيوية ــ ــ عزيز ت اإليجابية حولًّ التاظيمية املعرهةعلم تدور هكرة وًّ ،التوازن لديه ةواســ

ـــلبي في العمل ،اخأدا  التاظيمي ــ ــ ــ ــ ـــلوك اإلًّ ،وتقويم االنحراف الســـ ــ ــ ــ ــ لظروف من خالل توهير ا باملاظمة واالرتقا  ،يجابيوتعزيز الســـ

ـــــبة، البيئية ــ ــ ــ ـــير  املااســـ ــ ــ ــ ــ وو ليس مجرد ه اإليجابيةإلى الفحص العلمي والاظري القوي للظواهر  اإليجابية التاظيمية املعرهةوتشـــ

                                                           
(1)  Martin E Seligman (2007): Coaching and positive psychology. In: Australian psychologist, vol. 42, no 4, p 226- 267.  

(2)  Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017): Psychological capital: An evidence- based positive approach. Annual 

Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,OP,Cit.  
ًّ.9ص عمان، االولى،الابعة  راق،الع ديالي،جامعة  البشرية،مركز رماح لتاوير املوارد  اخأعمال،السلوك التاظيمي في ماظمات  (:2016ثائر سعدون محمد ) (3)

(4)  Luthans, F. (2002): The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of organizational behavior, 

23, 695-706.  
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ا يدعو للتركيز على الســـــــلبيات ،يجابياتدعوة للتركيز على اإلًّ ــــوًّ ناجحةنماذج  ىًّن نرًّأهمن الابيعي ، بل هو أيضـــــــً ــ ق العمل في سـ

ـــار، هاملعرهةعد مرورها في نكســـــــــات وصـــــــــعوبات خلقت هذا الاجاح ازدهرت ب ــ ــ ز في هي دعوة للتركي اإليجابية التاظيمية واالنتصــ

ـــلبي واإلًّ ــ ــ ــ ــ ــــلبية، اإليجابيةبين الظروف  العالقةيجابي ههي تعني تكامل وتفاعل الجانبين السـ ــ ــ ــ تحديات ومن هاا يتم إدارة ال والســ

ًّ.)1(وازدهارها املاظمةنجاح  تدعم ةيجابيإومواجوتها وتحويلوا إلى ظروف 

 :Psy Cap Definition هوم رأس املال النفس يـفـم 4.1.3

ـــ يظور مفووم رأس املال  ــ ــ ــ ـــــيةكوصـــــــــــف للخواص التي تدور حول  الافســ ــ ــ ـــــخصــ ــ ــ ًّ الشــ
ً
ل في رهع معد والتي من شـــــــــــأنها التأثير إيجابيا

ـــــاعف اأوكانت هكرته  ،رباح من خالل اســــــــــــــتثمار املورد البشــــــــــــــريًّتعظيم اخأًّ ةوكيفي ،اإلنتاج ــ ــ ــ ــ ــــتوًّخأًّن يضـ ــ ــ ــ ــ  ىًّجر للعمال على مســ

ن املورد البشــــــــــــــري هو الحــاهز على رهع كفــا ة اخأدا  أويعتقــد االقتصـــــــــــــــاديون  ،كثرأوبــذلــك يحفزهم للعمــل  ،نتــاجيتهم للعمــلإ

ـــي ةن هذه الااقات تحتاج إلى قوة بدنيأوًّ اإلنتاجية،ومعدل  ــ ــ ــ ــ ـــية وًّونفســـ ــ ــ ــ ــ ة املعاوية، من هاا بدأ الوعي خأهمية الجوانب الافســـ

ـــيةت املوارا رأس املال الافســــــــــــــ ي يمثل، حيث )2(بالعمل وقدرتها على تاوير اخأدا  الفردي ــ ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ــ ـــــاديةبما في ذلك  الشـــ ــ ــ ــ ــ  االقتصـ

ـــــرية ــ حول هذا التســــــــاؤل  ةوما يدور من إجاب ؟(من أنت )تســــــــاؤلًّ ةوو إجاب، ه)3(الكفا ة لتحقيق املاظمةفي  واالجتماعية والبشـ

ًّمن اســــتثمارات وتاورات تدعم ال
ً
ًّ فرد نفســــيا

ً
اويعرف ، )4(هلدي التااهســــيةوتؤدي إلى تحســــين اخأدا  واملزايا  ،ومعاويا نه أب أيضــــً

وتحقيق  ،خأدا  املوام باجاح مع التفاؤل نحو املســــــــــــتقبل املاظمة،في  ةالتي تماح القدرة على تقديم جوود هعال الذاتيةالكفا ة 

ـــــتقبلي واملثابرة نحو الودف ــ ــ ـــار جيد لتحقيق الود اتخاذمع  ،الاجاح الحالي واملســ ــ ــ ــ ـــيةالفرد  ةحاليعبر عن وو ، ه)5(فمســ ــ ــ ــ  الافسـ

ًّ القابلة للتاور واملوجوة
ً
غبة للتحدي الرًّوتحقيق الودف مع  ،على الاجاح الثقة وامتالك الذاتيةالكفا ة  بوجودوتتميز  إيجابيا

ـــعبة والاملوام واختيار  ــ ــ ــ ــ ـــــتقبلياملحالي وًّالاجاح الصـــ ــ ــ ــ  التكفي حال التعرض للمشــــــــــــــ واملرونةات واخأمل إلعادة توجيه املســــــــــــــارًّ ،ســـ

ًّ.)6(توالصعوبا

 :س يـفـنـرأس املال ال ةيـمـأه 2.3

 أبعادهبتلعب دورا موًما في تاوير رأس املال الافس ي  اإليجابية إن القيادة أهمية رأس املال النفس ي للقيادة واملرؤوسين: 1.2.3

 ة،صيلأوًّ ةييجابإوًّ ةهعال ةبتحسين ذاتها لتكون قياد أالتي تبد اإليجابيةعن طريق اإلدارة  أن يبدأوذلك التاوير يلزم  اخأربعة؛

ًّجل تقص ي نموذًجًّأمن  بالثقةوتصبح جديرة 
ً
 الداعمةوًّ لتاويرهم الالزمةوتقدم لوم العون وتوهر لوم املوارد  ،للمرؤوسين ا جيدا

لدى اخأهراد مي االلتزام التاظي عليه يترتب تحقيقد اخأهرا ىي لدالافس رأس املال  ىًّا على مستوًّيجابيًًّإؤثر مما ي ؛للمااخ التاظيمي

ًّمرتفع ىًّالتي تمتلك مستوًّ القيادةن ، إذ أوعدم نيتهم في ترك العمل
ً
ملرؤوسين على ا التأثيرًّمن رأس املال الافس ي قادرة على  ا

ًّنهم يمتلكون مقدارًّحيث إ ،يجابيإعلى نحو 
ً
ًّمرتفع ا

ً
قتدون ن ياملرؤوسيالذي يجعل  والعدالةوالتوازن  والشفاهية النزاهةمن  ا

 ،تاوير الذاتيتعزيز وعيهم الذاتي والوًّ واملشاركة واالبتكارًّبداع إلًّنها قادرة على تحفيزهم نحو اإسلو  كما خأًّويتبعونها بافس ا ،بها

ًّ.(7)يجابيإهاا تاعكس على املرؤوسين بشكل  والاتيجة

                                                           
(1)  Kim S. Cameron and Arran Caza (2003): Contributions to the discipline of positive organizational scholarship 

university of Michigan school of business.  

(2)  Arthur, H. G., Jonathan, R. V., William, D.J.R. (1997): The Impact of Psychological and Human Capital on Wages, 

Economic Inquiry 35 (4), 815-829.  

(3)  Mazlum  Celik. (2018): The Effect Of Psychological Capital Level Of Employees On Workplace Stress And Employee 

Turnover Intention, p68.  

(4)  Aman khera (2017):” Relationship between psychological capital and organizational commitment: A study among 

the medical professionals of selected Hospital in North India., Vol.6, No. 9, Issu; 2319-4421  

(5)  Bockorny, K., & Youssef-Morgan, C. M. (2019). Entrepreneurs’ Courage, Psychological Capital, and Life Satisfaction. 

Frontiers in Psychology, 10, 789.  

(6)  Safavi, H. P., & Bouzari, M. (2019). The association of psychological capital, career adaptability and career 

competency among hotel frontline employees. Tourism Management Perspectives, 30, 65-74.  

(7)  Luthans F., Carolyn M. Youssef-Morgan, and Bruce J. Avolio (2015): psychological capital and beyond, oxford university 

press, p33. 
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ًّإن  ألفراد:لرأس املال النفس ي  ةهميأ 2.2.3
ً
رأس املال الافس ي على املورد البشري الذي  ةهميأ إلى يومئا متزايًدًّ هااك اعترها

 ىًّستوًّنه يؤثر على مأكما  اخأهراد،دا  أمثل  اإليجابيةهوو يتعلق بالعديد من الاتائج  العاملين،في العااصر واخأهراد  يتمثل

 ىًّوًّويزيد من مست اخأهراد، ىواالبتكار لد بداعإلًّا ىًّمستوًّ ويعززًّ العمل،ويقلل من الغيا  بالعمل ودوران  التاظيمي،االلتزام 

ًّ لألهراديقدم رأس املال الافس ي كما  ،(1) واملاظمةرتباطوم بالعمل ا
ً
ًّ.همئداأا بالعمل ياعكس على يجابيًًّإ شعورا

 لمنظمات:لرأس املال النفس ي  ةأهمي 3.2.3

ـــلوكيـــات  ةيجـــابي في محـــاربـــاإلًّ ثرًّرأس املـــال الافســــــــــــــ ي يمتلـــك اخأ .1 ــ ــ ــ ــ ه التي تتعلق بـــالتغيير التاظيمي على وجـــ املختلـــةالســـ

املشاركات  :يجابيات مثلإلًّويشجع ابالعمل،  هيهارغو  املواملواقف غير  السلبيةويحار  بدوره السلوكيات  التحديد،

ـــلوكيـــات  اإليجـــابيـــة واليقظـــة الوجـــدانيـــة ــ ــ ــ ــ نـــه يحفز اخأهراد وياورهم ويعزز التغيير أكمـــا  اإليجـــابيـــة، التاظيميـــةوالســـ

ًّلديهم.يجابي إلًّا

 يفي،الوظا على اخأدا  يجــابيًًــّإيؤثر  بــالحيويــة،هوو نهج ملي   اإليجــابيــةرأس املــال الافســــــــــــــ ي يحقق العــديــد من الاواحي  .2

 الوظيفي،اد جوإلًّوا الســـخرية، :مثل الســـلبيةويعالج الســـلوكيات  التاظيمية، املواطاةوســـلوكيات  التاظيمي،وااللتزام 

ًّالوظيفي. واالنحراف العمل،ترك  ةوني

هراد اخأًّ ىلد الســـعادةوتحقيق  الذاتية، والرهاهية العمل،ترك  ةيجابي على عدم نيإيؤثر رأس املال الافســـ ي على نحو  .3

ـــــجيع  باملاظمة، ــ ــ ــ ـــــا الوظيفي من خالل تشـــ ــ ــ ــ ــ ـــاركةمما يحقق الرضـ ــ ــ ــ ــ ــ خأدا  ا هعالية إلىالتي تؤدي  املالوبة الفعاليةوًّ املشـ

ًّ.(2)عالةوالف الااجحةلتحقيق نتائج اخأدا   املتاحةمن خالل املوارد لدي اخأهراد  التااهسية القيمةعزز يمما  الوظيفي،

 ظيفية،الوًّويشـــــجع اخأهراد على الحفاظ على املوارد  بالعمل،الرضـــــا الوظيفي واالرتباط  على رأس املال الافســـــ ي يعمل .4

ًّ.(3)الوظيفية ةالتي بدورها تؤدي إلى الرضا عن الحيا واملشاركةمن اخأدا   عاليةا يحقق مستويات مّمًّ

 العمل، بالعمل مثل دوران الســـــلبيةويعالج الظواهر  التاظيمية، املواطاةيؤثر رأس املال الافســـــ ي في تعزيز ســـــلوكيات  .5

ًّكما أن له دورًّ بالعمل،جواد إلًّواالحتراق الوظيفي وا
ً
ـــفاتهم بالعمل، وًّدا  اخأهراد أهيما يتعلق ب اموم ًّ ا ـــصــ ية، والشـــــخصــ

ًّالعمل.  بيئةللتغيير في  املالوبة الثقة اخأمر الذي يدعم

ـــــا الوظيفي  :مثل اإليجابية،اخأهراد واســــــــــتقرارهم الافســــــــــ ي ودعم مشــــــــــاعرهم  ةيؤثر على حيا  .6 ــ االلتزام التاظيمي والرضـــ

ًّمثل التدخين. السيئةقالع عن العادات اإلفي  والرغبة

الوعي  ةخلق مااخ تاظيمي مااســـــب لزيادوًّ القيادةك الســـــليم لدوره في تعزيز ادرًّرأس املال الافســـــ ي من اإلًّ ةهميتنبع أ .7

ــــتوًّ اخأهراد،لـدي  ــ ــ ــ ــ ًّ ىًّوتحقيق مســ
ً
لى ختالهـات عمن رأس املـال الافســــــــــــــ ي في حـال تاويرهم وتـدريبهم لتحـديـد االًّ مرتفعـا

ـــــية،مكاناتهم إ ــ ــ ــ ليس هقط على  اإليجابي،نه يمتلك اخأثر أحيث  ةخاصــــــــــــــ ةهميأكتســــــــــــــب رأس املال الافســــــــــــــ ي اوًّ الافســـ

ًّ.التعليميةفي مجال املاظمات  اأيضًًّبل  التجاريةاملاظمات 

تحديد الووية املواية، واملرتباة باخأدا  الافســــــــــــــ ي والبدني، وهاا يظور دور يعتبر رأس املال الافســــــــــــــ ي مؤشــــــــــــــرا موًما في  .8

أهمية أبعاد رأس املال الافس ي الذي يعزز الكفا ة الذاتية، ويدعم الجوود لتحقيق الاجاح من خالل املثابرة والثقة، 

 القدرات الافسية الفردية للتعامل مع املشكالت الصعبة.وزيادة 

                                                           
جامعة مدياة السادات، كلية التجارة، قسم إدارة أعمال، رسالة  بالعمل،دور رأس املال الافس ي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة اخأصيلة واالرتباط (: 2017( محمد فوزي البردان )1)

ًّدكتوراه منشورة

 (2) Guido Alessandri, Chiara Consiglio, Fred Luthans, Laura Borgogni, (2018): "Testing a dynamic model of the impact of 

psychological capital on work engagement and job performance", Career Development International, Vol. 23 Issue: 1, pp.33-
47. 

(3)  Osman M. Karatepe, Georgiana Karadas (2015): Do psychological capital and work engagement foster frontline 

employees’ satisfaction?: a study in the hotel industry", international journal of contemporary hospitality management, vol. 
27 issue: 6, pp.1254-1278. 
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 :(1) وهي املنظمةاملؤثرة على حياة  املهمةيمتلك العديد من الجوانب  أنه)بودرهم(  تشير  .9

  ـــيةالاالقدرة  امتالكوالتي تحفزهم على  لألهراد، الداخلية الااقةنحو  الداهعةيمتلك رأس املال الافســــــــ ي القوة ــ ــ  فسـ

 .واالزدهارمن أجل الاجاح  املاظمةنحو تحقيق أهداف  املوجوة

  ــــتويات  اإليجابيةيركز رأس املال الافســــــــــــــ ي على الجوانب ــ ــ ــ ــ يوجه وًّ اخأدا ،من  مرتفعةالتي يمكن تاويرها لتحقيق مســ

 التااهسية. املزايانحو العمل والاجاح لتحقيق  الكاملةقدراتهم 

ى رضا ا يؤدي إلمّمًّعالية؛ نجاز املوام بكفا ة إنحو  والثقة والداهعيةدا  اخأهراد أالتي تدعم  اإليجابيةهو نهج ملي  باملؤشرات 

عم مما يد ،لرأس املال الافس ي ةربعخأًّبعاد اخأتفاعل ا نتيجةوذلك  والخارجية، الداخلية املاظمةالعميل الذي يحقق كفا ة 

هوو يحد من االحتقان  ،بالعمل املغرقةالسلبي على السلوكيات  أثرهكما يظور  ،(2)بالعمل ةتوقعاملغير  اإليجابيةالسلوكيات 

ًّا مفووم هوو يعتبرًّ واإلنتاجية،كتراث لجودة اخأدا  ويقلل من ظاهرة عدم اال ،التاظيمي لدي العاملين
ً
يجابي إلًّا رًّالتأثيفي  شامال

 .(3)التاظيميةلكثير من الاواحي والدور الفعال ، والرضا الوظيفي وااللتزام التاظيمي والسعادة، الرهاهيةعلى تحقيق 

 السابقة: ضوء الدراسات في واملجتمع واملنظمة لألفراد النفس ي رأس املال أهمية يوضح التالي الشكل

رأس املال 

 الـنـفـس ي

 على مستوى املجتمعًّ على مستوى املنظمةًّ على مستوى األفرادًّ

ًّ

 .ًّيحقق الرضا الوظيفي

 .ًّيدعم اخأدا  الوظيفي

  ًّاإلجواد بالعمل.يقلل من

 .ًّيقلل من الغيا  بالعمل

 .ًّيقلل من نية ترك العمل

 .يدعم اإلبداع واالبتكار 

 .ًّااللتزام التاظيمي

 .ًّيحقق السعادة والرهاهية

ًّ .ًّسلوكيات املواطاة التاظيمية

 .ًّيعزز القوة التااهسية

 .ًّالثقة التاظيمية

 .ًّاإلبداع التاظيمي

 .ًّانخفاض دوران العمل

 يمي.انخفاض االحتقان التاظ 

 .ًّرهع الروح املعاوية بالعمل

 .ًّيحقق الكفا ة التاظيمية

ًّ .ًّالترابط االجتماعي

 .ًّبث روح الفريق

  تــــــــقــــــــويــــــــة الــــــــعــــــــالقــــــــات

ًّاالجتماعية.

 

ًّ

 يوضح أهمية رأس املال النفس ي لألفراد واملنظمة واملجتمع (:1) رقم شكل

 املصدر: من إعداد الباحثة.

 رأس املال النفس ي: خـصـائص 3.3

عد ن يتوهر بوجود بأن رأس املال الافس ي ال يمكن أ ىبمعن اواحد اوليس بعد متعدد اخأبعاد،هو باا   رأس املال النفس ي 1.3.3

وقد تم ترسيخ قواعد هذا  متراباةبعاد أههي  دوره،ولكل بعد منهم  مجتمعة، اخأبعاد اخأربعةبل هو باا  يتكون من  ،واحد

 ،عمالخأًّا ةبوضع لبااته اخأولى في رياد (5)(Luthans)ومن ثم قام العالم  ،(4)( Hobfoll) للعالم الافسيةاملوارد  ةالباا  في نظري

ًّبعاد رأس املال الافس ي. أكل بعد من  ةهميأوضح أخر وًّآلًّوميز كل بعد عن ا

                                                           
 قلة،ورًّ –ًّمرباح قاصدي جامعة ماجستير، رسالة دحلب، سعد االستشفائية، العمومية املؤسسة حالة دراسة اإليجابي الافس ي املال رأس على العمل ضغوط أثرًّ(: 2018) كنزة بودرهم (1)

ًّ.التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كليه

دا  االبتكاري: الدور الوسيط لرأس املال الافس ي في الباوك التجارية اخأردنية، رسالة ماجستير، جامعة أثر عمليات توليد املعرهة على سلوك اخأًّ(: 2018صهيب عبد اللطيف العماوي ) (2)

ًّ.26الشرق اخأوسط، كلية اخأعمال، اخأردن، ص

ن، للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة حلوادراسة تابيقية، بحث منشور في املجلة العلمية -الوظيفي  الرضا تحقيق في وأثره الافس ي املال رأس(: 2016) غربية رمضان (3)

ًّالعدد الثاني، املجلد اخأول.

(4)  Hobfoll, S.E. (2002): Social and psychological resources and adaptation. Review of general psychology, 6, 307-324. 

(5) Luthan, F., Avolio, B.J., A vey, J.B., & Norman, S.M. (2007): Psychological Capital Measurement and relationship with 

performance and job satisfaction. Personnel psychology, 60-541-572 
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ـــــتعدادللعمل  والجاهزيةوالتاوير  التاميةبقدرته على  رأس املال النفســـــ ي يتميز  2.3.3  ةلى ترقينه يركز عأكما  له،التام  واالسـ

التعبير ودعم شــــــــــــــعورهم  ةبـدا  الرأي الـذاتي وحريـإاخأمر الـذي يحـث  بـالعمـل،مكـانيـات اخأهراد ومواقفوم إاخأدا  وتاقيح  ةجود

ًّ.(1)بالثقة

ـــــرية،رباح من خالل تاوير املوارد خأًّتعظيم االســــــــــــــتثمارات وا ةعلم يهتم بكيفيهو  رأس املال النفســـــــــــ ي 3.3.3 ــ ــ ــ ريق وعن ط البشـــ

ًّالعمل.  بيئةوالصراع داخل  واملعاناةعبا  العمل أوالتقليص من  لألهراد، الرهاهيةتحقيق 

ـــــريةفي الســـــــــــــلوك التاظيمي واملوارد  اإليجابية يوفر رأس املال النفســـــــــــ ي 4.3.3 ــ ــ ــ ماظور  نللباحثين واملمارســـــــــــــين واإلدارة م البشــ

اد جوـــإلًّاويعـــالج  ،كفـــا اخأغير  والقـــادة ،والعـــدوان في مكـــان العمـــل ،اخأهراد ىيركز على الخلـــل الوظيفي لـــدهوو  ،يجـــابي جـــديـــدإ

نه أكما  ،والســـلبيات بالعمل والويكل التاظيمي والثقاهات ة،فعالالغير  وكذلك االســـتراتيجيات ،خالقياخأًّالســـلوك غير وًّ ،والنزاع

ًّ. (2)اظيميةالت والثقاهةوباا  الفريق واملشاركة، هداف والتمكين خأًّوا ،التعقيدات بالعمل :التاظيمي مثليوسع آهاق السلوك 

تلبي نـــاجحـــة قـــادر على تاوير اخأهراد من خالل توليـــد معلومـــات لـــديهـــا القـــدرة على خلق ماظمـــات  رأس املــال النفســـــــــــ ي 5.3.3

 .املاظمةنشا  التغيير الضروري لتحقيق االزدهار في ى إوقادرة عل والعشرين،متالبات القرن الواحد 

ـــــي للماظمة، ةحقيقي ةهميأ يقدم رأس املال النفســــــــــ ي 6.3.3 ــ ــ ــ ـــــا ةمن خالل تقديم هريق حقيقي يمتلك مزايا تااهسـ ــ ــ ــ  ةحفي مسـ

ـــــةقادر على  العمل،ســــــوق  ـــــيةويمكن املاظمات من تحقيق املزايا  الودف،وتحقيق  املااهسـ ـــعي  التااهسـ ــ ذلك من وًّ إليها،التي تسـ

ًّ.(3)خالل تاوير واستثمار رأس املال الافس ي هيها 

 هسيةالتاالتحقيق املزايا  الدؤو ساوات من العمل  نتيجةيعد التدرج في تصنيف رأس املال : ات رأس املالـفـيـنـتص 4.3

ضرورة  إلىله ذلك ك ىدأفي ظل التسارع العلمي والتكاولوجي واملعرفي والسباق مع الزمن املحيط باملاظمات  تحقيقوا،املالو  

كرة توسيع ه إلى ةصول وماديات ملموسأبامط رأس املال التقليدي الذي يتكون من  امن كونه مختصًّّ االستثمار،هك قيود 

 إلبداعلوالبد  بتوسيع املجال  باملعرهة،ن تشمل على هكرة )ماذا تعرف؟( لتصل إلى رأس املال الفكري املتعلق أ إلىرأس املال 

ًّأوبالتالي  البشري،كان البد من تاوير العاصر  باملعرهة،الفكري املتعلق 
ً

 ،ال االجتماعيرأس امل إلى صبح البد من التاور وصوال

لتدرج وتحقيق الودف ثم ا املوام، إلنجازًّتتكون من اخأهراد املومين  ةن عالقات اجتماعي)تساؤل من تعرف؟( لتكويى وهو يركز عل

ًّ
ً

 لافسيةاومكوناتهم  الشخصيةويركز على اخأهراد وسماتهم  ،نت؟(أرأس املال الافس ي الذي يهتم بالتساؤل عن )من  إلى وصوال

 نًّيصبحوًّ عما سوف باإلجابةوالتركيز عليه واالهتمام  ،اعومبدإوضرورة اكتشاف مواهبهم وًّ باملاظمة،دا  الدور أالتي ينتج عنها 

ًّ.(4) باملستقبلعليه هؤال  اخأهراد حول من هم 

 التقليدي االقتصادي رأس املال

 ًّماذا لديك؟

 ًّاملالية

 ًّاملاديات امللموسة

 ًًّّاخأصول

 ًّاملعدات

 ًّبيانات برا ة اختراع

ًّ

 البشري  رأس املال

 ًّماذا تعرف؟

 ًّالخبرات

 ًّالتعليم

 ًّاملوارات

 ًّاملعرهة

 ًّاخأهكار واإلبداع

ًّ

 االجتماعي رأس املال

 ًّمن تعرف؟

 ًّالعالقات

 ًّشبكه االتصاالت

  ًّاخأصدقا

ًّ

 رأس املال النفس ي

 ًّمن أنت؟

 ًّالكفا ة

 ًّاملرونة

 ًًّّالتفاؤل

 ًّاخأمل

 .مزايا تنافسيه امتالكيوضح التوسع في رأس املال من أجل  (:2) رقم شكل

                                                           
(1) Luthans F., Avey, James B.; Avolio, Bruce j.; and Peterson, Suzanne (2010): The development and resulting performance 

impact of positive psychological capital. Management department faculty publications. 157. 

(2)  Debra. Nelson and Cary. Cooper (2007): Positive organizational behavior, sage publications Inc. 2455 Teller Road Thousand 

Oaks, California 91320, P11. 

(3)  Luthans F., Carolyn Youssef, Burce Avolio (2007): Psychological Capital Developing The Human Competitive Edge, Oxford 

University.P4. 

(4)  Luthans F., Luthans K.W, Luthans, B.C. (2004): Positive psychological capital: beyond human and social capital. Business 

horizons,47(1), 45-50. 
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 النفس ي: لرأس املال األساسية املكونات 1.4.3

 اإليجابي،ج واملزا واملتعةالرهاهية ) :مثل للتاوير، القابلةواملتغيرة  املؤقتة الشـخصـيةهي السـمات  :اإليجابيةالحالة  .1

 .(والسعادة

ـــــمات مرن :القابلة للتطور  اإليجابية الحالة .2 ــ ـــبي ةتعتبر هذه الســـ ــ ــ ـــتمل  نأال يمكن وًّ للتاوير، ةوقابل ةومفتوحا نســـ ــ ــ تشـــ

ا: )الحكمة والرهاه واملغفرة والشــــــــــــــجاعة( باعتبارها هقط على الكفا ة واخأمل والتفاؤل  واملرونة، ههي تتضــــــــــــــمن أيضــــــــــــــً

  خصائص ذات قابلية للتاور.

نقاط  :رة مثلاملؤث الشــــخصــــيةيصــــعب تغييرها وتتمثل بالعوامل أو الثابتة نســــبًيا  ا:املســـتقرة نســـبيً  اإليجابية الحالة .3

 .فضائلوهي تقييم الذات ونقاط القوة وال للشخصية الخمسةن أن تشتمل على اخأبعاد ويمك القوة،

ـــعـب تغيرهـا ههي ثـابتـ :للغايةاملســـــــــــتقرة  اإليجابية الحالة .4 ــ ــ ــ ــ ــــفـات الاملوهبـة وًّ )الـذكـا ،عليهـا  واخأمثلـة ةهي التي يصـــ ــ ــ ــ ــ صــ

ًّ.(1)املتوارثة(

 :Psychological Capital Dimensions اد رأس املال النفس يـعـأب 5.3

 (،Banadura)التي وضعوا عالم الافس االجتماعية املعرهة ةوهقا لاظري :Self-Efficacy/ Confidence الذاتيةالكفاءة  1.5.3

وإيمانه  املالوبة،على الحصول على الاتائج  الدائمة الثقةمع  باجاح، ةمعيا ةالفرد على أدا  موم ةنها قدرًّأوا على يفوقام بتعرًّ

ًّ.(2)للحصول على الاتائج املالو  تحقيقوا لديه، املعرهيةوثقته على حشد املوارد  الذاتيةبقدراته 

 ات،في مواجوــة التحــديــ على التاور الــداخلي وتوظيف هــذا التاورًّ بــإمكــانيــاتــهعلى أنهــا اقتاــاع الفرد  الــذاتيــةوتعرف الكفــا ة 

 ههي اعتقــاد لى التحــدي من خالل املواقف،، وتشــــــــــــــير إلى مــدى قــدرتــه علتحــديــد هرص وبــدائــل تمكاــه من إنجــاز موــامــه باجــاح

ـــــخص بأدا  املوام  ــ ــ ــ ـــغيلية، واملعرهية التحفيزيةماه باجاح وتحقيق موارده  املالوبةالشـ ــ ــ ــ ــ ا ات اخأهراد ذوي الكف حيث أن والتشـ

في رهع ودعم  الذاتية لوا القدرةالكفا ة  أنما ، ك(3)ةمما يؤدي إلى تاور أدائهم بالعمل بســــرع الصــــعبةيختارون املوام  العالية

ذا يؤثر على ن هأوًّ ،تاظيمي قويًّ بالتزامهراد يتمتعون أهم  مرتفعة ةن اخأهراد الذين يمتلكون كفا ة ذاتيأوًّ ،االلتزام التاظيمي

ًّ.(4)يجابيإدائهم بالعمل على نحو أ

أدا   للاجاح في واستثاائية إضاهيةلتقديم جوود  الكاهية الثقة امتالكويعرف التفاؤل على أنه  :Optimism التفاؤل  2.5.3

ًّ املوام،
ً
يمكن توجيهه وًّ واملوارات، املعرهةالتفكير الافس ي اإليجابي الذي تؤثر عليه هوو  بالتحدي،تلك املوام ما تتسم  وغالبا

ًّ ىًّللحصول على مستوًّ حقيق لت استغاللواوعليك  وموهبة،ا مع مبدأ أنت تعرف أعلى نقاط قوة لديك تماشيًًّ اإليجابيةمن  عال 

ًّ.دهكه

 لعمــــل،اهوو عبــــارة عن تكيف املفــــاهيم مع التركيز على الفرص في ســــــــــــــيــــاق  الفرص،التفــــاؤل يختلف عن مفووم التركيز على  

ًّهاخأهراد اخأكثالتحديد، والتركيز املنهي املسـتقبلي الذي يتعلق بتصـور اخأهراد عن عملوم في املسـتقبل على وجه 
ً

 يتوقعون ر تفاؤال

على الاجاح في أشد وأصعب اخأوقات التي يمروا  ةويمتلكون قدرة خاص الخاص،ويصرون على صاع نجاحوم  ،حدوث اخأهضل

، مّمًّمع اخأهراد اخأقل  ةمقارن بالعمل،وصدمات  تبها من نكسا
ً

 تفاؤال
ً

ًّ.(5)ا بالعمل ا وحماًسًّأكثر نجاًحًّا يخلق جيال

                                                           
(1) Mostafa, Y. M. S. (2010): The relationship between core job characteristics, positive psychological capital and job 
performance in Egypt, p18.    

(2)  Banadura, A. (2012): On the factional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of management,38,9-44, p12. 

(3)  Yrd. Doc, Metin, Kaplan. (2013): The Relationship Between Psychological Capital And Job Satisfaction: The Relationship 

Between Psychological Capital And Job Satisfaction: A Study Of Hotel Businesses In Nevsehir,p 234. 
(4) Evisusiyanti Estiningtyas. (2018): Mediating Role Of Organizational Commitment In Developing Employee Performance – 
Study In Regional Secretariat of Blora Region Central Gava Indonesia, Vol .6, Iss.2.  

(5)  Avey, James; Avolio, Bruce J.; and Luthans, Fred (2011): Experimentally analyzing the impact of leader positivity on 

follower positivity and, performance. Management department faculty publications, 22(2), 282-294. 
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 م،االستخداواسع  وًّهو البشريًّفي علم الافس  اتاريخي مجاالت ةفي عد استخدامههو مصالح نفس ي تم : Hope األمل 3.5.3

من رهع والتاوير الذاتي الذي ي التاميةالبحوث وعمليات  ةهتم بعملييونستخلص في املقام اخأول من علم الافس اإليجابي أنه 

ًّ.تشير نحوهاة لتكوين مسارات وأهداف واضح اخأهراد، ىاخأمل لد ىًّمستوًّ

ـــحة اخأكاديمي،مرتبط باخأدا   للاجاح، هووًّهو الداهع الذي يســــــــــــــتمده اخأهراد من خالل إدراكوم  ــ ــ ــ ــ ـــية، والصـــ ــ ــ ــ ــ ـــحة الافســـ ــ ــ ــ ــ  والصـــ

 املســتقبل،بمن اخأمل يميلون إلى التفكير  امرتفع ىًّهاخأهراد الذين يمتلكون مســتوًّ اخأزمات،والقدرة على التعامل مع  الجســدية،

ـــــبةووضـــــــــــع الخاط  ــ ــ ـــــتخأهداهوم  املااســ ــ ــ يجاد الحلول لألزمات إمن أجل ة ودائمي البحث عن أهكار متجددة وإبداعي قبلية،املســ

ًّ.(1)والصعوبات التي تواجووم

وتظور بصورة  ،من الشدائد والفشل االرتدادشارة على وجود القدرة على إنها أ املرونةوتعرف  :Resilienceاملرونة  4.5.3

ا ل لوم داهعًًّتشك هالحياة العالية، املرونةاخأهراد الذين يمتلكون  ىلد باملسئوليةحساس من خالل املحن التي ترهع اإلًّ ةإيجابي

 ابةاستجهي ه ،القدرات لتخاي املشاكل والصعوبات هيما يخص العمل امتالكوالودف ماه التعلم والتاور نحو  ى،مغزًّ اذ

ى في حال الصراع أو الفشل مع القدرة عل لالرتداد اإليجابية الافسيةالقدرة وًّ ،والاكسات السلبيةالفرد للتعامل عاد اخأحداث 

 اإليجابيةة همن املمكن للاظرًّ املتفائلة، الابيعةتنبع من  املرونةومن املؤكد أن  املسئولية، ةالتغيير اإليجابي والتقدم وزياد

اإلحساس  ضارًّهاستح ،التفاؤلًّمليئين ب اتمتلك أهرادًًّ مرونةالشركات اخأكثر ه الصدمة،أو  الكارثةأن تفسد ما تحدثه  املتفائلة

ًّ.ا للتغلب على التحديات اخأكبرجًدًّ ة  هو أداة قويالش يبالقدرة على هعل 

 :(2)التالي يوضح أبعاد رأس املال النفس ي  الشكل

ًّالثقة والقدرة على استحضار املعارف إلنجاز الودف.  الكفاءة الذاتية:

⇔ًّ

 رأس املال النفس ي:
 .ًّمميز
 .ًّقابل للقياس
  ًّاستثماره وتاويره.يمكن
  له آثار مومة وإيجابية في تحقيق أهداف

ًّ.املاظمة

ًّ
ًّ.القوة التي يتمتع بها الفرد لتحديد مسارات باتجاه تحقيق الودف األمل:

ًّ
هي الاـــاقـــة الـــداخليـــة اإليجـــابيـــة التي تـــدهع اخأهراد نحو تحقيق  التفـــاؤل:

ًّ.أهداهوم
ًّ

اخأزمات والصــــــــــــراع بالعمل وإتمام املومة باجاح القدرة على تخاي املرونة: 
ًّمع العودة إلى وضع ما قبل الصدمة.

 (: أبعاد رأس املال النفس ي3) رقم شكل

 النفس ي: تطوير رأس املال  6.3

 ىًّتعمل على مساندته وترهع مستوًّ اقتراحاتتصورا لتدعيم بعد اخأمل بواساة  (Luthans)وضع مل: تطوير بعد األ  1.6.3

ًّاخأشخاص واملديرين: ىاخأمل لد

 ًّواخأهداف. الخاط وضع في والتجديد التاوير 

 بخاوة. خاوة واخأهداف الخاط وضع في التاقل 

 أعلى. إلى أسفل من الوظيفي الورم في التواصل سوولة مع الخاط وضع في املشاركة 

 دعمل املاظمة من وكمساهمة اخأهداف تحقيق في املساهمين واخأهراد املدرا  من لكل واملكاهآت الحواهزًّ أنظمة وضع 

 اخأمل.

 ـــتراتيجي التواهق ــ ــ ــ ــ ًّ اخأهراد لـدى القوة نقـاط على التركيزًّ يتم خاللـه ومن االســـ
ً
ــــعف نقـاط على التركيزًّ من بـدال ــ ــ ــ ــ  مع وم،ضــ

ًّ.واخأهراد املدرا  على املادية املوارد توزيع في العدالة

                                                           
ًّ.41ع، 11مج، البصرة في اخأسمدة لصااعة العامة الشركة في ميدانية دراسة: التاظيمي االلتزام تحقيق في الافس ي املال رأس أثرًّ(: 2016) صالح مهدي رشا (1)

(2)  Grace Gota (2017): The relationship between psychological capital, work engagement and organizational commitment 

amongst employees at a selected food processing plant in the western cape, university of the western cape, p17. 
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  ـــــجيع اخأهراد على ابتكار ــ ــ عدة طرق ممكاة لتحقيق اخأهداف بغض الاظر عن الاابع العملي للمســــــــــــارات والعوامل تشـــ

 البيئية اخأخرى.

  .ًّتجميع املشاركين للتااو  على عرض أهداهوم واختيار اخأهداف الواقعية

 ـــتراتيجيات، وكيفية التغل ــ ـــغيرة لتبادل اخأهكار والعقبات التي قد تعيق عملية اخأهداف واالســ ــ ـــــكيل مجموعات صــ  بتشــ

ًّعليها.

  ـــع اخأهداف والتأكيد على قابلية تافيذها بآلية هعالة في مكان ــ ــ ــ ــ ـــاركين على وضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــجيع الحوار اإليجابي الباا  للمشـ ــ ــ ــ تشـــ

ًّ العمل.

 تطوير بعد التفاؤل:  2.6.3

ي حال ف بالتفاؤل، والواقعية لألهراديجابي إلًّوالامط ا الواقع،التفاؤل على مدخالت يمكن اســـــــــــتخالصـــــــــــوا من  ةمل نظريتوتشـــــــــــ

ـــــبح  ىالتفـاؤل لـد ىًّنـه يترتـب عليـه ارتفـاع مســــــــــــــتوًّإهـ ،امـل جيـًدًّتـدريـب الفرد على اخأًّ ــ ــ ــ وقع ومن خالل ت ،اكثر تاوًرًّأاخأهراد ويصـــ

التالي يصبح وب ،كبر ضد التشاؤمأوتصبح استعداداتهم  ،قل تشاؤماأيصبح اخأهراد  ملواجوتها،نشا  الخاط إاخأهراد للعقبات وًّ

ًّيعزز لديهم بعد التفاؤل.  مماكبر أيجابيات إلًّتوقع ا

 : الذاتيةتطوير بعد الكفاءة  3.6.3

إذ يواجه الفرد مشاكل ومعوقات تجعله يكتسب  املكتسبةمن خالل تجار  اإلتقان والخبرة الخبرات(:  اكتساب) 1.3.6.3

ى تلك والقدرة على التغلب عل املرونةلتحقيق ذلك  الذاتيةوتتالب الكفا ة  بسرعة،ويتعلم الفرد من هذه الاكسات  الخبرات،

  املعوقات.

ثير لديه ت بها، والتي االقتدا التي يمكن  االجتماعيةمن خالل الاماذج  الذاتيةوهي تاوير الكفا ة : باآلخرين( االقتداء) 2.3.6.3

  .الخاصةللتاوير من نفسه ومن طموحاته ومعتقداته وقدراته  الدؤوبةالجوود 

 ةذلك إحساسوم بالقدرة على مواجو من خالل اقتااع اخأشخاص بثقتهم بأنفسوم وقدراتهم يعززًّ: ي()االقناع االجتماع 3.3.6.3

 .الصعوبات

 يةوالافس الجسديةمن خالل امتالك الفرد القدرات  الذاتيةويمكن تاوير الكفا ة : (والنفسية الجسدية)القدرات  4.3.6.3

 الكتئا امن خالل الحد من  الذاتيةبالكفا ة  الخاصة اإليجابيةويتم تعزيز املعتقدات  الذاتيةحيث ترتفع القدرات  والعاطفية،

ًّوتعزيز القدرة على التحمل. البدنية،وباا  القدرة  والقلق،

والعاطفي  املعرفي التأثيرًّ ةكيفي اخأهرادساي ي من تصور أبشكل  املرونةتاوير  ةتستمد عملي: املرونةتطوير بعد  4.6.3

ًّوالسلوك.

 :(1) ةمهم استراتيجياتمن خالل ثالث  املرونةكما يمكن تطوير 

 للحصول على الاتائج.  املتاحةوتوهير املوارد  الفرديةصول خأًّصول وتعزيز اخأًّالتركيز على ا 

 الحد من املخاطر بشكل قاعي. إلىوتهدف  منها،للتقليص  ةالتركيز على املخاطر في محاول استراتيجية 

 ـــتراتيجية ــ ــ ـــــيةاملعلومات  أنظمةوتهدف إلى توهير  العمليات،التركيز على  اســ ــ ـــــاســ ــ  ةزالإوز والجوود التي تتجا للحماية اخأســ

  الصعوبات. ةاملخاطر من خالل باا  آليات جديدة ملواجو

وو يعد محوًرا ه الساوات،لقد لقي االلتزام التاظيمي الكثير من االهتمام لدي الباحثين على مر  مفووم االلتزام التاظيمي: 7.3

عزز واخأهم من ذلك أنه ي التاظيمية،موًما في البحوث الحديثة بسبب عالقته اإليجابية مع اخأدا  الوظيفي وسلوك املواطاة 

 رغبة الشخص في البقا  باملاظمة ويقلل من السلوكيات السلبية بالعمل مثل االنسحا  والغيا  والتأخر وترك العمل.

 عاد االلتزام التنظيمي من خالل الدراسات السابقة فيما يلي: تقوم الباحثة بتوضيح أب

                                                           
 (1) Snyder. C. R, Shane J. Lopez (2002): Hand book of positive psychology. Oxford University press.. 
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هو االلتزام الذي يعبر عن الحالة العاطفية التي تربط الفرد بماظمته وتؤثر على أدائه ونشاطه بالعمل  االلتزام الفعال:1.7.3

ًّونيته البقا  هيها.ومدى مشاركته لألعمال التاظيمية ههي حالة تعبر عن مقدار تراباه مع املاظمة وحبه لوا 

هو التكاليف املترتبة على ترك اخأهراد للعمل سوا  كانت تكاليف اقتصادية أو اجتماعية مثل  االلتزام االستمراري: 2.7.3

العالقات الوثيقة مع املوظفين، وموارات العمل املكتسبة من املاظمة، واالستثمارات الاقدية التي يقوم بها املوظف في املاظمة، 

ني أن ارتباطه بها من الدرجة اخأولى اختبار لشعوره كسجين في هذه املاظمة بسبب ما يترتب عليه من تكاليف املغادرة مما يع

ًّلوذا يفضل البقا  بالعمل وهقا ملصلحته الشخصية. وتركه،لوذا العمل 

اظمة ور باالرتباط بالعمل ملا تقدمه املويزيد هذا الشع املاظمة،هو شعور الفرد بالواجب اخأخالقي تجاه االلتزام املعياري:  3.7.3

 .(1)هشعوره نحوها نابع من الضمير الحي لألهراد والعمل وهق مقتضيات املصلحة العامة ملواراتهم،لألهراد من تامية وتاوير 

 رأس املال النفس ي وأثرها في االلتزام التنظيمي: عـالقـة 8.2

ن راســــة أالدثبتت أهقد  ،تحقيق االلتزام التاظيمي فييجابي إلًّرأس املال الافســــ ي وأثره ا ةهميأ إلى (2)(Kumar) دراســــةشــــارت أ

ـــاع من خال ،اخأهراد ىولـــــه دوره في تعزيز االلتزام التاظيمي لـــــد ،يجـــــابيـــــا في االلتزام التاظيميإرأس املـــــال الافســــــــــــــ ي يؤثر  ل اتبــ

 اخأهراد العاملين. ىلدبالعمل والتركيز على نقاط القوة  السليمةجرا ات السياسات واإلًّ

ـــ ي على االلتزام التاظيمي وعدم إ أثرًّ قةعلى وجود عال (3)(Nangoy & Hamsal)دراســــة كما تشــــير   الايةيجابي لرأس املال الافســ

 ةرهاهي بين العالقةوبشـــــكل خاص رأس املال الافســـــ ي يتوســـــط  ،هدافخأًّم والقيم لتحقيق اادا  املوأوااللتزام ب، في ترك العمل

 يجابيا في كل منهما.إاخأهراد وااللتزام التاظيمي ويؤثر 

ي يجابي على االلتزام التاظيمإلًّا أثرهرأس املال الافســــــــــــــ ي في تحقيق االلتزام التاظيمي وًّ ةهميأعلى  (4))مهدي( دراســـــــــــةكدت أو  

ًّوبالتالي عدم نيتهم في ترك العمل وتحقيق مزايا كثيرة تاعكس على اخأدا . ،لدي اخأهراد العاملين

نــه يجــب العمــل على أوًّ ،يجــابي على االلتزام التاظيميإلًّا أثرهرأس املــال الافســــــــــــــ ي وًّ ةهميــأ إلى (5)(Bahrat)دراســـــــــــــة شـــــــــــــارت أو 

ًّاستثماره والتركيز عليه للحصول على نتائج أعلى في تحقيق االلتزام التاظيمي.

ا في االلتزام التاظيمي والرض بأبعادهبين رأس املال الافس ي  ةقوي ةيجابيإرتباط ا ةن هااك عالقأ (6)(Akbar) دراسةوضحت أو 

على ضرورة استثمار وتاوير رأس املال الافس ي ملا له من  الدراسةوحثت  ،واملديرين القادةيجابي على إكذلك له أثر  ،الوظيفي

ًّللماظمة. ةعلى تحسين اخأدا  وخلق ميزة تااهسي ةيجابيإثار آ

 يجابي لدي املدرسين في تحقيق التزاموم التاظيمي.إلًّا أثرهوًّ يرأس املال الافس  ةهميأ إلى (7)(yalcin) دراسةت توصلو 

ـــ ي في االلتزام التاظيمي بالتابيق على عمال ل إلى وجود أثرًّ (8)( Lifeng)دراســـــــــة  في نفس الســـــــــيا  أشـــــــــارتو ــ ــ ــ رأس املال الافســ

رأس ل أثر إيجابيوًّ ةيجابيإ ةكدت وجود عالقأنها أال ، إبالعمل املتسارعةوبالرغم من وجود التغيرات  الصياية،شركات الفحم 

                                                           
(1)  Allen, Natatle. J. & Meyer,  John P. (1990): The Measurement and antecedents of affective,  continuance, and occupational 

psychology,  G.B, vol 63 

(2)  Jain, S., Kumar, S.(2017): Examining organizational commitment and psychological capital in indian bank employees, iosr 

journal of humanities and social science (iosr-jhss), vol. 22, issue 6, ver.11, p 14-22. 

 (3) Rizal Nangoy and Mohammad Hamsal  (2018): An Interplay between Employee Psychological Capital, Organizational Fit, 

and Work Well-Being on Organizational Commitment: An Empirical Study on E-Commerce Industry in Indonesia, Proceedings 
of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bandung, Indonesia, March 6-8. 

ًّمرجع سبق ذكره.(: 2016صالح ) مهدي رشا (4)

(5)  Surendra, K. Bahrat, Ch (2015): Psychological and organizational commitment nature,structure and relationship in indian 

sample asia-pacific institute of management saga publications sagepub.  

(6)  Akbar Etebarian, Samira Tavakoli, and Mehdi Abzari (2012): Islamic Azad university, khorasgan (Isfahan) branch, iran. 

African journal of business management. 

(7)  Sinan yalcin (2016): Analyzing the relationship between positive psychological capital and organizational commitment of 

the teachers, international education studies; vol. 9, no. 8. 

(8)  Zhong Lifeng (2007): Effects of psychological capital on employees' job performance, organizational commitment, and 

organizational citizenship behavior. 
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 ،املشـرهينلكل من العمال وًّ التااهسـيةدائهم الوظيفي الذي يعزز القوة أوالرضـا الوظيفي وًّ ،املال الافسـ ي في االلتزام التاظيمي

ًّللماظمة. التااهسيةة التركيز عليه لتحقيق املزايا وضرورًّعلى استثماره  الدراسةوحثت 

يجابي إلًّا أثرهكدت على أوًّ بالعمل، اإليجابيةتحفيز السلوكيات  في رأس املال الافس ي ةهميأ (1) (Luthansدراسة )هذا ودعمت 

ـــ ي،على االلتزام التاظيمي من خالل تاوير رأس املال  ــ ــ ــ ــ على  يجابياإوماحه االهتمام الضــــــــــــــروري الذي بدوره يدعم ويؤثر  الافســـ

ًّ.دا  اخأهراد بالعملأ

 . االستنتاجات والتوصيات4

ًّ االستنتاجات: 1.4

 االلتزام التنظيميتكونت لدى الباحثة نتائج حول إيجابية رأس املال النفس ي ودوره في تحقيق 

  الحيوية،ب ملي  نهج الافس ي املال رأس من خالل الرؤية والتحليل للدراسات السابقة التي تااولت املتغيرين، نجد أن 

ـــــائص من العـــديـــد ويمتلـــك للتاور، قـــابلـــة أبعـــاد أربعـــة يمتلـــك ــ ــ ــ ــ ــ ــــيـــة تماحـــه التي واملميزات الخصـ ــ ــ ــ ــ  زةاملي تحقيق خـــاصــ

 بالعمل. والسعادة الرهاهية مبدأ تحقق خالل من للماظمات التااهسية

 ـــ ي املال رأس أهمية تبرز ــ ــ ــ ــ  اإلدارة معل في طرأت التي الحديثة الاظريات من هووًّ واملجتمع، واخأهراد املاظمة على الافســ

 اإليجابية، وأهموا تحقيق االلتزام التاظيمي. السلوكيات على التأثيرًّ ميزة تمتلك والتي

  أخرى هو رأس املال التقليدي، حتى جا ت الدراسات الحديثة بهدم هذه الاظرة أعتقد سابًقا أن ما يميز ماظمة عن

 التقليدية، والتوجه نحو البشر، باعتبارهم أهم ما يميز ماظمة عن أخرى.

 ـــ ي املال رأس تدعيم إن ــــعادة، الرهاهية ارتفاع إلى يؤدي الافســ ــــتقرارًّ أن خاصـــــة والسـ  اةمرتب بالعمل والامأنياة االسـ

 اإليجابية. والفردية الجماعية واملشاعرًّ اخألفة، بمشاعرًّ

 ًّاخأملوًّ والتفاؤلًّ الذاتية هذه املعايير، الكفا ة إن االلتزام بمعايير رأس املال الافســــــــــــــ ي، واخأشــــــــــــــخاص الذين يمتلكون 

ـــــب اخأدا  وتحقيق أهـداهوم تحقيق في عـاليـة بقـدرات يتمتعونًّ واملرونـة، ــ ــ ــ ــ  لىع وقـادرين املاظمـة، من واملرغو  املاـاسـ

ًّ تحمل
ً
 .املسؤوليات من مزيدا

  يمكن االســـتثمار في رأس املال الافســـ ي، وتعزيز جوانبه، وأبعاده، ومكوناته، التي تســـاعد املاظمات على مواكبة التغيير

 في يوماا هذا بسبب تداعيات العوملة، والتاور التكاولوجي.
ً
 والتاوير، والذي أصبح هاجسا

 من املزايا التااهســــية للماظمة، من خالل امتالك مورد بشــــري يعزز  أهمية نهج رأس املال الافســــ ي في تحقيق العديد

 القيمة التااهسية، ومكانة املاظمة في سوق العمل.

 .هااك إمكانية لتاوير رأس املال الافس ي، من خالل بعض اخأساليب قامت بارحوا تلك اخأدبيات 

 التوصيات 2.4

 الصحة خأن املعاوية، الروح دعم في متخصصة دورات عمل خالل من ومعاويا نفسيا البشريًّ باملورد االهتمام 

ًّ هردا ماه وتخلق بالعمل أدائه مستوىًّ على تاعكس الافسية
ً
ًّ.والعاا  للعمل ودؤوبا شغوها

 اخأهكارًّ تكارًّاب في خبرة ذويًّ الحديثة، الاظريات معاييرًّ أساس على وتعيينهم اختيارهم يتم البشريًّ للمورد مدرا  تعيين 

 تاويرًّل العاملية املؤسسات بها قامت التي التجار  على ومالعين بالعمل، الرهاهية مستوىًّ من ترهع التي الحديثة

ًّ.البشريًّ املورد لدى اإليجابية الافسية الجوانب

 املواية قدراتهم لتامية بالتحدي تتسم التي املوام من بالعديد توكيلوم.ًّ

 املعرهة من لوم جديد هوًّ ما كل وتقديم بالعمل، بأدائهم ثقتهم دعم.ًّ

 به يقتادوا أن للمرؤوسين يمكن هاا ومن بالعمل إيجابية أكثرًّ ليصبح املباشرًّ املشرف تدريب.ًّ

                                                           
(1)  Luthans F., Avey, James B.; Avolio, Bruce j.; and Peterson, Suzanne (2010): The development and resulting 

performance impact of positive psychological capital. Management department faculty publications. 157. 



 (39-21، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –الفرص مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة 

 

 37 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

 بأنفسوم ثقتهم لتعزيزًّ بالعمل عالية قدرات بامتالكوم اخأهراد إقااع.ًّ

 الافس ي والضغط التوترًّ من للتقليل واليوجا التأمل جلسات من أسبوعية أوقات تخصيص.ًّ

 املستقبل حولًّ املتفائلة وتصوراتهم قدراتهم تامية على تساعدهم التي املساعدة أوجه كل تقديم.ًّ

 اآلخرين لدى التفاؤلًّ لدعم باملاظمة ناجحة أمثلة تااولًّ بها يتم دورية بصفة اجتماعات عمل.ًّ

ًّ:املراجع العربية .5

 عدس االستشفائية، العمومية املؤسسة حالة دراسة اإليجابي الافس ي املال رأس على العمل ضغوط أثرًّ (:2018) كنزة بودرهم 

ًّ.التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كليه ورقلة، –ًّمرباح قاصدي جامعة ماجستير، رسالة دحلب،

  اق،العرًّ ديالي، جامعة البشرية، املوارد لتاويرًّ رماح مركزًّ اخأعمال، ماظمات في التاظيمي السلوك(: 2016) محمد سعدون  ثائر 

ًّ.9ص عمان، االولى، الابعة

 ةلصااع العامة الشركة في ميدانية دراسة: التاظيمي االلتزام تحقيق في الافس ي املال رأس أثرًّ(: 2016) صالح مهدي رشا 

ًّ.41ع ،11مج البصرة، في اخأسمدة

 مية في املجلة العلدراسة تابيقية، بحث منشور -الوظيفي  الرضا تحقيق في وأثره الافس ي املال رأس(: 2016) غربية رمضان

ًّللبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة حلوان، العدد الثاني، املجلد اخأول.

 ( 2018صهيب عبد اللطيف العماوي :)ًّدا  االبتكاري: الدور الوسيط لرأس املال أثر عمليات توليد املعرهة على سلوك اخأ

ًّ.26ر، جامعة الشرق اخأوسط، كلية اخأعمال، اخأردن، صالافس ي في الباوك التجارية اخأردنية، رسالة ماجستي

 امعةج بالعمل، واالرتباط اخأصيلة القيادة بين العالقة في وسيط كمتغيرًّ الافس ي املال رأس دورًّ (:2017) البردان فوزي محمد 

ًّمنشورة. دكتوراه رسالة أعمال، إدارة قسم التجارة، كلية السادات، مدياة
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 الصحي لدى العاملين في مجمع ناصر الطبي حول مفهوم النفايات الطبية وإدارتها السليمة الوعي

Health Awareness Among Workers in the Nasser Medical Complex 

About the Concept Medical Waste and Sound Management 

 نظام محمود األشقر هدى شعبان إسماعيل

 غزة، فلسطين-األزمات والكوارث، الجامعة اال اإلسالميةبرنامج ماجستير إدارة 

Ismael ShabanHuda  Nizam M. El-Ashgar 

Crisis and Disaster Management Program, IUG, Palestine 

Email address: Email address: 

hudaismail989@gmail.com nashgar@iugaza.edu.ps 
 

 

الوعي الصحي لدى العاملين في مجمع ناصر الابي حول مفووم م(: 2020)اخأشقر، إسماعيل، هدى/ اخأشقر، نظام يوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.62-40، ص برلين(، 5(، العدد )2وإدارة الفرص، املجلد )ة الدراسات االستراتيجية للكوارث الافايات الابية وإدارتها السليمة، مجل

 املستخلص

 بسبب له السليمة واإلدارة الصحي الوعي في ونقص الابية، الافايات من كبيرًّ عدد من عام بشكل غزة قااع يعاني

 يمتقي إلى الدراسة هذه هدهت. غزة قااع ضد اإلسرائيلية العسكرية واإلجرا ات املستقرًّ غيرًّ السياي ي الوضع

. صحيح لبشك وإدارتها الابية الافايات مفووم حولًّ الابي ناصرًّ مجمع في العاملين لدى الصحي الوعي مدى وتحديد

 مليدانيةا واملالحظة املصلحة أصحا  مع واملقابالت االستبيان أساس والتحليلي علىالوصفي  استخدام املاهج تم

 جمعم في الاظاهة عمالوًّ العاملين بين الصحي الوعي من ماخفض مستوىًّ وجود الاتائج أوضحت. للدراسة كأدوات

 ك ضعفوكذل والديموغراهية، وال يعتمد على املتغيرات االجتماعية الابية الافايات إدارة مفووم حولًّ الابي ناصرًّ

 يعجم بين الصحي الوعي زيادة بضرورة الدراسة أوصت .الابية الافايات والتشريعات الخاصة بإدارة القوانين

 اخأمراض ببعض اإلصابة لتجاب معوا التعامل وكيفية الابية املخلفات خاورة بشأن الصحي القااع في العاملين

 لسليمةا لإلدارة اهتماًما املختصة السلاات تولي بأن أيًضا الدراسة أوصت. الشخص وهاة إلى تؤدي قد التي املعدية

 .سالمتهم أجل من للعمال الصحية املعدات توهيرًّ إلى والحاجة للافايات والسليمة

 اإلدارة السليمة للافايات الابية. افايات الابية، مجمع ناصر الابي،الصحي، ال الوعياملفتاحية: الكلمات 

Abstract 
The Gaza Strip generally suffers from a large number of medical wastes, lack of 

health awareness and proper management of it due to the unstable political situation 

and Israel military actions against Gaza Strip. This study aimed to assess and identify 

the extent of health awareness among workers in the Nasser Medical Complex about 

the concept of medical waste and its proper management. An analytical descriptive 

approach was used based on a questionnaire, interviews with the stakeholders and 

field observation as tools of the study. The results showed there is a low level of health 

awareness among workers and cleaners in the Nasser Medical Complex about the 

concept of medical waste management and independent on the socio-demographic 

parameters, as well as poor and weak laws and legislations for medical waste 

management. The study recommended the need to increase health awareness among 

all workers in the health sector about the seriousness of medical waste and how to 

mailto:hudaismail989@gmail.com
mailto:nashgar@iugaza.edu.ps
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handle it to avoid injury to some infectious diseases that may lead to a person’s death. 

The study recommended also that competent authorities should pay attention to the 

safe and sound management of waste and the need to provide health equipment’s for 

workers for their safety. 
Keywords: Health Awareness, Medical Waste, Nasser Medical Complex, Sound 

Management of Medical Waste. 

 امللخص املفاهيمي

تعتبر الافايات الابية   )املخلفات  الابية( من أكبر التحديات التي تواجه كل دول العالم بال اســـتثاا  ســـوا  أكانت 

ًّ
ً
نامية أو متقدمة، وذلك في قدرتها على إدارتها بالشــــكل الســــليم، ومدى الوعي الصــــحي لدى املجتمع بشــــكل عام  دوال

ـــ ــ ـــحي بشـــ ــ كل خاص، وقد يكون للشــــــــعب الفلســــــــايني حالة خاصــــــــة في هذا املوضــــــــوع وقااع غزة وأهراد القااع الصـــ

بالتحديد، لكثرة العقوبات املفروضـــــة عليه وشـــــدة الويالت التي يشـــــودها من االحتالل، إضـــــاهة إلى الوضـــــع الصـــــحي 

ة على هذا رًّجاهدة إلى السيا غزة الابيعي الذي لوحده يكفي لتراكم تلك الافايات، وتسعى املستشفيات في قااع

ًّ بصورة متدرجة.لتحقق لاجاحا املوضوع 

ًّوالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي للوعي الصحي واإلدارة السليمة للافايات الابية في مجمع ناصر الابي

 
لدراسة البحثية وأهم الاتائج واملقترحات لزيادة الوعي لدى العاملين وعمال الاظاهة اوالشكل التالي يوضح ملخص 

ًّم2019 خالل العام مجمع ناصر الابيفي 

الوعي الصحي لدى 

العاملين في مجمع 

ناصر الطبي حول 

مفهوم النفايات 

الطبية وإدارتها 

السليمة

زيادة وعي العاملين
في املشفى حول 
النفايات الطبية

ماهيتها وكل ما 

يتعلق بها  زيادة وعي وتدريب 
فى العاملين في املش

ة على اإلدارة السليم

للنفايات الطبية

لديهم 

زيادة وعي العاملين
حول أهمية ارتداء 
املعدات الشخصة 

عند التعامل مع 

النفايات للحفاظ

 تصنيف النفايات.على السالمة

حسب خطورتها غير 
خطرة، خطرة، 

شديدة الخطورة، 

أن يتم جمع 

من النفايات، ونفلها
لى داخل املستشفى إ

خارجها بالتعاون مع

.الجهات املختصة

أن يتم تخزين 

النفايات حسب 
معايير منظمة 

م الصحة العاملية، ث

املعالجة والتخلص
منها نهائيا
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 تطلعات مستقبلية: 

 وذلك  –ارة العمل وزارة الصحة الفلساينية، سلاة جودة البيئة، سلاة الااقة واملوارد الابيعية، ومجلس الافايات الصلبة والسائلة، والصحة العاملية، ووزًّ –أن يتم تشكيل لجان وطاية مكونة من

 للتعامل مع الافايات الابية الخايرة.

.باا  سياسات وتشريعات إلدارة الافايات الابية من أجل السالمة العامة 

 عملية هرز للافايات الابية الخارة عن غير الخارة.أن تتم 

 .أن يتم التوصل إلى آليات مااسبة وصحية في التعامل وإدارة الافايات الابية 

 .أن يتم إعاا  عمال الاظاهة على وجه التحديد بعض الاعوم ضد اخأمراض املعدية مثل مرض التها  الكبد الفيروي ي 

 مجمع ناصر الطبي حول مفهوم النفايات الطبية وادارتها السليمة الصحي لدى العاملين في  الوعي 
 

 فية ادارتها بالارق السليمة، ولم يكنتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى ماخفض من الوعي الصحي لدى العاملين وعمال الاظاهة في مجمع ناصر الابي حول مفووم الافايات الابية وكي

 ت لسو  وضعف القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة الافايات الابية.للمتغيرات تأثير في ذلك، كما توصل

د تفاديا لإلصابة ببعض اخأمراض املعدية التي ق السليمة، في القااع الصحي حول خاورة الافايات الابية وكيفية إدارتها جميع العاملينأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي الصحي لدى 
 لين هيها من أجل السالمة لوم. تودي بحياة الشخص إلى الوالك، وضرورة اهتمام الجوات املختصة باإلدارة السليمة واآلماة للافايات وضرورة توهير املعدات للصحية للعام

ي من الوعي الصــــــــــحي من خالل مالحظة واحســــــــــاس الباحثين بضــــــــــرورة وجود القدر الكاف

الابيــة والتعــامــل معوــا، واالســــــــــــتمــاع  الافــايــاتلــدى العــاملين في املجــال الصــــــــــــحي حول 

ن االطالع على هذا اخأمر االعامة حول هذا املوضـــــــــــوع، حاول الباحث شـــــــــــكاوىًّللعديد من 

الدراســـة على مجمع ناصـــر الابي.  اقتصـــرت تلكعن قر  ليكون موضـــع الدراســـة، وقد 

  العاملية.الافايات وتحوليها ملوارد من أهم السياسات إذ أن موضوع إدارة 

هدهت الدراســـــــــة إلى التعرف على الوعي الصـــــــــحي لدى العاملين في مجمع ناصـــــــــر الابي 

 حول مفووم الافايات الابية وإدارتها السليمة، وهق املاهجيات العلمية.

ي مجمع لعاملين فاتبع الباحثان املاهج الوصفي والتحليلي لبيان الوعي الصحي لدى ا

ناصر الابي حول الافايات الابية، وكيفية ادارتها بارق سليمة، وذلك باستخدام 
 املقاييس الخاصة واملقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص في املجمع.  
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

يعد أمًرا في غاية اخأهمية   وًّ  الصحي واملعرهة الالزمة  للتعامل مع الافايات الابية وماتجاتها واضرارها  يعد رهع مستوى الوعي

ادارة  على درجة فياملوظف وتنتهى إلى أ من الفرد  أوًّ افايات الابية السليمة خأنها تبدأة الدارًّالخاوة اخأولى  في أساسيات إ

املعرفي  وًّ والتثقيف وزيادة الوعى السلوكي وهير التدريب الجيدلذلك يجب تتكاملة ، خأنها تعتبر  دائرة م  املخلفات الابية

من بين أهم اإلجرا ات التي يتعين اتخاذها للحد من املخاطر  دارتها السليمة والثقافي حول مفووم وإدارة الافايات الابية وإ

ية ن لحماية العاملين في قااع الخدمات الصحاأساسي انرًّالتي تشكلوا املخلفات الابية على الصحة العامة والبيئة. هوما عاص

)العااية الصحية(، وأيضا يجب أن يكون صانعو القرار في املجتمع وكذلك عامة الااس على علم وإملام بهما )وخاصة اخأطفال 

ًّللافايات الحادة(. ضاخأنهم أكثر تعرًّ

لصحة املجتمع، وكل هرد في املجتمع له الحق في أن  وم جداآلمن من املخلفات الابية مهالتعامل السليم والتخلص النهائي ا

ًّالابية. الااجمة املخلفاتيكون على علم باملخاطر الصحية )البيولوجية وغير البيولوجية( 

ة، والذي له من أهمي وكتاباتهم؛ ملاوقد نجد أن الكثير من الباحثين واملوتمين تارقوا لوذا املوضوع وجعلوه موضع دراساتهم  

حول  ثونًّالباحقد يختلف . وًّر العالجيهتوًّا يؤدي لزيادة اإلنتاج وًّمن شأنه أن يرهع من املستوى الصحي لألهراد بصفة عامة، مّمًّ

اخأهراد وإثارة وعيهم لغرض تغيير سلوكوم وعاداتهم في  حول، تثقيفيبقى محوره يدور  الصحي، ولكناملفووم اإلجرائي للوعي 

1ًّار اخأمراض داخل املجتمع، وغرس العادات والتقاليد االجتماعية التي من شأنها توعيتهم بالجانب الصحي وتاوره.حال انتش

املجال الصحي بشكل خاص هيما  والعاملين فيوبذلك هال بد من أن يشمل الوعي الصحي جميع شرائح املجتمع بشكل عام 

ت وإدارتها بالارق الصحيحة، باستخدام العديد من الوسائل واخأساليب يخص الافايات الابية، وطرق التعامل مع هذه الافايا

2ًّبحيث يكمل بعضوا البعض اآلخر.

  :املشكلة البحثية وتساؤالتها 2.1

الابية  الافاياتوجود القدر الكافي من الوعي الصحي لدى العاملين في املجال الصحي حول  الباحثين بضرورة من خالل مالحظة

طرح هذه املشكلة وجعلوا موضع الدراسة، حيث تدور مشكلة الدراسة حول التساؤل الرئيس ي  تقررًّمعوا والتعامل السليم 

 " السليمة؟: " الوعي الصحي لدى العاملين في مجمع ناصر الطبي حول النفايات الطبية وإدارتها التالي

ًّتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية: توًّ

 :عالقة ذات داللة إحصائية عاد مستوى داللة ) هل توجد التساؤل األولα  (0.05 بين مقياس املعرهة بمفووم إدارة

 الافايات الابية واإلدارة السليمة للافايات الابية لدى العاملين في مجمع ناصر الابي؟

 :الابي؟لدى العاملين في مجمع ناصر  ما مستوى املعرهة بمفووم إدارة الافايات الابية التساؤل الثاني 

 :ناصر الابي؟ مجمعما مستوى القوانين الخاصة بكيفية إدارة الافايات الابية في  التساؤل الثالث 

 :التساؤل الرابع ( 05.0هل توجد هروق ذات داللة إحصائية عاد مستوى داللة في مستوى ) حول الوعي الصحي

)طبيب، ممرض، صيدلي، مختبر، إداري،  لدى العاملين في مجمع ناصر الابية تعزى للتخصص مفووم الافايات الابية

ًّ؟(هني

 :ما مستوى الوعي الصحي حول مفووم الافايات الابية لدى عمال الاظاهة في مجمع ناصر الابي؟ التساؤل الخامس 

 :التساؤل السادس ( 05.0هل توجد هروق ذات داللة إحصائية عاد مستوى داللة في مستوى ) الوعي الصحي لدى

ًّ(؟عمال الاظاهة في مجمع ناصر الابية تعزى ملتغيرات )املستوى التعليمي، عدد ساعات العمل

                                                           
ًّ، نوهل للنشر والتوزيع، بيروت، لباان.3(، الدليل الغذائي للصحة الجيدة، ط م2000حداد، شفيق. ) 1
ًّمجدالوي.( أسـس التغذية الصحية، عمان: دار م2004ظاهر، جعفر )  2
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 أهداف الدراسة: 3.1

ًّالصحي لدى العاملين في مجمع ناصر الابي حول مفووم الافايات الابية وإدارتها السليمة. الوعيتقييم  (1

ًّاإلدارة السليمة للافايات الابية.التعرف على طرق   (2

 بيان العقبات التي قد تحول دون اإلدارة السليمة للافايات الابية. (3

 أهمية الدراسة: 4.1

ًّتنبع أهمية الدراسة الحالية في جانبين:

 الجانب النظري  1.4.1

 .في الكشف عن مدى الوعي الصحي عاد العاملين في مشفى ناصر الابي 

 أهميته من الكشف عن العقبات التي تحد من اإلدارة السليمة وطرق التعامل مع الافايات ع الدراسة وًّيكتسب موض

  .الابية

 الجانب التطبيقي  2.4.1

 .هتح املجاالت أمام بحوث ودراسات أخرى تهتم بجوانب أخرى تدور حول هذه املفاهيم 

  العاملين في املجال الصحي بشكل عام.توجيه أنظار املختصين والباحثين في إعداد برامج توعية صحية خاصة بجميع 

 عداد برامج تثقيفية، وبرامج توعية صحية خاصة بعمال الاظاهة في املستشفيات على وجه التحديد.إ 

 منهجية الدراسة: 5.1 

املاهج الوصفي والتحليلي لوصف وبيان مدى الوعي الصحي لدى العاملين في مجمع ناصر الابي حول مفووم  انالباحث اتبع

ايات الابية وإدارتها بالارق السليمة وذلك من خالل تابيق املقاييس الخاصة بذلك واملقابالت الشخصية مع ذوي الاف

ًّاالختصاص وتسجيل املالحظات حول ما يجري.

 حدود الدراسة: 6.1

ًّم.2019العام  الحدود الزمانية: 1.6.1

ًّقااع غزة، مجمع ناصر الابي.الحدود املكانية:  2.6.1

ًّمجمع ناصر الابي في اإلدارة السليمة للمخلفات ومدى الوعي الصحي لدى العاملين هيها  تجربة املوضوعية:الحدود  3.6.1

 الدراسات السابقة: 7.1

ت األسنان. دراسة حالة: بعنوان: واقع إدارة النفايات الطبية في عيادا 1م(2019دراسة عزام، واألشقر ) 1.7.1

 يونس. محافظة خانسنان الخاصة في عيادة األ 

يونس )دراسة حالة( من حيث عمليات  هدهت الدراسة إلى تقييم واقع إدارة الافايات الابية في عيادات اخأساان بمحاهظة خان

الفرز للافايات الابية الخارة، والجمع، والاقل والتخلص منها، وقام الباحثان باستخدام ماهجية املقابلة امليدانية واملالحظة 

، وكان من أهم نتائج الدراسة أنه ال توجد عملية هرز للافايات هاللعيادة، وطرح مجموعة من اخأسئلة على العاملين هياملباشرة 

تعليمات ماظمة الصحة العاملية الخاصة بإدارة الافايات بالابية باريقة سليمة حيث تتم باريقة عشوائية، وعدم االلتزام 

ق املحارق التابعة لوزارة الصحة بمحاهظات غزة. وأوصت الدراسة بضرورة وجود ويتم التخلص منها عن طري ،باريقة سليمة

ع نتاجوا وبالارق السليمة، وتعزيز وضإ من مصدرًّالابية الخارة عن الافايات الابية غير الخارة  بفرز الافاياتنظام خاص 

لدى العاملين باملؤسسات الصحية  تشريعات كسياسات إلدارة الافايات الصحية من أجل السالمة الصحية، وزيادة الوعي

ًّ.خاصة لاقلواحول مفووم إدارة الافايات الابية وخاورتها وتوهير سيارات نقل 

                                                           
واقع إدارة الافايات الابية في عيادات اخأساان دراسة حالة: عيادة اخأساان في محاهظة خانيونس، مجلة إدارة املخاطر واخأزمات، العدد م( 2019عزام، إسرا ؛ اخأشقر، نظام. ) 1

 .17-1(، ص 3(، مجلد )1)
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 بعنوان: املسؤولية املترتبة على إدارة النفايات الطبية دراسة فقهية مقارنة. 1م(2018دراسة قنيطة ) 2.7.1

بالتلوث البيئي الذي تخلفه الافايات الابية وما يترتب عليه من آثار هدهت الدراسة إلى تااول قضية مستجدة والذي تتعلق 

سلبية على البيئة واملجتمع والاظرة الشرعية في ذلك، واتبع الباحث املاهج الوصفي االستقرائي التحليلي، وتوصلت الاتائج، إلى 

خأخاار، وتحريم إلقا  أي نفايات ضارة في أي حث الشريعة اإلسالمية على رعاية البيئة واملحاهظة على إصالحوا وحمايتها من ا

وأوصت  .بقعة من بقاع العالم، وتوصلت إلى مجموعة من الفتاوى هيما يخص اخأطراف املبتورة، وهيما يخص الجاين واملولود

واكبة الابية، وم بمعالجة الافاياتالدراسة بضرورة وضع نظام ملعالجة الافايات الابية، واختيار الااقم الابي املختص 

ًّالتاور في طرق التخلص من الافايات، ونشر والوعي بين أهراد املجتمع بخاورة التلوث البيئي الذي تسببه الافايات الابية.

بعنوان: املحددات االجتماعية للوعي الصحي في الريف املصري دراسة  2م(2017مكي، عبد التواب ) دراسة 3.7.1

 أسيوط.ميدانية بإحدى قرى محافظة 

ن يزيد مّمًّ 474لدراسة إلى البحث في املحددات االجتماعية في الوعي الصحي لدي الريفيين، وتكونت عياة الدراسة من هدهت ا

استخدم الباحث ماهج املسح االجتماعي بالعياة، وتابيق مقياس من تصميم الباحث بعد إخضاعه  عام، وقد 15أعمارهم عن 

ك تدني في مستوى الوعي الصحي بمؤشراته املختلفة لدى الريفيين، كما كشفت للتحكيم، وقد أظورت الاتائج في مجملوا أن هاا

الدراسة عن تأثير الاوع والسن واملستوى التعليمي واملستوى االقتصادي واالجتماعي على درجة ومستوى الوعي الصحي لدى 

ًّالريفيين.

  .دراسة في الجغرافيا ،بعنوان: النفايات الطبية في عيادات الوكالة في محافظات غزة 3م(2016) لددةدراسة ا 4.7.1

هدهت الدراسة إلى تقييم الافايات الابية في العيادات التابعة لوكالة الغوث الدولية )اخأونروا( بمحاهظات غزة من حيث 

( استبانة 220( استبانة عمال نظاهة، و )102إلى )( استبانة توزعت 322من )عياة الدراسة الفعلية  الفرز، وتكونتعمليات 

والتي بلغ أعالها في قسم املختبرات  ،كغم/ اليوم( 835أعضا  الااقم الصحي، وتوصلت الدراسة إلى أن الافايات الابية بلغت )

 .الابية فاياتضعف تابيق تعليمات وقوانين ماظمة الصحة العاملية في التعامل مع الاوًّوأقلوا في قسم العالج الابيعي، 

وأوصت الدراسة إلى ضرورة وجود نظام خاص لفرز الافايات الابية الخارة من غير الخارة، وتعزيز وضع تشريعات وقوانين 

إلدارة الافايات الصحية من أجل السالمة، وزيادة الوعي لدي العاملين في املجال الصحي حول مفووم الافايات الابية 

ًّ.وخاورتها

بعنوان: تقييم إدارة النفايات الطبية في املستشفيات الحكومية بمحافظات  4م(2014حسن )م دراسة أبو  5.7.1

 غزة.

الجمع، وًّالابية في املستشفيات الحكومية بمحاهظات غزة من حيث عملية الفرز،  إدارة الافاياتتقييم  الدراسة إلىهدهت 

الاقل، والتخزين، والتخلص النهائي، ومعرهة كمية الافايات الابية التي تنتجوا املستشفيات، وقد اعتمدت الدراسة عدة وًّ

لابي، االااقم  خر تخصاآلًّطرق لجمع املعلومات منها املالحظة امليدانية، واستبانة تخص عمال الاظاهة بقسم منها والقسم 

كغم / سرير / يوم(، وكانت أعلى نسبة في قسم النسا  والوالدة وأقل  8. 1ايات بلغ )أن املتوسط العام للاف وأظورت الاتائج

ظورت الاتائج قلة الوعي الصحي لدى العاملين في املجال الصحي وقدم املحارق الابية، وأوصت أي، كما وًّنسبة في العالج الابيع

للافايات الابية، واستخدام وسائل الوقاية للعاملين  الدراسة بضرورة تابيق نظام الفرز بين الافايات الخارة وغير الخارة

ًّفي املجال الصحي ورهع مستوى التعاون بين املؤسسات املعاية بإدارة الافايات.

                                                           
ًّغزة. الجامعة اإلسالمية لية الشريعة والقانونًّ(. املسؤولية املترتبة على إدارة الافايات الابية دراسة هقوية مقارنة، رسائل ماجستير، ك 2018 قاياة، مصافى عبد الكريم. ) 1
ة أسيوط للدراسات البيئية، م(. املحددات االجتماعية للوعي الصحي في الريف املصري دراسة ميدانية بإحدى قرى محاهظة أسيوط، مجل2017مكي، عبد التوا  جابر. ) 2

ًّ.1، ص 2017، يوليو 46املجلد 
المية س. الافايات الابية في عيادات الوكالة في محاهظات غزة دراسة في الجغراهيا، رسالة ماجستير، كلية اآلدا ، قسم الجغراهيا، الجامعة اإلًّم(2016الددة، محمد جواد. ) 3

ًّغزة.
المية، الجغراهيا، الجامعة اإلس اآلدا ، قسمم(. تقييم إدارة الافايات الابية في املستشفيات الحكومية بمحاهظات غزة، رسائل ماجستير، كلية 2014أبو محسن، مريم داوود، ) 4

 غزة. 
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بعنوان: مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة النجاح  1م(2012الحق، شناعة، نعيرات، العمد ) دراسة عبد 6.7.1 

 الوطنية، وجامعة القدس.

اسة إلى التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة الاجاح الوطاية وجامعة القدس، وتحديد الفروق هدهت الدرًّ

 وطالبة، )800ا لبعض املتغيرات، وتكونت عياة الدراسة من )في مستوى الوعي تبعًًّ
ً
(  300( من جامعة الاجاح، )500( طالبا

 وطالبة من جامعة القدس، وطبق عليهم استبانة م
ً
هقرة، وبعد جمع البيانات عولجت باستخدام البرنامج  32كونة من طالبا

، حيث وصلت النسبة املئوية عام لدى أهراد العياة كان متوساااتائج أن مستوى الوعي الصحي الالأظورت ، (SPSS)االحصائي 

 ملتغيرات ( %، إصاهة إلى ظوور هروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي الصحي 64.80)لالستجابة إلى 
ً
لدى الالبة تبعا

الجامعة ولصالح جامعة القدس، والكلية لصالح الكليات العلمية، ومتغير الجنس لصالح الاالبات، وكذلك متغير املعدل 

التراكمي لصالح املعدل اخأعلى. وأوص ى الباحثون بضرورة عقد ورشات عمل حول تامية الوعي الصحي للالبة واالهتمام 

ًّقة مثل الرياضة والصحة والتربية والصحة العامة.باملساقات ذات العال

  التعقيب على الدراسات السابقة: 7.7.1

بأن جميع الدراسات السابقة اهتمت بإدارة الافايات الابية ، ظور السابقة لبعض الدراسات ينمن خالل استعراض الباحث

ة الافايات بقياس مشكل تستهدهة، والبعض اآلخر اهتمعن الفئات امل كآلية للتعامل مع الافايات الابية وإدارتها بغض الاظر 

الابية من حيث إدارتها ومدى الوعي الصحي حولوا في مؤسسات الرعاية الصحية بشكل عام وبعض املستشفيات بشكل خاص 

ملشكلة، ا التحليلي إلعاا  صورة دقيقة حولًّالباحثون  هيها املاهج الوصفي وًّ في بالد مختلفة من الوطن العربي، وقد استخدم

واختلفت عياة الدراسة من دراسة خأخرى، وتوصلت جميعوا إلى ضعف الوعي حول مفووم الافايات الابية وكيفية إدارتها 

ومعالجتها بالارق السليمة، كما وتوصلت إلى ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالافايات الابية وإدارتها للحد من مدى 

هتمام الجوات املختصة بذلك وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة والسعي إلى زيادة خاورتها، وأوصت جميعوا بضرورة ا

الوعي الصحي لدى جميع العاملين في املجال الصحي بشكل عام وبال استثاا . تركز الدراسة الحالية على ربط الوعي الصحي 

مختلفة من العاملين وهو مجمع ناصر الابي أطياف  هبإدارة الافايات الابية بصورة خاصة، إضاهة لتااولوا مجمع طبي هي

ًّكدراسة حالة من أجل تقييم الوضع القائم.

 اإلطار النظري:. 2
 كبيرًّ

ً
ًّلقد أصبحت الافايات الابية تشكل هاجسا

ً
يخيف العالم أجمع ملا لوا من أثر كبير على الفرد واملجتمع والبيئة، ههي إما  ا

ًّأن تكون سبب
ً
التعاطي معوا باريقة غير سليمة أو سبًبا في االزدهار وأن تتحول ملوارد في حال كان عاد في هالك الفرد واملجتمع  ا

، لدى كل مت ال بوجود القدر الكافي من الوعي الصحيالتعامل معوا وهق الاظم السليمة. إذ أنه يعصب الوصول لالزدهار إ

 لعمال الاظاه
ً

ة والذين يعتبروا الشريحة اخأضعف واخأكثر عرضة يتعامل معوا أو يتداولوا بدً  من الويئات الحكومية وصوال

ًّللمخاطر.

 الوعي الصحي 1.2

الى قدرة الفرد أو االسرة أو املجتمع الحصول على املعلومات وهوموا واالستفادة منها بغية التمتع  الصحي الوعي مصالح يشيرًّ

بصحة جيدة. وبالرغم من استخدام تعريفات مختلفة ملفووم الوعي الصحي الذي ال يزال مفووًما ناشًئا هإن هااك اتفاق على 

، أو تحديده للمواعيد أو االمتثال إلجرا ات يوص ي بها الابيب. كما أن معااه ال يقتصر على تمكن الفرد ماه )قرا ة النشرات(

 هحسب؛ بل إن ارتفاع مستوياته بين صفوف العاملين في الحقل الابي يعود بفوائده اجتماعيا منها 
ً
 شخصيا

ً
أنه ليس موردا

لصحة، ويؤيد جزئيا هذا الفوم تعبئة قدرات املجتمعات املحلية على معالجة املحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ل

                                                           
بة جامعة الاجاح الوطاية، وجامعة القدس، مجلة جامعة الاجاح م(. مستوى الوعي الصحي لدى طل2012عبد الحق، عماد؛ شااعة، مؤيد؛ نعيرات، قيس؛ العمد، سليمان. ) 1

 .39(، ص 4ج ) (26)لألبحاث والعلوم، مجلد 
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الادا ات املتزايدة الى ضمان عدم تأطير الوعي الصحي بوصفه مسؤولية هردية بل أن يحظى باهتمام مماثل يكفل قيام 

1ًّالحكومات والاظم الصحية بتزويد مختلف هئات الجموور ملعلومات واضحة ودقيقة ومالئمة يمكنهم الوصول اليها.

 مفهوم الوعي الصحي فنذكر منها:تعددت التعريفات حول 

 بأنه "ترجمة املعارف واملعلومات والخبرات الصحية إلى أنماط سلوكية لدى اخأهراد"  2(م1999)عليوة،  هيعره 

 قدرة الفرد على ترجمة املعلومات الصحية إلى سلوكيات صحية في املواقف  بأنه 3م(2014) ،وآخرون الديلمي، ويعرهه

 املحاهظة على صحته في حدود اإلمكانيات املتاحة. ي ومدىا، والالحياتية التي يتعرض لو

 ا على الصحة، والقدرة على تابيق هذه بأنه السلوك االيجابي الذي يوثر ايجابيًًّ الوعي الصحي 4(م1990) ،قاديل يعرهه

ية املتكاملة واجباته املنزل املعلومات في الحياة اليومية، بصورة مستمرة تكسبها شكل العادة التي توجه قدرات الفرد في تحديد

ًّالتي تحاهظ على صحته وحيويته وذلك في حدود إمكاناته.

:  انعرف الباحثيوًّ
ً
مقدار املعلومات والحقائق الصحية لدى اخأهراد )مدى ثقاهة اخأهراد ومعرهتهم بأنه الوعي الصحي إجرائيا

ًّواملجتمع.إحساسوم باملسئولية تجاه صحتهم وصحة البيئة (، وًّباملعلومات الصحية

 5الوعي الصحي: مستويات1.1.2 

 :ما يصل له من خالل معايشتهم التراث الشعبي، أو من خالل الثقاهة السائدة بين الااس واعتماد  مستوى العامة

ًّالبعض منهم على التجربة وهذا ما يعرف بالاب التقليدي.

 :ًّمجال الصحة واملرض والتشخيص.البيئة التعليمية والتدريبية ولوم وعي معرفي من خالل  مستوى الخاصة

 :وهو أن يلجأ البعض للخراهات، وبعض الجاون في صور الجان وبعض الخزعبالت.  املستوى السلبي 

يسعى دائما للتعرف على املشكالت الصحية، وأسبابها،  الشخص الواعي صحيا 6سمات الشخص الواعي صحيا: 2.1.2 

  ويشمل ذلك ما يلي: راض الحديثةا بما يتعلق باخأموكيفية الوقاية منها، خصوصًًّ

 يبادر لحل املشكالت الصحية بافسه، ويحاول توصيلوا لآلخرين. .1

 يمارس العادات الصحية الصحيحة والسليمة باستمرار.  .2

 يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه ومجتمعه. .3

 ماا.يستايع اإلملام باملعارف املتعلقة باخأمراض املاتشرة في املجتمع وكيفية الوقاية  .4

يتميز بحب االستاالع، والبحث، والكشف، املتواصل نحو املوضوعات التي تتعلق بصحته وكيفية املحاهظة عليها  .5

 والوقاية من اخأمراض. 

 النفايات الطبية:  2.2

جة من منشأ الاات املخلفاتقد تشتمل على وًّالتي من املحتمل أن تكون معدية أو قابلة للتحلل.  املخلفاتالافايات الابية هي 

طبي أو مختبر، والافايات الااتجة من مراكز ومختبرات اخأبحاث التي تحتوي على الجزيئات الحيوية أو الكائاات العضوية التي 

ير ملوثة؛ غالافايات الابية التي يجب التخلص منها سوا  كانت ملوثة أو  الحادة منبالبيئة. وتعتبر اخأدوات  بإطالقواال يسمح 

                                                           
 : (م2020-3-3تم االسترداد في )املؤتمر العالمي لتعزيز الصحة، الصحة في أهداف التامية املستدامة.  .(م2016ماظمة الصحة العاملية ) 1

ar.pdf?ua=1-cities-healthy-brief4-https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/policyًّ
 ي، منشأة املعارف، اإلسكادرية، مصر.(، الصحة في املجال الرياض م1999عليوة، عال  الدين )  2
م(. دراسة مقارنة ملستوى الوعي الصحي لالعبي املستويات العليا بين بعض اخألعا  الجماعية الفردية، 2014منهل، يحيى علون. ) مووس؛عبد زيد؛ زغير، رائد  ناهدةالدليمي.  3

 .1( ج2(، العدد )14املجلد) (.2ج )م، 14مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، 
مركز  ،(. التربية الغذائية وتاور الوعي الغذائي لدى أموات املستقبل. املؤتمر الساوي الثالث للافل املصري وتنشئته ورعايته، املجلد الثانيم1990. )نعبد الرحمقاديل   4

 دراسات الافولة، جامعة عين شمس، مصر.
ًّبرنامج مقترح في علوم الصحة والبيئة إلكسا  الوعي الدوائي لالبة الصف التاسع بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة.م(. 2007الكردي، مجدي خضر. ) 5
، الجامعة اهتورًّدكالة م(: برنامج لتامية الوعي الصحي واملسئولية االجتماعية باستخدام الفصول االهتراضية لتالميذ املرحلة اإلعدادية بغزة، رس2016عليان، حكمت عايش. ) 6

ًّاإلسالمية، غزة. 

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/policy-brief4-healthy-cities-ar.pdf?ua=1
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تلوثها بالدم وتسببها بالجروح أثاا  اتالهوا باريقة غير صحيحة وبشكل غير سليم. والافايات الابية هي  إلمكانيةا ظرًًّوذلك ن

ًّالبيولوجية.نوع من الافايات 

الجسم  نوأجزا  م ،الدم امللوث واملجموعات الحيوية الدقيقة غير املرغو  بهاكالابية املعدية تتاوع الافايات الابية همنها 

والضمادات والقفازات املستخدمة وغيرها من اخأدوات الابية التي  نسجة البشرية والحيوانية،التخلص منها وغيرها من اخأ تم

 تشمل على اإلبرًّالتي والافايات الحادة  املعامل،ونفايات  قد تكون تعرضت لالتصال املباشر مع الدم أو سوائل الجسم،

وغيرها من اخأدوات القادرة على اختراق  دمة أو غير مستخدمة التي تم التخلص منها،سوا  مستخ واملبضعات امللوثة ،واملشارط

ًّالجلد.

الافايات الابية تنتج من املصادر واخأنشاة الابية والبيولوجية، مثل التشخيص، الوقاية، والعالج. من أكثر اخأماكن شيوًعا 

ن ومختبرات اخأبحاث الابية وعيادات اخأطبا  البياريي العجزة بإنتاج مثل هذه الافايات املستشفيات، والعيادات الصحية ودورًّ

الابية  يالق على الافايات اسم الافاياتوالتي  .. في املؤسسات الابيةوبيوت الدهنوعيادات اخأساان والرعاية الصحية املنزلية 

ااعية. صلافايات املشعة أو الافايات الكما أنها تختلف عن أنواع الافايات الخارة مثل الافايات الكيميائية وا  .أو السريرية

 في حين أن بعض هذه الافايات في العادة غير معدية، ولكن ،املؤسسات الابية تنتج الافايات الخارة الكيميائية منها واملشعة

  1نيبعض الافايات تعتبر مضاعفة الخاورة، مثل عياات اخأنسجة املحفوظة في الفورمال .تتالب طريقة سليمة للتخلص منها

 2ناتج املخلفات الطبية الخطرة: 1.2.2

 
ً
عتبر النسبة املتبقية الصحية. وًّمن الكم اإلجمالي ملخلفات أنشاة الرعاية  %85تبلغ نسبة املخلفات غير الخارة عموما

ُ
ت

 16و يقدر عدد الحقن التي تعاى كل عام باح، همواد خارة يمكن أن تاقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة %15البالغة 

ن م اإلبر يتم التخلص منها بالاريقة السليمة بعد استعمالوا.وًّمليار حقاة في جميع أنحا  العالم، ولكن ليست كل املحاقن 

ًّ.الكم اإلجمالي ملخلفات أنشاة الرعاية الصحية تبلغ نسبة املخلفات هيما يلي املصادر الرئيسية ملخلفات الرعاية الصحية

كلغ من املخلفات الخارة  0.5نحو ما متوساه البلدان املرتفعة الدخل، في  من املراهق الصحيةاملستشفيات وغيرها إذ تنتج 

 لكل سرير عالج؛ في حين تنتج البلدان املاخفضة الدخل، في املتوسط، 
ً
 لكل سرير عالج.  0.2يوميا

ً
كلغ من تلك املخلفات يوميا

الصحية الخارة وغير الخارة في البلدان املاخفضة الدخل، اخأمر  ولكن ال يتم في أغلب اخأحيان التمييز بين مخلفات الرعاية

ًّ
ً
ًّالذي يعني أن الكمية الحقيقية للمخلفات الخارة أكبر كثيرا

 2املصادر الرئيسية ملخلفات الرعاية الصحية: 2.2.2

 ًّاملستشفيات وغيرها من املراهق الصحية

 ًّاملختبرات ومراكز البحوث

 ًّاملشارح ومراكز التشريح

  ًّالبحوث والفحوصات الحيوانيةمختبرات

 ًّباوك الدم وخدمات جمع العياات

 ًّدور رعاية العجزة واملساين

عد الافايات الابية 
ُ
 لخاورة التعامل معاملوددة لأبرز املشاكل  ىحدإت

ً
تاج حي، حيث والعاملين في الحقول الابية، نظرا

ئة. سالمة البي ااتجة عنها، سوا  على صحة اإلنسان أوًّالتعامل معوا أساليب خاصة لتفادي العدوى، وتجاب اآلثار الخايرة ال

ن عدم الوعي باخأخاار الصحية املتعلقة بمخلفات الرعاية الصحية، والتدريب غير املالئم على اإلدارة السليمة للمخلفات، إ

وغيا  نظم إدارة املخلفات والتخلص منها، ونقص املوارد املالية والبشرية، وانخفاض مستوى اخأولوية املعااة للموضوع، هي 

                                                           
1 Reinhardt, P. A., & Gordon, J. G. (1991). Infectious and medical waste management. Michigan: Lewis Publishers. 

ًّم(. 2020-3-4م(. مخلفات الرعاية الصحية. )تم االسترداد في 2018ماظمة الصحة العاملية ) 2

waste-care-sheets/detail/health-room/fact-https://www.who.int/ar/news 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
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الصلة بمخلفات الرعاية الصحية. وهااك بلدان عديدة ليست لديها لوائح مااسبة أو ال ذات ا خصوصًًّ شيوعا املشكالتأكثر 

ًّتقوم بإنفاذ تلك اللوائح.

 20171حسب منظمة الصحة العاملية  ئات نفايات الرعاية الصحيةف 2.2.2

 نفايات الرعاية الصحية الخطرة 1.2.2.2

 املرض،  قالانتالافايات املعروهة أو املشتبه في احتوائها على مسببات اخأمراض وتشكل خارا على : النفايات املعدية

 الدم وسوائل الجسم اخأخرى، بما في ذلك الافايات املعدية للغايةك على سبيل املثال مياه الصرف الصحي والافايات امللوثة

ملرض ى ا بما في ذلك البراز وغيرها من املواد التي كانت على اتصال مع . والافاياتاملكروبيولوجيةاملختبرية واخأرصدة الافايات ك

ًّل.املصابين بأمراض شديدة العدوى في عاابر العزًّ

 اخأدوات الحادة املستخدمة أو غير املستخدمة، على سبيل املثال تحت الجلد، عن طريق الوريد أو : النفايات الحادة

الزجاج ، ينسكاكال ،املاصات ،املشارط، مجموعات التسريب، ملحاقن مع اإلبر املرهقةتعايل. اتلقائية الاملحاقن  ،اإلبرك غيرها

ًّ.املكسورًّ

 ستخدماملدم غير ال ،اخأجاة ،أجزا  الجسم، اخأنسجة البشرية أو اخأعضا  أو السوائل: النفايات املرضية. 

 ًّى أدوية.لوثة أو تحتوي علامل العااصرًّ ،إليهااخأدوية التي انتهت صالحيتها أو لم تعد هااك حاجة : لنفايات الصيدالنيةا

 مثال الافايات التي تحتوي على أدوية تثبيط  التي تحتوي على خواص السمية الوراثية، وهي: املواد السامة للخاليا

 ما تستخدم في عالج السرطان(
ً
 املواد الكيميائية السامة للجياات.، الخاليا )غالبا

  املاورات التي  ،التي تحتوي على مواد كيميائية، على سبيل املثال الكواشف املخبرية الافايات: النفايات الكيميائية

الافايات التي تحتوي على نسبة عالية من املعادن الثقيلة، على سبيل  ،املذيبات، انتهت صالحيتها أو لم تعد هااك حاجة إليها

ًّ.موازين الحرارة املكسورة ومقاييس ضغط الدم املثال البااريات،

 إلشعاعي العالج افي لافايات املحتوية على مواد مشعة، على سبيل املثال السوائل املستخدمة هي ا: لنفايات املشعةا

تبارها معالجتها أو اخعاد  البول واالهرازات من املرض ى ،اصةامل اخأوراقحزم أو ال اخأواني الزجاجية امللوثة، ،املختبرية أو البحوث

ًّباستخدام الاويدات املشعة.

 نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة أو العامة 2.2.2.2

ًّ.خار إشعاعي أو جسديأو  بيولوجية أو كيميائية محددة مخاطرًّ الافايات التي ال تشكل أي

 تأثير النفايات املعدية والحادة 3.2.2

  :قيقة ائاات الحية الدتحتوي الافايات املعدية أو املمرضة على مختلف أنواع الك حياًناأتأثير النفايات على الصحة

تنشاق االسوًّ ،الجروح والقاوع التي قد توجد بالجلدوًّاملسببة، كحدوث ثقب أو احتكاك شديد بالجلد أو باخأغشية املخاطية، 

عديد من اخأمراض أو اخأعراض املرضية يمكن توقع حدوثها، وهااك اعتبار خاص هااك الإن  عبر الجواز التافس ي واالبتالع.

دي يدز(، والفيروسات املسببة لاللتها  الكبلعدوى بالفيروس املسبب ملتالزمة نقص املااعة املكتسبة )اإلًّإلمكانية حدوث ا

 الفيروي ي من نوعي  ، ج، وذلك عاد التعرض للافايات الابية امللوثة بافايات الدم الذي يحتوي على أي من تلك الفيروسات.

يمكن اعتبار اخأدوات الحادة امللوثة )خصوصا إبر حقن اخأوردة(، ووسائط زرع امليكروبات والكائاات الحية الدقيقة املمرضة وًّ

تسبب في حدوث قاوع أو جروح ثاقبة باإلضاهة ي مماصحة اإلنسان، على اخأخرى، ضمن أكثر أنواع الافايات ذات الخاورة 

2ًّلعدوى.لانتقال وًّ

                                                           
1 World Health Organization (2017). Safe management of wastes from health-care activities A summary. (Retrieved on 5-3-2020). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf 
ًّ. 52س للاباعة، القاهرة، مصر، ص م(: إنظاف البيئة، شركة نا2009الااحون، زكريا.  ) 2

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf
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 يمكن أن تشكل معالجة مخلفات الرعاية الصحية والتخلص منها مخاطر صحية غير : البيئة تأثير النفايات على

1ًّ مباشرة من خالل إطالق مسببات اخأمراض وامللوثات السامة في البيئة.

لتي ال ا هاوتوجد مخاطر مواية في مراهق التخلص من ،القمامة مياه الشر  إذا لم تكن مبنية على نحو سليم مكباتتلوث   -

ًّمم أو تدار أو تتم صيانتها بشكل جيد.تص

 الووائي، التلوثيتم حرق املخلفات على نااق واسع، ولكن حرقوا على نحو غير مالئم أو حرق املواد غير املالئمة يتسبب في  -

ارة ار ضآث (وهي مواد مسرطاة لإلنسان)، ديوكسياات وهيوراناتويمكن أن تولد املواد املحروقة املحتوية على الكلور 

 الرصاص والزئبق  ،للصحة
ً
ويؤدي حرق الفلزات الثقيلة أو املواد املحتوية على نسبة عالية من الفلزات )وخصوصا

ًّوالكادميوم( إلى انتشار الفلزات السامة في البيئة.

واملزودة بمعدات خاصة للتخلص من  مئويةدرجة  1100- 850املحارق الحديثة التي تعمل عاد درجات حرارة تتراوح بين  -

 الغازات هي هقط التي يمكن أن تمتثل للمعايير الدولية الخاصة بانبعاثات الديوكسياات والفيورانات.

ًّوتوجد اآلن بدائل للحرق، مثل املعقمات عالية الضغط، ومعالجة البخار املتكاملة مع املزج الداخلي، واملعالجة الكيميائية. -

 النفايات الطبيةإدارة  3.2

التخلص من  وتدوير أوًّجمع، ونقل، ومعالجة، وًّمراقبة، )جز  من الاظام اإلداري البيئي الشامل الذي يمارس عملية  وًّه

 للافايات  . (الافايات الابية
ً
من الااحية املثالية، تسعى ممارسات إدارة نفايات الرعاية الصحية إلى تافيذ اإلدارة السليمة بيئيا

تالبات واللوائح الوطاية وامل ،وهًقا التفاقيتي بازل واستكوولم ما هو متاحاملمارسات تلك لافايات اخأخرى، وأهضل الخارة أو ا

، يشمل ذلك إجرا  تحسياات تدريجيةوًّاظام للرعاية الصحية. لضمن القدرات املالية والتقاية  تهاأن تتم إدارًّ علىذات الصلة. 

 عن التخايط 
ً
ًّ.ر أهمية على املدى الاويل للحصول على الخيارات املثلىتحسياات أكث لتاويرًّهضال

ًّأهداف إدارة النفايات 4.2

إن سو  إدارة نفايات الرعاية الصحية يعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية ومتعاطي الافايات واملجتمع للعدوى واآلثار 

من مراهق الرعاية الصحية إلى البيئة من خالل سو   الكائاات الحية الدقيقة املقاومة لألدويةوانتشار السامة واإلصابات. 

( من ٪58تقييم مشترك بين ماظمة الصحة العاملية واليونيسيف إلى أن ما يزيد عن )لتوصل ال م تم2015في عام  1 .تهإدارًّ

عتبر اخأدوات ت ،دولة لديها أنظمة مالئمة للتخلص اآلمن من نفايات الرعاية الصحية 24املنشآت التي تم أخذ عياات منها من 

ًّ.الحادة واإلبر على وجه التحديد أكثر هئات نفايات الرعاية الصحية خاورة على الرعاية الصحية

 األهداف العامة إلدارة النفايات الطبية 5.2

يا، ئمصدرها والتأكد من معالجتها نهاها التأكيد على اإلدارة الجيدة للافايات الابية داخل املنشآت الصحية، ابتدا  من هرزًّ 

 من أجل: بما يضمن عدم تسببها في انتشار العدوى داخل املستشفيات

  باملنشأة.املحاهظة على سالمة البيئية وحمايتها من التلوث وتوهير بيئة صحية سليمة 

  مرض بأيحماية جميع اخأهراد العاملين في الحقل الابي من االصابة 

 .تقييم تكاليف إدارة الافايات الابية 

 2م(2016إدارة النفايات الطبية: )زرقاوي، مسئولية  6.2

لقوانين ا؛ من أجل تاظيم الويئات املختصةوذلك من خالل  ،تتحمل الحكومة املسئولية العامة إلدارة الافايات الابية في العادة

وا ة مقدموليلفصل الصحيح من نفايات الرعاية الصحية هو مسؤًّأما ا الخاصة بالافايات الابية التي تتحمل إمكانية العدوى.

نشآت الصحية مسؤولية التأكد من وجود نظام املأو املريض والقائم بالرعاية الذي ينتج كل مادة نفايات. يتحمل مديرو 

                                                           
ًّم(.2020-3-4م(. مخلفات الرعاية الصحية. )تم االسترداد في 2018ماظمة الصحة العاملية ) 1

 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste 
ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية، قسم إدارة أعمال، جامعة العربي  البيئية، رسالةإدارة الافايات الابية وتقييم تأثيراتها  م(2016زرقاوي، مصافى آدم. ) 2
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املوظفين  ميعتوهير التعليم والتدريب لجوًّميع املوظفين باإلجرا ات الصحيحة. التزام جمااسب للفصل والاقل والتخزين وًّ

ًّمع الافايات. املسؤولين عن كل من الفصل وج

ينبغي أن تتاح أوعية الافايات املااسبة )اخأكياس، الصااديق، صااديق اخأدوات الحادة( في كل مااقة طبية وغيرها من املااطق 

. اوفي نقاة التوليد، ويقلل من الحاجة لاقلها يسمح للفصل والتخلص من ممااملاتجة للافايات في مرهق الرعاية الصحية. 

بالقر  من الصااديق )على سبيل املثال على الجدران حسب يتها وهق تصنيف الحاويات لتي تبين نوعضع امللصقات اوتوًّ

ًّالجيدة. املمارساتاالقتضا ( لتوجيه املوظفين وتعزيز 

 1استجابة منظمة الصحة العاملية 7.2

وضعت املاظمة وثيقة إرشادية عاملية وشاملة تحمل عاوان "اإلدارة املأمونة ملخلفات أنشاة الرعاية الصحية"، تتااول اإلطار 

نها املخلفات وتخزي وآليات تدولًّالتاظيمي، ومسائل التخايط، والحد من املخلفات إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة تدويرها، 

ص منها،
ّ
موجوة إلى مديري املستشفيات ومراهق الرعاية الصحية، وراسمي السياسات،  هيوالتدريب. وًّ ونقلوا ومعالجتها والتخل

ًّالصحة العمومية، واملديرين املعايين بإدارة املخلفات. وموايي

ارة في إد السليمةسلسلة من الوحدات التدريبية بشأن املمارسات  عدادعلى إ املاظمة بالتعاون مع الشركا  اآلخرينعمدت 

االعتبارات التخلص منها على نحو مأمون وًّوتصنيفوا  هاحديدوت، تهات الرعاية الصحية، والتي تشمل جميع أنشاة إدارًّمخلفا

مة وثائق إرشادية وضعتها املاظ وتوجد أيضا بواساة استراتيجيات تعتمد على الحرق أو استراتيجيات ال تعتمد على الحرق.

ًّبشأن مخلفات الرعاية الصحية، ومنها ما يلي:

 أداة للرصد.ًّ

 أداة لتقدير التكاليف.ًّ

 أداة للتقدير السريع.ًّ

 ورقة سياسة عامة.ًّ

 إرشادات لوضع الخاط الوطاية.ًّ

 إدارة مخلفات أنشاة الحقن.ًّ

 إدارة مخلفات مراكز الرعاية الصحية اخأولية.ًّ

 إدارة مخلفات أنشاة التمايع الضخمة.ًّ

 ًّإدارة املخلفات في الاوارئ.ًّ

مبادرة عاملية لضمان أن جميع مراهق الرعاية  2015العاملية واليونيسيف، مع الشركا ، في عام ذلك دشنت ماظمة الصحة ك

ًّالصحية لديها ما يكفي من املياه وخدمات اإلصحاح والاظاهة الشخصية. ويشمل ذلك التعامل مع مخلفات الرعاية الصحية.

 2لفات الطبيةمنظمة الصحة العاملية بفصل وجمع املخ توصيات 8.2

رة عن العامة غير الخا منها هصل الخارةوذلك عبر إن نظام عزل الافايات أكثر بساطة وأماًنا  :الصناديق الثالثةظام أعداد ن

 ما تكون ذات حجم أكبر( عاد نقاة التوليد
ً
م الافايات قسيإذ توص ي املاظمة بتلضمان حماية املوظفين واملرض ى، ؛ )والتي عادة

ذلك من خالل الحاويات : اخأدوات الحادة املستخدمة والعااصر التي يمكن أن تكون معدية. وًّالخارة بشكل شائع إلى قسمين

 هااك حاوية ل
ً
وهذا ما  ،ألدوات الحادةحاوية لعدية وًّامللافايات حاوية للافايات العامة غير الخارة وًّاملافصلة لكل منهما، همال

ًّاسم "نظام ثالثي الصااديق".يالق عليه 

                                                           
ًّم(.2020-3-4م(. مخلفات الرعاية الصحية. )تم االسترداد في 2018ماظمة الصحة العاملية ) 1

 https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste 
2 World Health Organization (2017) Safe management of wastes from health-care activities A summary (Retrived on 5-
2-2020) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?sequence=1. 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?sequence=1
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ف أكياس الافايات املعدية مع تاريخ ونوع الافايات ونقاة التوليد للسماح بتتبعوا حتى التخلص منها. حيثما يتم تصنيكما وأنه 

كان ذلك ممكًاا، يجب أيًضا تسجيل وزن الافايات بشكل روتيني. يمكن أن تسلط الشذوذ بين اإلدارات التي تقدم خدمات 

إعادة التدوير أو مشاكل مثل سو  الفصل وتحويل الافايات إلعادة مماثلة أو في مكان واحد بمرور الوقت الضو  على هرص 

)هذا االلية تستخدم االن في املراكز الصحية التابعة لوكالة  االستخدام غير املصرح به مثل إعادة استخدام املحاقن واإلبرًّ

ًّالغوث الابية(.

ايات الحادة عادما تمأل الحاويات على خط يجب جمع الاف ،يجب جمع معظم هئات الافايات مرة واحدة على اخأقل يومًيا

أرباع إذا لم يكن هااك خط. يمكن جمع الافايات الكيميائية والصيدالنية واإلشعاعية عاد إلى التعبئة املحدد أو تمأل ثالثة 

ًّالترميز اللوني من بلد إلى آخر. ، وقد يختلفالالب

  1ت في املراكز الصحيةتوصيات منظمة الصحة العاملية حول تجميع وفصل النفايا 9.2

 صفر مع رمز لون الكيس ا: فايات املعديةالنbiohazard إذ أنها )الافايات املعدية للغاية يجب أن تكون عالمة إضاهية ،

ًّديد العدوى.تصاف بأنها ش

  :صفر مع كلمة حادة ورمز لون الكيس أالنفايات الحادةBIOHAZARD 

  رمز  أصفر معلون الكيس مرضية: نفاياتbiohazardًّ

 ًّلون الكيس بنى مع رمز مااسب للمادة في الكيس : النفايات الكيميائية والصيدالنية

 ًّاإلشعاعالكيس عليه ملصق مع رمز : النفايات املشعة

 نفايات الرعاية الصحية العامة 

 معالجة نفايات الرعاية الصحية 10.2

اخأولوية لتقايات معالجة الافايات التي تقلل من إطالق املواد الكيميائية أو االنبعاثات الخارة بشكل  تعاىوهًقا التفاقية بازل، 

هًقا للوائح الدولية وًّ تعالجالافايات الكيميائية والصيدالنية واإلشعاعية في االستراتيجية الوطاية للافايات الخارة وًّ وتدرجعام، 

يفضل استخدام البخار )مثل التعقيم( أو غيرها من التقايات التي ال ، وًّعدية والحادةالتلوث من الافايات امل ويزالواملحلية. 

2ًّ.تحترق في معالجة الافايات املعدية

ًّ:الاظر في يعتمد اختيار نظام العالج على الظروف املحلية ويتضمن ذلك

 .ًّاملوارد املتاحة بما في ذلك الخبرة التقاية

  ًّالصلة.اللوائح واملتالبات الوطاية ذات

 .ًّخصائص الافايات وحجموا

  صيانةالتشغيل وًّاللتركيب وًّلاملتالبات الفاية.ًّ

 .ًّنظام العالج

 .ًّعوامل السالمة والبيئة

 .اعتبارات التكلفة 

 معالجة نفايات الرعاية الصحية 10.2

و أتعقيم الافايات شديدة العدوى وًّستخدم تقايات املعالجة القائمة على البخار لتاوير ت: تقنيات معالجة البخار 1.10.2

لعمل اوًّعن طريق تعريضوا للحرارة والبخار الرطب لفترة زماية محددة، اعتماًدا على حجم الحمل واملحتوى.  ،و الحادةأاملعدية 

                                                           
1 World Health Organization (2017) Safe management of wastes from health-care activities A summary (Retrived on 5-
2-2020) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?sequence=1 

ًّ.م(2020-3-5. )تم االسترداد في م(. تقرير االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف املتعاقدة في اتفاقية حماية البحر املتوسط من التلوث وبروتوكوالته2003برنامج اخأمم املتحدة ) 2

 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/5402/03ig15_11_ara.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259491/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?sequence=1
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/5402/03ig15_11_ara.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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تعقيم ل لقد تم استخدام التعقيم بالبخار على نااق واسع املشترك بين البخار والحرارة املشبعة يقتل الكائاات الحية الدقيقة.

اخأدوات وكذلك ملعالجة الافايات املعدية والحادة وتتوهر أجوزة معالجة البخار في مجموعة واسعة من اخأحجام. لضمان إزالة 

التلوث التام للمواد املعدية، يجب التحقق من هذه العملية ومن الضروري إجرا  اختبارات بيولوجية وكيميائية وهيزيائية 

 1.ماتظمة

تحتاج بعض التقايات إلى ما  وًّهولت(.  380هولت/  220تحتاج إلى اتصال كوربا  موثوقة ومستقرة ) البخارًّتقايات معالجة 

يمكن توليد الروائح الكريهة إذا كانت هااك كمية كبيرة من املواد العضوية في الافايات وًّذي نوعية أو أكياس أو حاويات محددة. 

ًّمتاحة. ات التهويةأن يكون موقع العالج و/ أو خيارًّ يجب وبالتالي

يمكن دمج املعالجة بالبخار بارق ميكانيكية مثل التمزيق والاحن والخلط والضغط لتقليل حجم الافايات، ومع ذلك، ههي 

مساحة أكبر من الافايات  وانشا ال تدمر مسببات اخأمراض. يمكن آلالت التقايع والخالطات تحسين معدل نقل الحرارة 

ام الارق امليكانيكية في الافايات املعدية والحادة قبل تاويرها، إال إذا كانت العملية امليكانيكية للمعالجة. ال ينبغي استخد

عالجة الحرارية املوهي ثالث طرق: التعقيم، امليكروويف،  جزً ا من نظام مغلق يقوم بتاوير الووا  قبل إطالقه في البيئة املحياة

 ية.االحتكاك

لتعقيم بالبخار هو الاوع اخأكثر شيوًعا في معالجة البخار ويستخدم البخار املشبع تحت الضغط يعتبر التعقيم اآللي: ا 2.10.2

يتم تصفية الووا  املحتمل املصا  الذي تم إجالؤه من اخأوتوكالف بشكل هعال )على سبيل املثال وًّإلزالة التلوث من الافايات. 

 134درجة مئوية إلى  121 تعمل أجوزة التعقيم في درجات حرارةوًّ((. HEPAمن خالل مرشح هوا  الجسيمات عالي الكفا ة )

درجة مئوية. ينبغي أن تضمن أجوزة التعقيم التي ال تحتوي على جواز تمزيق متكامل إزالة الووا  من غرهة اخأوتوكالف قبل 

ل دون الافايات يمكن أن يحوًّإزالة التلوث من الافايات )على سبيل املثال بواساة مضخة تفريغ(، حيث أن الووا  املتبقي في 

ًّ.كفا ة إزالة التلوث لعملية التعقيم اآللي

تعمل بعض وًّبواساة طاقة امليكروويف. ها رية على تسخين املياه املوجودة هيفتعمل تقاية املوجات الصكروويف: املي 3.10.2

خر شبه والبعض اآلًّ دهعيهمة كعمليات تصميم بعض اخأنظوًّأنظمة التحويل مثل املزج أو التمزيق. وًّاخأجوزة باملوجات الدقيقة 

تمر الافايات وًّملاع إطالق مسببات اخأمراض املحمولة بالووا .  HEPAيستخدم الاظام شبه املستمر الاموذجي هلتر وًّمستمر. 

 100عبر جواز تمزيقه، ويتم نقل جزيئات الافايات من خالل مثقا  )ناقل لولبي( حيث تتعرض ملزيد من البخار وتسخياه إلى 

ًّدرجة مئوية بواساة مولدات امليكروويف.

يعتمد هذا العالج على احتكاك وطحن الافايات في بيئة رطبة. تتم عملية املعالجة داخل عالجة الحرارية االحتكاكية: امل 4.10.2

عقيم. عادما درجة مئوية وتحتفظ بالوقت الالزم لتحقيق الت 150غرهة عن طريق الدوار عالي السرعة. ترتفع درجة الحرارة إلى 

ًّيتبخر كل السائل املوجود في الافاية، يتم جلبه إلى ظروف جاهة. البقايا ماتج جاف وال يمكن التعرف عليه مع انخفاض حجمه.

 حر  النفايات الطبية: 11.2

العضوية  درجة مئوية( تقلل من الافايات 1100درجة مئوية إلى  850الحرق عبارة عن عملية أكسدة جاهة عالية درجة الحرارة )

وتؤدي إلى تقليل كبير في حجم الافايات ووزنها. وهًقا التفاقية استكوولم، يجب  ،والقابلة لالحتراق إلى مواد غير قابلة لالحتراق

الديوكسين ( / متر مكعب من TEQ7نانوغرام مكاهئات سامة ) 0.1تحقيق انبعاثات تقل عن ل استخدام أهضل التقايات املتاحة

درجة مئوية(، وموقد إضافي،  1100درجة مئوية /  850أن التدابير اخأولية للمحارق هي غرهتان محترقتان ) . ويذكرًّوالفيوران

كون غازات. يجب أن ت ووقت بقا  الووا  في ثانيتين في الغرهة الثانية، ومحتوى كاف  من اخأكسجين، واضارا  شديد في عادم

                                                           
1(PAHO, WHO, 2016). Championing Health for Sustainable Development and Equity: Catalyzing Public Health Action 
(Annual Report). (Retrieved on 5-3-2020).  https://www.paho.org/annual-report-2016/ 

https://www.paho.org/annual-report-2016/
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 200نى. من خالل تابيق املقاييس اخأولية، يمكن تحقيق أدا  يبلغ حوالي حد اخأدللالتدابير اخأساسية املوضحة هاا معياًرا 

1ًّ.نانوغرام مكافئ / متر مكعب من الديوكسين والفيوران

 :غازات الديوكسين والفيوران  -

حاويات  بالستيك معالج بالكلورين يستخدم في تحتوي الافايات الابية على نسبة كبيرة من مادة الكلوريد متعـدد الفينيـل، وهـوًّ

ويالق الكلوريد املتعدد الفينيل عاد حرقه ثاائي بتروباراديوكسين املتعـدد الكلـور  الدم والقساطر واخأنابيب وعدة أدوات أخرى.

ًّنوع ٢١٠بتروهيوران املتعدد الكلور، وهي مجموعة ملوثات عضوية ثابتة تضم  وثاـائي
ً
الق في الووا  قصد وًّ تتـشكل دونًّ ا

ُ
ت

وتنتج عن عدم اكتمال الحرق أو حدوث تفاعالت  بسبب عدد من عمليات التصنيع والحرق، بما هيها حرق الافايات الابية،

مراض الااجمة عن التعرض لوا اخأًّ ا من مسببات اخأورام السرطانية لإلنـسان. ومـنهوتعرف الديوكسياات على أن. كيميائية

 عـدةبـسرطانات الكبـد والـرئتين واملتها املزيد من اخأدلة على احتمال صلزماة واالورام الخبيثة وهااك اللوكيميا اللمفاوية امل

ما  والغدد الصاملااعة والجواز الوضمي  ويؤدي التعرض لجرعات عالية منها ملدة قصيرة إلى إحداث خلل في جوازًّوالبروستات. 

ًّأكثر قابلية للتأثر بها. الدةوالوظائف اإلنجابية، كما أن اخأجاة وحديثي الـوًّ

 خرى طر  العالج األ  12.2

تستخدم طرق املعالجة الكيميائية اخأوتوماتيكية بالكامل املاورات. هذه هي إشكالية خأنها  ملعالجة الكيميائية اآللية:ا 1.12.2

ي املوقع، توليده ف وماور ويمكن اخأوزون غاز قويًّويعتبر . ينماعلتنتج الافايات السامة وتزيد من خار التعرض لوذه السموم ل

أو القلوي في درجة حرارة عالية وضغط  ،يستخدم التحلل القلوي هيدروكسيد الصوديوموًّوتجاب الحاجة إلى نقله وتخزياه. 

2ًّالتحلل القلوي قادر أيًضا على تدمير املواد الكيميائية مثل املستحضرات الصيدالنية. .لتدمير اخأنسجة

توجد هذه العمليات في الكائاات الحية الابيعية ولكنها تشير بالتحديد إلى تدهور املادة العضوية وجي: لعالج البيولا 2.12.2

ًّعاية الافايات املعالجة. رًّ عاد تابيقوا على الصحة

 ارئةالطاملواقف أساليب العالج املؤقتة و  13.2

الخيار الحقيقي الواقعي الوحيد في حالة الاوارئ، د حرق نفايات الرعاية الصحية في حفرة أقل استحساًنا، ولكن إذا كان يع

يجب حرق الافايات داخل  ،أو إذا تم اختياره كحل مؤقت في حالة عدم وجود حل آخر، هينبغي إجراؤه في مااقة محصورة

3ًّ.، تليها التغاية بابقة من التربةةحفرة مخبأ

 اإلطار العملي ومنهج الدراسة:. 3

ة للوصول إلى املعرهة الدقيقاملاهج التحليلي  وكذلكع املاهج الوصفي الذي تم من خالله وصف أدبيات الدراسة، ااتبتم 

أسلو  العياة  اماستخدتم والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أهضل وأدق للظاهرة موضع الدراسة، كما 

ستبانة في جمع البيانات اخأولية، أما جمع املعلومات الثانوية هكان عياة الدراسة، واستخدمت االًّ العشوائية الابقية في اختيارًّ

ًّوالتقارير واملنشورات الخاصة باملشكلة موضع الدراسة. من خالل مراجعة الكتب، واملراجع، والدوريات،

 مجتمع وعينة الدراسة:  1.3

 قسامه، وكانتأناصر الابي بجميع  ملجمع العدد الكلى وًّوه ،موظف من مختلف الوظائف 1060 تكون مجتمع الدراسة من

 الاظاهة، وتم اختيارها بالاريقة العشوائية، وتكونت العياة( من العاملين وعمال 62من )مكونة عياة الدراسة الفعلية 

م من املجتمع اخأصلي، وذلك للتأكد من 2019للعام  ( من العاملين وعمال الاظاهة في مجمع ناصر الابي20االستاالعية من )

ًّصدق وثبات اخأدوات املستخدمة في الدراسة.

                                                           
-3-5الته. )تم االسترداد في م(. تقرير االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف املتعاقدة في اتفاقية حماية البحر املتوسط من التلوث وبروتوكو2003ًّبرنامج اخأمم املتحدة )  1

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/5402/03ig15_11_ara.pdf?sequence=3&isAllowed=yًّم(، 2020
2 HCWH (2017) OFFICIAL RELEASE , 2017 HCWH Asia Annual Report. (Retrieved on 5-3-2020), https://noharm-
global.org/articles/news/asia/official-release-2017-hcwh-asia-annual-report 

waste-care-sheets/detail/health-room/fact-https://www.who.int/ar/newsًّم(. 2020-3-4م(. مخلفات الرعاية الصحية. )تم االسترداد في 2018ماظمة الصحة العاملية ) 3

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/5402/03ig15_11_ara.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://noharm-global.org/articles/news/asia/official-release-2017-hcwh-asia-annual-report
https://noharm-global.org/articles/news/asia/official-release-2017-hcwh-asia-annual-report
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
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 أداة الدراسة: 2.3

تم استخدام االستبانة أداة للدراسة، حيث صمم محتواها في صورتين، الصورة اخأولى للعاملين في القااع الصحي )ملحق رقم 

ًّ(.2رقم (، والصورة الثانية لعمال الاظاهة )ملحق 1

 :ومناقشتها النتائج .4

يؤدي لزيادة في اإلدارة السليمة للافايات الابية بافس الدرجة، كما  الوعي أظورت الاتائج أن زيادة الوعي، أو املعرهة بمفووم

اصة خالقلة القوانين  الاتائج وأظورت أن العاملين في مجمع ناصر الابي لديهم مستوى وعي صحي ماخفض، كما وأظورت

الوعي الصحي حول مفووم الافايات الابية لدى عمال  انخفاض مستوىًّبكيفية إدارة الافايات الابية في مجمع ناصر الابي، وًّ

ًّ.جمع الابياملالاظاهة في 

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل النتائج التي حصل عليها الباحثان تم التوصل للنتائج التالية:

بين مقياس  α (0.05ل الرئيس ي": هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )التساؤل األول " التساؤ  1.4

لإلجابة وًّ املعرفة بمفهوم إدارة النفايات الطبية واإلدارة السليمة للنفايات الطبية لدى العاملين في مجمع ناصر الطبي؟

 صياغة الفرضية التالية:تمت على هذا التساؤل 

بين مقياس املعرفة بمفهوم إدارة النفايات الطبية α  (0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد عالقة ذات ال 

 .واإلدارة السليمة للنفايات الطبية لدى العاملين في مجمع ناصر الطبي

رجة االرتباط ( " لقياس دPerson Correlation Coefficientلإلجابة على هذه الفرضية تم إيجاد اختبار " معامل ارتباط بيرسون )

بين درجات مقياس املعرهة بمفووم إدارة الافايات الابية واإلدارة السليمة للافايات الابية لدى العاملين في مجمع ناصر 

 :(1رقم )الابي، والاتائج املتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خالل الجدول 
( " لقياس درجة االرتباط بين درجات مقياس املعرفة بمفهوم إدارة Person Correlation Coefficientنتائج اختبار "معامل ارتباط بيرسون ): (1دول )ج

 .النفايات الطبية واإلدارة السليمة للنفايات الطبية

ًّاملعرهة باملفووم 

ًّاإلدارة السليمة

ًّ.586**ًّمعامل االرتباط

31ًّ حجم العياة

ًّ.001 (Sig.) القيمة االحتمالية

مقياس املعرهة بمفووم إدارة الافايات الابية واإلدارة أظورت الاتائج وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجات 

رجة بافس الدوا اإلدارة السليمة لزادت درجات تها املعرهة بمفووم إدارًّنه كلما زادت درجات أ، أي السليمة للافايات الابية

أهمية وضرورة وجود قدر كافي من الوعي الصحي لدى العاملين في لذلك يرى الباحثان  ،لدى العاملين في مجمع ناصر الابي

حيث أن العالقة طردية بين مستوى الوعي الصحي  ،مجمع ناصر الابي ليترتب على ذلك اإلدارة السليمة للافايات الابية

ًّارة أكثر سالمة للافايات الابية . واإلدارة السليمة للافايات، هكلما كان هااك وعي صحي أكبر كلما كان هااك إد

 لدى العاملين في مجمع ناصر الطبي؟ التساؤل الثاني: ما مستوى املعرفة بمفهوم إدارة النفايات الطبية 2.4

واحدة للتعرف على ما إذا كانت هااك هروق العياة لل One Sample T Testولإلجابة على هذا التساؤل، تم استخدام اختبار 

 للمقياس املستخدم، وقد تم 2ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أهراد عياة الدراسة والدرجة املتوساة وهي )
ً
( وهقا

، ويتضح ذلك من خالل (1)ملحق رقم  8للفقرات وعددها احتسا  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي 

ًّ:(2رقم )دول ج
 .املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملقياس املعرفة بمفهوم إدارة النفايات الطبية: (2جدول )

 sigالقيمة االحتمالية  tقيمة  الوزن النسبيًّاالنحراف املعياريًًّّاملتوسط عدد الفقراتًّاملقياس

ًّ.000 -11.521 %41.5 .364 8ًّ1.246 املعرهة باملفووم

 (11.52) تساويًّ t( وقيمة %41.5والوزن النسبي يساوي ) (،1.246ساوي )يأن املتوسط الحسابي ( 2رقم )يتبين من جدول 

وهذا يدل على أن العاملين في مجمع ناصر الابي لديهم مستوى معرهة ، (0.05.( وهي أقل من )000والقيمة االحتمالية تساوي )
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إلى عدم اهتمام الجوات املختصة بتوهير القدر الكافي من  ويعزو الباحثان ذلك الابية بدرجة ماخفضة.بمفووم إدارة الافايات 

ًّالسليمة.الوعي الصحي لدى العاملين في مجمع ناصر الابي حول الافايات الابية وكيفية إدارتها بالارق 

 لطبية في مجمع ناصر الطبي؟التساؤل الثالث: ما مستوى القوانين الخاصة بكيفية إدارة النفايات ا 3.4

ذا كانت هااك هروق إواحدة للتعرف على ما الللعياة  One Sample Test (T)ولإلجابة على هذا التساؤل، تم استخدام اختبار 

 للمقياس املستخدم، وقد تم 2ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أهراد عياة الدراسة والدرجة املتوساة وهي )
ً
( وهقا

، ويتضح ذلك من خالل (1)ملحق رقم  10للفقرات وعددها احتسا  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي 

ًّ(.3رقم )الجدول 
ًّبيااملتوساات الحسابية واالنحراهات املعيارية واخأوزان النسبية ملقياس القوانين الخاصة بكيفية إدارة الافايات الابية في مجمع ناصر ال: (3)جدول 

 sigالقيمة االحتمالية tًّقيمة  الوزن النسبيًّاالنحراف املعياريًًّّاملتوسط عدد الفقراتًّاملقياس

ًّ.5.77ًّ000 %48.62 .1.46ًّ52 10 قوانين إدارة الافايات الابية

( والقيمة االحتمالية تساوي %48.62والوزن النسبي يساوي ) (،(1.46 أن املتوسط الحسابي يساويًّ (3) من الجدولًّ يتبين

خاصة بكيفية إدارة الافايات الابية في مجمع ناصر الابي بدرجة  توجد قوانين( مما يدل على أنه 0.05قل من )أ( وهي 0.000)

الجوات املختصة في سن القوانين والتشريعات، وأخذ التدابير  ى أن هااك عدم متابعة منذلك إليعزو الباحثان . ماخفضة

االهتمام بتابيق القوانين املساة على الوجه املالو ، وقد يكون الوضع السياي ي وضعف الالزمة بشأن الافايات الابية، 

ًّوجه. لها املنشود على أكمالذي يشوده القااع يحول دون قيام هذه الجوات بدورًّ

حول الوعي الصحي ( في مستوى 05.0التساؤل الرابع: هل توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 4.4

)طبيب، ممرض، صيدلي، مختبر، إداري،  لدى العاملين في مجمع ناصر الطبية تعزى للتخصص مفهوم النفايات الطبية

 فني(

 بصياغة الفرضية التالية:الباحثان  على هذا التساؤل قام ولإلجابة

حول مفهوم النفايات الوعي الصحي ( في مستوى 05.0ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .)طبيب، ممرض، صيدلي، مختبر، إداري، فني( لدى العاملين في مجمع ناصر الطبية تعزى للتخصص الطبية

ول حوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين اخأحادي الختبار الفروق في مستوى الوعي الصحي  

ًّ(.4والاتائج مبياة في جدول رقم ) للتخصص،لدى العاملين في مجمع ناصر الابية تعزى  مفووم الافايات الابية
لدى العاملين في مجمع  حول مفووم الافايات الابيةالوعي الصحي للتعرف على الفروق في  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين اخأحادي  (:4جدول )

ًّ.ناصر الابية تعزى للتخصص

ًّ.(Sig) االحتمالية القيمةًّ(f) قيمة االختبارًًّّاملربعات متوسطًّالحرية درجةًّاملربعات مجموع مصدر التباينًّ

ًّالدرجة الكلية ملستوى الوعي الصحي

 451. 903ًّ2. املجموعاتبين 

3.131 
.059 

 
 144. 28 4.037 داخل املجموعات

  30 4.940 املجموع

( مما يدل 13.3تساوي )املحسوبة  f ( وقيمة0.05.( وهي أكبر من )059أن القيمة االحتمالية تساوي ) (4) ويتبين من الجدولًّ

لدى  حول مفووم الافايات الابيةعلى عدم وجود هروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات مقياس الوعي الصحي 

العاملين في مجمع ناصر الابي بالنسبة للتخصص، وهذا يدل على أن متغير التخصص لدى العاملين في مجمع ناصر الابي ال 

 .يؤثر على مستوى الوعي الصحي

املة تقع كالأن التخصص الدراي ي ال عالقة له بمستوى الوعي الصحي وبالتالي هإن املسؤولية شبه  إلى باحثان ذلكيعزو ال 

على عاتق الجوات املختصة، ومدى دورها في آخذ التدابير واإلجرا ات الالزمة بسعيها الحثيث في زيادة الوعي الصحي لدى جميع 

قه املعرفي هشتى الارق، وال يلغي ذلك ضرورة سعي كل هرد في تثقيف نفسه وزيادة أب استثاا العاملين في املجال الصحي بال 

ًّ.حول الافايات الابية
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 ما مستوى الوعي الصحي حول مفهوم النفايات الطبية لدى عمال النظافة في مجمع ناصر الطبي؟التساؤل الخامس:  5.4

ذا كانت هااك هروق إواحدة للتعرف على ما الللعياة  One Sample T Testاختبار ولإلجابة على هذا التساؤل، تم استخدام 

 للمقياس املستخدم، وقد تم 2ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أهراد عياة الدراسة والدرجة املتوساة وهي )
ً
( وهقا

، ويتضح ذلك من خالل (2رقم )ملحق  15للفقرات وعددها احتسا  املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي 

ًّ(.5رقم )الجدول 
الوعي الصحي حول مفهوم النفايات الطبية لدى عمال النظافة في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ملقياس : (5جدول )

 مجمع ناصر الطبي

 sigالقيمة االحتمالية tًّقيمة  الوزن النسبيًّاالنحراف املعياريًًّّاملتوسط عدد الفقراتًّاملقياس

ًّ.000ًّ-13.47 %42.95 .1.29ًّ29 15 الوعي الصحي لدى عمال الاظاهة

( والقيمة االحتمالية تساوي %42.95والوزن النسبي يساوي ) (،(1.29 أن املتوسط الحسابي يساويًّ (5) من الجدولًّ يتبين

الصحي حول مفووم الافايات الابية لدى عمال الاظاهة في  مستوى الوعي( مما يدل على أن 0.05( وهي اقل من )0.000)

ضعف االهتمام بهذه الفئة، والتي يلزموا االهتمام اخأكبر من قبل كل من  ذلك إلىثان عزو الباحيوًّ .مجمع ناصر الابي ماخفض

الجوات املختصة، ومن قبل العاملين الذين لديهم قدر ال بأس به من الوعي الصحي؛ ملا قد يتعرضون إله من مخاطر صحية 

ًّالصحي.أكثر من غيرهم من العاملين في املجال 

الوعي الصحي ( في مستوى 05.0اللة إحصائية عند مستوى داللة )التساؤل السادس: هل توجد فرو  ذات د 6.4

 .لدى عمال النظافة في مجمع ناصر الطبية تعزى ملتغيرات )املستوى التعليمي، عدد ساعات العمل(

 بصياغة الفرضية التالية: ثانولإلجابة على هذا التساؤل قام الباح

الوعي الصحي لدى عمال النظافة في ( في مستوى 05.0عند مستوى داللة )ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية 

 .للمستوى التعليمي )أمي، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعي( مجمع ناصر الطبي تعزى 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تحليل التباين اخأحادي الختبار الفروق في مستوى الوعي الصحي حول  

 (.6قم )، والاتائج مبياة في جدول رًّللمستوى التعليمي مفووم الافايات الابية لدى عمال الاظاهة في مجمع ناصر الابي تعزىًّ
الوعي الصحي حول مفهوم النفايات الطبية لدى عمال للتعرف على الفرو  في مستوى  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي  (:6جدول )

 .للمستوى التعليمي النظافة في مجمع ناصر الطبي تعزى 

ًّ.(Sig) االحتمالية القيمةًّ(f) قيمة االختبارًًّّاملربعات متوسطًّالحرية درجةًّاملربعات مجموع مصدر التباينًّ

ًّالوعي الصحي لدى عمال الاظاهة

 049. 194ًّ4. بين املجموعات

 091. 26 2.364 داخل املجموعات 712. 534.

  30 2.559 املجموع

.(  مما يدل 534املحسوبة تساوي ) f( وقيمة 0.05.( وهي أكبر من )712أن القيمة االحتمالية تساوي )( 6)ويتبين من الجدول 

عدم وجود هروق جوهرية ذات داللة إحصائية في درجات مقياس الوعي الصحي حول مفووم الافايات الابية لدى عمال  على

، وهذا يدل على أن متغير املستوى التعليمي لدى عمال الاظاهة في للمستوى التعليمي الاظاهة في مجمع ناصر الابي تعزىًّ

م من بالرغأنه  ذلك إلى يعزو الباحثان حول مفووم الافايات الابية. مجمع ناصر الابي ال يؤثر على مستوى الوعي الصحي

ما يساهم في لديهم بالقدر الكافي من الوعي الصحي تفاوت املستوى التعليمي للعاملين في مجمع ناصر لابي إال أن ذلك ال يوهر 

من  فةمكث جوودا، وهذا يستدعي القاتلالضرر عليهم حياتهم من اإلصابة بأمراض خايرة قد تودي بهم إلى  وقايتهم، أو يؤمن

ًّالوعي املتخصص في مجال التعامل مع الافايات الابية بما يساهم في صحة العاملين وسالمتهم.أصحا  الشأن لتوهير 

 ربط النتائج بالدراسات السابقة: 7.4

وعي تتارق أي دراسة ملفووم ال جميع الدراسات السابقة اهتمت بكيفية ادارة الافايات الابية وكيف التخلص منها، ولكن لم

حول الافايات الابية وكيفية إداراتها السليمة لدى العاملين في املجال والحقل الابي، وهاا تكمن اهمية املخرجات لوذا البحث 

ًّوضوع جديد ولم يتم دراسته من قبل.ومن حيث ان امل
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في مجال الافايات الابية بأنواعوا املختلفة وكذلك  بما تم دراسته من قبل باحثين آخرينفي هذا البحث  وبمقارنة الاتائج

حلية امل وفي نفس االتجاه الذي جا ت به العديد من الدراسات نتائجوا جا ت متواهقة إلى حد كبيرًّ تبين أن، أماكن الدراسات

ذلك حكومية، وكهيما يتعلق بقلة الوعي الصحي لدى العاملين في املستشفيات ال 1م(2014حيث اتفقت مع دراسة أبو محسن )

حول عدم وجود إدارة سليمة للافايات الابية في عيادات اخأساان الخاصة ومن أهموا  2م(2019مع دراسة عزام، واخأشقر، )

العشوائية وعدم الفرز السليم للافايات الابية. وباملقارنة مع العيادات الابية التابعة لوكالة الغوث الدولية بقااع غزة وجد 

، في حين وجد أن هااك اختالف في الاتائج التي توصلت 3م(2016ع الاتائج التي توصلت لوا دراسة الددة )أن هااك تواهق م

خصوصا أن الدراسة حديثة، وقد أجريت بعد تابيق معايير جايكا في  4م(2019اليها الدراسة  مع دراسة أبو شعيب واخأشقر )

حيث وجد أن هااك مستوى أعلى في اإلدارة السليمة  5م(2018 ت الابية،الابية )دليل إدارة الافايااإلدارة الحديثة للافايات 

بية لدى وكالة الغوث الدولية في قااع غزة وذلك الن حجم  الافايات  ونوعوا ومصادرها في مراكز الصحية التابعة للافايات الا

ولية صغيرة محدودة الخدمات والعدد من مراكز صحية رعاية ا خأنهاللوكالة تختلف كليا  مقارنة مع مجمع ناصر الابي  وذلك 

ًّاملرض ى

 :والتوصيات االستنتاجات. 5

 االستنتاجات: 1.5

تم في هذا البحث عرض تجربة مجمع ناصر الابي في معرهة مدى وعي العاملين في حول مفووم الافايات الابية، وكيفية اإلدارة 

ي ضو  ، فوطرق إدارتهام، من حيث تعريفوا، ومصادرها، وتصنيفاتها، وتأثيرها على اخأشخاص والبيئة، 2019السليمة لوا لعام 

لقائمة، ومن ثم إيجاد وخلق الحل املااسب، بحيث يصبح هذا البحث نقاة تحول في تلبية الوعي الصحي. ولتحديد املشكلة ا

ًّاملتالبات، وزيادة مستوى الوعي الصحي لدى العاملين في املؤسسات الصحية من أجل السالمة للفرد واملجتمع.

 :التوصيات 2.5

 دى جميع العاملين في القااع الصحي الصحي ل االهتمام بمفووم الوعي املعرفي والسلوكي والعملي حول الوعي  

  .ضرورة اهتمام الجوات املختصة باإلدارة السليمة واآلماة للافايات 

  .ضرورة توهير املعدات الصحية للعاملين هيها من أجل السالمة لوم 

  موظفين والعاملين الذين يقدمون الرعاية الصحية.للاالهتمام ببرامج التدريب املستمرة املتواصلة 

 ب العمال الذين يقومون باقل الافايات إلى خارج املراهق الصحية.تدري 

 .زيادة الوعي لعامة الااس 

  االلتـــــــــزام التـــــــــام لكـــــــــل قـــــــــوانين واحكـــــــــام القـــــــــانون بمـــــــــا يتعلـــــــــق بـــــــــإدارة الافايـــــــــات الابيـــــــــة حســـــــــب القـــــــــانون كمـــــــــا ورد قـــــــــرار

 م.2019الصادر عام  3كجلس الوزرا  رقم 

 

 

                                                           
الجغراهيا، الجامعة  اآلدا ، قسمم(. تقييم إدارة الافايات الابية في املستشفيات الحكومية بمحاهظات غزة، رسائل ماجستير، كلية 2014أبو محسن، مريم داوود، ) 1

ًّاإلسالمية، غزة. 
اخأساان دراسة حالة: عيادة اخأساان في محاهظة خانيونس، مجلة إدارة املخاطر واخأزمات، العدد واقع إدارة الافايات الابية في عيادات م( 2019عزام، إسرا ؛ اخأشقر، نظام. ) 2

ًّ.17-1(، ص 3(، مجلد )1)
ية الجامعة اإلسالم. الافايات الابية في عيادات الوكالة في محاهظات غزة دراسة في الجغراهيا، رسالة ماجستير، كلية اآلدا ، قسم الجغراهيا، م(2016الددة، محمد جواد. ) 3

 غزة.
م(. اإلدارة الحديثة للافايات الابية في عيادات وكالة الغوث الدولية في محاهظات قااع غزة، مجلة إدارة املخاطر واخأزمات، العدد 2019أبو شعيب، إسرا ؛ اخأشقر، نظام ) 4

 (.1، املجلد)1
 .3، ص 2018أولى، هبراير  ، طبعةواخأونروام(. جايكا 2018دليل إدارة الافايات الابية. ) 5
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 تطلعات مستقبلية: 3.5

  ايين، ، هكانوا إداريين الصحي سوا لزيادة الوعي الصحي لدى جميع العاملين في القااع  ولقا ات توجيهأن يتم عقد ورش

 وباخأخص عمال الاظاهة.

  ،أن يتم تشكيل لجان وطاية مكونة من وزارة الصحة الفلساينية، سلاة جودة البيئة، سلاة الااقة واملوارد الابيعية

 ، وذلك للتعامل مع الافايات الابية الخارة.ووزارة العملبة والسائلة، والصحة العاملية، ومجلس الافايات الصل

  على عمال الاظاهة. استثاا  وبالتركيزًّالعاملين في القااع بال  دوري لجميعأن يتم عمل هحص طبي 

 .تعزيز وضع سياسات وتشريعات إلدارة الافايات الابية من أجل السالمة العامة 

 افايات الابية الخارة من غير الخارة.لة هرز لأن يتم عملي 

  أن يتم التوصل إلى آليات مااسبة وصحية في التعامل وإدارة الافايات الابية 

 .أن يتم إعاا  عمال الاظاهة على وجه التحديد بعض الاعوم ضد اخأمراض املعدية مثل مرض التها  الكبد الفيروي ي 

 املراجع  

: املراجع العربية
ً
 أوال

  م(. اإلدارة الحديثة للافايات الابية في عيادات وكالة الغوث الدولية في محاهظات قااع 2019شعيب، إسرا ؛ اخأشقر، نظام )أبو

 (. 1)، املجلد1غزة، مجلة إدارة املخاطر واخأزمات، العدد 

 ( .التربية الغذائية وتاور الوعي الغذائي لدى أموات املستقبل. املؤتم1990قاديل عبدالرحمن .) مر الساوي الثالث للافل املصري

 وتنشئته ورعايته، املجلد الثاني، مركز دراسات الافولة، جامعة عين شمس، مصر.

 ( الصحة في املجال الرياض ي، منشأة املعارف، اإلسكادرية، مصر.م1999عليوة، عال  الدين ،) 

 ( ،تقييم إدارة الافايات الابية في املستشفم2014أبو محسن، مريم داوود .)لية ماجستير، ك لةيات الحكومية بمحاهظات غزة، رسا

ًّالجغراهيا، الجامعة اإلسالمية، غزة.  اآلدا ، قسم

 ( تقرير االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف املتعاقدة في اتفاقية حماية البحر املتوسط من التلوث 2003برنامج اخأمم املتحدة .)م

 م(،2020-3-5وبروتوكوالته. )تم االسترداد في 

 ( .الدليل الغذائي للصحة الجيدة، ط 2000حداد، شفيق ،)نوهل للنشر والتوزيع، بيروت، لباان.3 ،ًّ

 ( .2016الددة، محمد جواد)الافايات الابية في عيادات الوكالة في محاهظات غزة دراسة في الجغراهيا، رسالة ماجستير، كلية م .

ًّاآلدا ، قسم الجغراهيا، الجامعة اإلسالمية غزة.

 ( .جايكا 2018دليل إدارة الافايات الابية .)3، ص 2018، طبعة أولى، هبراير واخأونروام. 

  .م(. دراسة مقارنة ملستوى الوعي الصحي لالعبي املستويات 2014منهل، يحيى علون. ) مووس؛عبد زيد؛ زغير، رائد  ناهدةالدليمي

ًّ.1( ج2(، العدد )14املجلد) (.2ج )م، 14لوم التربية الرياضية، العليا بين بعض اخألعا  الجماعية الفردية، مجلة القادسية لع

 ( .2016زرقاوي، مصافى آدم)ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  البيئية، رسالةإدارة الافايات الابية وتقييم تأثيراتها  م

ًّ.16التبس ي، صالتجارية، قسم إدارة أعمال، جامعة العربي 

 ( .د2007زريق، كمال .)96، ص: 05ور الدولة في حماية البيئة، مجلة البحث البلدية، الجزائر العدد م.ًّ

  ،اإلدارة املستدامة للافايات الابية في الوطن العربي، املؤتمر العربي الثالث لإلدارة البيئية  .م(2004هايدة )الزهراني، محمد؛ الجدايل

 م.2004نوهمبر  22و 21لبيئة، مصر، في املوسوم   االتجاهات الحديثة في إدارة املخلفات امللوثة ل

 (  .2009الااحون، زكريا :)52نظاف البيئة، شركة ناس للاباعة، القاهرة، مصر، ص إم .ًّ

   ( أسـس التغذية الصحية، عمان: دار 2004ظاهر، جعفر ).ًّمجدالوي

 م(. مستوى الوعي الصحي لدى طلبة جامعة الاجاح 2012العمد، سليمان. )؛ قيس نعيرات، عة، مؤيد؛اشا عبد الحق، عماد؛

ًّ .39(، ص 4ج ) (26)الوطاية، وجامعة القدس، مجلة جامعة الاجاح لألبحاث والعلوم، مجلد 
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  حاهظة واقع إدارة الافايات الابية في عيادات اخأساان دراسة حالة: عيادة اخأساان في مم( 2019اخأشقر، نظام. ) ؛عزام، إسرا

 .17-1(، ص 3(، مجلد )1خانيونس، مجلة إدارة املخاطر واخأزمات، العدد )

 ( .برنامج لتامية الوعي الصحي واملسئولية االجتماعية باستخدام الفصول االهتراضية لتالميذ املرحلة 2016عليان، حكمت عايش :)م

ًّ، الجامعة اإلسالمية، غزة. دكتوراهاإلعدادية بغزة، رسالة 

  ،م(.  الافايات الصلبة بمستشفيات مدياة باغازي، املؤتمر 2004الحميد؛ أبو بكر، عبد الرازق املجريس ي، ) براهيم عبدإالغويل

 م، ص2004نوهمبر  23،24العربي الثالث لإلدارة البيئية املوسوم  : االتجاهات الحديثة في إدارة املخلفات امللوثة للبيئة، مصر 

273.ًّ

  .(. املسؤولية املترتبة على إدارة الافايات الابية دراسة هقوية مقارنة، رسائل ماجستير، كلية  2018) قاياة، مصافى عبد الكريم

ًّاإلسالمية غزة. والقانون الجامعةالشريعة 

 ( .برنامج مقترح في علوم الصحة والبيئة إل2007الكردي، مجدي خضر .)ةلكسا  الوعي الدوائي لالبة الصف التاسع بغزة، رسام 

ًّالجامعة اإلسالمية غزة. ماجستير،

 ( .املحددات االجتماعية للوعي الصحي في الريف املصري دراسة ميدانية بإحدى قرى محاهظة 2017مكي، عبد التوا  جابر .)م

ًّ.1، ص 2017، يوليو 46أسيوط، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، املجلد 

 م: 2020-3-3املؤتمر العالمي لتعزيز الصحة، الصحة في أهداف التامية املستدامة. تم االسترداد في  .(2016اظمة الصحة العاملية )م 

ar.pdf?ua=1-cities-healthy-brief4-https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/policy 

 ( 2020-3-4م(. مخلفات الرعاية الصحية. )تم االسترداد في 2018ماظمة الصحة العاملية .)م 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste 

: املراجع األجنبية
ً
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(1ملحق رقم )  

 استبانة العاملين في العمل الصحي

 دارة الافايات الابيةإأوال: املعرهة بمفووم 

ًّهنى  ادارى     مختبر      صيدلي         ممرض         طبيب         _التخصص: 

ًّ معنى الافايات الابية؟هل تعرف  (1

        نعم               ًّال

ًّالافايات؟دارة إهل تعرف معنى  (2

          نعم        ًّال

ًّهل تنتج املستشفى نفايات طبية (3

        نعم      ال    ًّال أعرف

ًّدارتها السليمةإريبة عن مفووم الافايات الابية وًّهل ترغب في ورشة تد (4

          نعم              ال ال أعرف              ًّ

ًّنظمة وقوانين إلدارة الافايات الابيةأن هاالك أهل تعرف  (5

          نعم     ًّال

ًّدارتها السليمة إلين حول مفووم الافايات الابية وًّهل توجد لجاة خاصة في املستشفى لتثقيف العام (6

              نعم         ال ًّال أعرف

ًّنواعوا.أالتمييز بين الافايات الابية وًّع هل تستاي (7

           نعم                 ًّال

ًّهل يوجد رقابة داخلية هلى املستشفى حول الافايات الابية (8

           نعم    ًّال

ًّ-دارة الافايات الابية في املستشفى:إنظمة الخاصة بكيفية القوانين واخأًّ-ثانيا:

ًّوتافيذ القوانين الخاصة بإدارة الافايات الابيةهل توجد رقابة داخلية ملتابعة  (1

                  نعم                       ال ًّال أعرف

ًّدارتهاإلين حول مفووم الافايات الابية وًّهل يوجد دليل إرشادي للعام (2

                نعم                      ال ًّال أعرف

ًّماكن واضحة حول مفووم الافايات الابية أوجد لوحات ارشادية معلقة في عدة هل ت (3

                   نعم                       ال ًّال أعرف

ًّهل يتم توهير املستلزمات الخاصة بكل نوع من انواع الافايات الابية (4

                    نعم                          ال ًّال أعرف

ًّهل يوجد موقع مخصص داخل العيادة لتجميع الافايات الابية (5

                     نعم                      ال ًّال أعرف

ًّهل يتم جمع الافايات الابية يوميا بعد انتها  العمل (6

                   نعم                      ال  ًّال أعرف

ًّالافايات الابيةهل تعرف من يقوم بعملية هصل  (7

                   نعم                      ال ًّال أعرف

ًّهل هااك حاويات خاصة لكل نوع من انواع الافايات الابية (8

                      نعم                        ال ًّال أعرف

ًّماكن مخصصة لتجميع الافايات الابية في املستشفىأهل يوجد  (9

                     نعم                            ال ًّال أعرف

ًّملحة الابية ضرورةهل تعتبر توعية وتدريب العاملين حول مفووم الافايات  (10

                            نعم                   ال ًّال أعرف
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 عمال النظافة ةنااستب

ًّ-املستوى التعليمي: 

         أمي       ابتدائي        إعدادي          ثانوي ًّجامعي

ًّعدد ساعات العمل:

  6       ساعات 8        ساعات 12           ساعة 24 ًّساعة

ًّهل تعرف معنى الافايات الابية (1

              نعم ًّال

ًّلتعامل معوا خالل عملكهل تم عقد ورشة تدريبية لك حول مفووم الافايات الابية وكيفية ا (2

                   نعم       ًّال

ًّهل تم تدريبك على كيفية التعامل مع انواع الافايات الابية اثاا  عملك (3

                   نعم ًّال

ًّوجد عالمات مميزة على حاويات الافايات الابية املختلفةتهل  (4

                        نعم       ًّال

ًّالقفازات اثاا  التعامل مع الافايات الابية هل تستعمل (5

                 نعم               ال  ًّنادرا

ًّالافايات الابيةهل تلبس مالبس خاصة وواقية تحميك من مخاطر  (6

               نعم             ال ًّنادرا

ًّثاا  العملأللوخز باإلبر بعد استعمالوا  هل تتعرض (7

                  نعم               ال ًّنادرا

ًّمراضرة من عملك للتأكد من خلوك من اخأًّهل يتم هحصك بعد قت (8

                  نعم                     ال ًّنادرا

ًّمراض املعديةتاعيمات معياة لوقايتك من بعض اخأًّعااؤك إهل تم  (9

                   نعم               ال ًّدرانا

ًّكياس الافايات الابية لضغاوا أهل تضع يدك في  (10

                   نعم               ال  ًّنادرا

ًّهل يقوم املسؤول عن عمال الافايات الابية باالطمئاان عليك من حيث سالمتك املواية (11

                        نعم                     ال ًّنادرا

ًّالتعامل مع الافايات الابية وانواعواهل تم تدريبك على  (12

                      نعم                  ال ًًًّّا  نادر

ًّلى التمزقًّإتاقل بواساتها الافايات  التيكياس هل تتعرض اخأ (13

                      نعم                     ال ًّنادرا

ًّر الخارةهل يتم خلط الافايات الابية الخارة مع الافايات غي (14

                   نعم                   ال ًّنادرا

ًّنت راض عن عملكأهل  (15

                نعم ال 
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ًّ

 للكوارث وإدارة الفرص مجلة الدراسات اإلستراتيجية

Journal of Strategic Studies  

For Disasters and Opportunity Management 

ًّ
ًّ

  مصـر في االقتصاديوسيلة الستدامة النمو  العدالة االجتماعية
Social Justice a Way to Economic Growth 

Sustainability in Egypt 
 عماد عبد الحليم عبد اللطيف منصور 

Emad Abdel Halem Abdel Latif Mansour 
 وباحث دكتوراه  ،بقطاع األعمال العام ماليمدير 

Financial Manager , PhD Researcher  

emad_elfayed@hotmail.com  
 

ة الدراسات وسيلة الستدامة الامو االقتصادي في مصر، مجلالعدالة االجتماعية م(: 2020)ماصور، عماد يوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.80-63، ص برلين(، 5(، العدد )2االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

ًّاملستخلص

تتسم مصر بسو  عدالة التوزيع في الدخل الثروة، حيث تعد مسألة سو  توزيع الدخل من أهم املشاكل االجتماعية 

عقود، وال يخفى أنه في كل املراحل التي جرى هيها تبنى برامج اإلصالح كانت الحكومات املتعاقبة  التي تواجه مصر ماذ

تعكس ذلك. ولكن هل نجحت السياسات  التيبعض االجرا ات كما كانت تتخذ ’ًّاالجتماعية  باخأبعاد تبدى اهتماموا

لعالقة ا وما هي التوزيع؟ فيمن عدم عدالة ا حقمصر  تعانيبل التساؤل املثار دائما هو هل  ذلك؟تحقيق  فياملتبعة 

يجنى  ذيالومن املستفيد من الامو أو بعبارة أخرى من  مصر؟ فيوتحقيق العدالة االجتماعية  االقتصاديبين الامو 

ًّ من؟ثمار الامو وعلى حسا  

 الثروة    التفاوت، الدخل،توزيع  االستدامة، االقتصاد،الامو  االجتماعية،العدالة  الكلمات املفتاحية:

Abstract 

Egypt is characterized by inequality in distribution of income and wealth, where issue 

of inequality is one of important social problems, which faced by Egypt for decades. 

Its known, in all stages governments was announced caring in social dimensions and 

it did procedures, which reflect that. so, did Egypt`s policies succeed to achieve that?  

Indeed, the question, which ever, is Egypt, suffers from distribution inequality? , what 

is relation between economic growth and social justice in Egypt? And who benefits 

from growth? In another way, who is reaping growth benefits instead of whom?   

Keywords:  Social Justice, Economic Growth, Sustainability, Income Distribution, 

Inequality, Eealth.   
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 امللخص املفاهيمي
 ،والعشرين سوا  االقتصادية أو االجتماعية الحاديشكاليات ماذ مالع القرن اإلًّ لقد تعرضت مصر للعديد من

توزيع الدخل  فيمقدمة هذه اإلشكاليات ظاهرة عدم املساواة  في ،ا من موروثات القرن العشرينويعد ذلك قسًمًّ

ونستعرض  ،وتخليها عن دولة الرعاية االجتماعية االقتصاديال سيما بعد تبايها برامج اإلصالح  والفقرا ،بين اخأغايا  

هاا أهم أسبا  تركز الدخول والثروات في املجتمع، ومن ثم تقييم عملية توزيع الدخل في مصر.  وما إذا كانت 

ًّاملؤشرات الخاصة بمصر تعبر عن وجود نوع من العدالة االجتماعية أم ال. 

 الة االجتماعية وسيلة الستدامة النمو االقتصادي في مصرحول العدالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي 

 
ًّ

مصر االجتماعية في واملقترحات املتعلقة بالعدالةوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم الاتائج 

 العدالة االجتماعية

وسيلة الستدامة 

ى النمو االقتصادى ف

مصـر 

تشخيص واقع 

إدارة املوارد 
والثروات في 

مصر
الالعبون 

واملؤثرون في 
توزيع الثروات 

واملوارد

أصحاب 

املصلحة في 
توزيع املوارد

تراجع 

املؤشرات 
االقتصادية

العدالة 

االجتماعية نهج 
قومي لتطبيق 

وصول املوارد 

ةللطبقات الهش

مؤشرات تقييم 

معدالت البطالة
ر والفقر والتدهو 

املعيش ي

سياسات 

التوزيع العدال
للموارد
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 تطلعات مستقبلية: 

 البد من تبنى سياسات أكثر محاباة للفقرا  لدهعوم ملزيد من االنتاج ورهع انتاجيتهم وبالتالي تحقيق املعدالت املنشودة للامو 

.االهتمام بالعدالة االجتماعية جابا الى جاب مع االهتمام برهع معدالت الامو واالستثمار 

  زباده الحد اخأدنى لألجور ومراجعتها بشكل دوري 

 الاظريات التي تؤكد على زيادة العائد من العمل مقابل العائد من رأس املالتبنى 

  مصـر في االقتصاديوسيلة الستدامة النمو  العدالة االجتماعية
 

ل، خأحداث معدالت نمو مقبوًّتوصلت الدراسة الى أن الامو االقتصادي ليس شرطا ضروريا لتحقيق العدالة االجتماعية بياما يمكن اعتبار العدالة االجتماعية شرط كافي 

 ن الامو استفاد ماه االغايا  أكثر من الفقرا  وهااك تفاوت مبرر وتفاوت غير مبرروأ

وااليرادات  إعادة هيكلة اإلنفاق، تحقيق املعدالت املنشودة للامو وبالتاليأكثر محاباة للفقرا  لدهعوم ملزيد من االنتاج ورهع انتاجيتهم  سياسات بتبنيتوص ى الدراسة 
 ثر عدالة وأقر  للامو والتامية.الخاصة بالدولة، وذلك من أجل وضع نظام اقتصادي أك

من  نباطياالستفي استعراض اخأدبيات االقتصادية واملاهج  الوصفياملاهج  اعتمدت

والعدالة االجتماعية  االقتصاديخالل وضع الفروض املتعلقة بكل من الامو 

 .من خالل مالحظة الظواهر  االستقرائياملاهج ، وًّتوزيع الدخل فيوالتفاوت 

نجد مشكلة توزيع الدخل والثروة من من خالل متابعة القضايا املثيرة للجدل 

ًّتثير اهتمام الباحثين والقائمين  التياملشاكل الوامة  لوثيق ا التصالواوذلك ’

 بمستويات املعيشة لكل هئات املجتمع وبخاصة ذات الدخل املاخفض.

تتسبب هيه الالمساواة هإنها تؤدى الى اقتصاد  االستقرار الذيباإلضاهة الى عدم 

 . ةاجيأقل كفا ة وانت

 

تســــــــــــعى الدراســــــــــــة ملعرهة اســــــــــــبا  التفاوت الحقيقة وامكانية تحقيق عدالة 

 اجتماعية في ظل الاظم االقتصادية القائمة 
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  . اإلطار النظري 1

ًّ مقدمة: 1.1

توزيع الثروة بالشكل العادل بين مختلف هئات وطبقات املجتمع،  قضاياعلم االقتصاد طوال تاريخه بمحاولة تفسير  اهتم 

 ؛وانشغل علما  االقتصاد لفترة طويلة من الزمن بقضية توزيع حصيلة النشاط االقتصادي ما بين اخأجور والفائدة واخأرباح

لقليل اهقرا ، في حين كان  كان معظم الااس االقتصادي تقريبااجتماعية، وعلى مدار التاريخ وما ينتج عن ذلك من تباياات 

إال أن املشكلة الحقيقية تكمن في  1ظورت الحاجة إلى تفسير تلك الظواهر االجتماعية والتباين،شديد الثرا ، ومن النسبي منهم 

تزايد حدة هذا التفاوت بشكل واضح ومؤثر في املجتمع، واستمراره لفترة غير قليلة من الزمن، وتأثير هذا التفاوت في مدي نجاح 

 .أو هشل برامج وسياسات الدولة للتامية االقتصادية والرهاهة االجتماعية ورهع مستوي معيشة املواطاين

لى الزيادة عادما إميل هجوة التوزيع  باهتراضتتعلق  املاض يالباحثين ماذ ماتصف القرن  اهتمامأثارت  التيملسألة ولقد كانت ا

هقد  ،هيكل االنظمة املتبعة للسياسات االقتصادية فيوقد شودت مصر ماذ ذلك الوقت تحوالت عميقة  ،تبدأ عمليات الامو

ت د ذلك جرت محاوالًّوبع الجدد،والقااع العام ثم الى االنفتاح والرأسماليين تحولت من الرأسمالية الخاصة الى االشتراكية 

واتخذت ’ًّة االجتماعي باخأبعادكل هذه املراحل كانت الحكومات تعلن اهتماموا  فيوال يخفى أنه  االقتصادي.صالح تبنى برامج اإلًّ

 عانيتبل التساؤل املثار دائما هو هل  ذلك؟ هتحقيق فيولكن هل نجحت السياسات املتبعة  ذلك.تعكس  التيجرا ات بعض اإلًّ

يد ومن املستف مصر؟ فيوتحقيق العدالة االجتماعية  االقتصاديالعالقة بين الامو  وما هي التوزيع؟ فيمصر من عدم عدالة 

ًّيجنى ثمار الامو وعلى حسا  من؟ الذيمن الامو أو بعبارة أخرى من 

    املشكلة البحثية وتساؤالتها: 2.1

ؤثر بدوره ي والذيوالبشرى  العينيرأس املال  فيتوزيع الثروة يحد من حجم االستثمار  فيتشير بعض الدراسات الى أن التفاوت  

نت وقد بي االقتصادي،توزيع الدخل يؤدى الى إباا  الامو  فيكما أظورت ان التفاوت الشديد  ،معدل الامو طويل اخأجل في

وارق كانت هالامو. وًّ في باإلسراعترتبط عدالة التوزيع  وبالتالي ،ة على الامويبلا سآثارًًّ هذه الدراسات أن عدم املساواة له

  وجواتهم.تالدخل والفجوة بين الفئات االجتماعية محل اهتمام بل وقلق كبير بين االقتصاديين املتخصصين على اختالف 

 تسعتاوكلما  وأدني إنتاجية،لى اقتصاد أقل كفا ة إهإنها تؤدى  تسبب هيه الالمساواةت االستقرار الذيباإلضاهة الى عدم 

ملااهع ا فيوهو ما يؤدى الى نقص االستثمار  ،نفاق على السلع العامةالدخل كلما تقاعس اخأثريا  عن اإلًّهجوة توزيع الثروة وًّ

ًّ االقتصادي.وتضاؤل هرص الحراك  ،العامة وخاصة التعليم العام

وثيق بمستويات املعيشة لكل هئات املجتمع وبخاصة ذات  التي لوا اتصالخل والثروة من املشاكل وتعتبر مشكلة توزيع الد 

اتشكل نسبة كبيرة ماه من  والتيالدخل املاخفض 
ً
مكن يوًّ  أخرى.من جوة  االقتصاديمن أهداف الامو  جوة، كما تعتبر هده

 :يليإيجاز أهم العوامل التي ساعدت علي تفاقم مشكلة العدالة االجتماعية وسو  توزيع الدخل والثروة في مصر هيما 

تابيق  فيأخر الت، باإلضاهة الى تابيق أنظمة ضريبية عادلة تحد من التفاوت بين الابقات فيضعف السياسة املالية  .1

 الابقات.ع الفجوة بين ا أدى التساقواعد الحوكمة على الشركات مّمًّ

 –عدم قيام الدولة بدورها في تحقيق العدالة االجتماعية من خالل التوزيع العادل للدخل والثروة القومية، وقياموا  .2

 من ذلك 
ً
 بفرض سياسات ساهمت بشكل مباشر في تزايد حدة الفقر.  –بدال

اهر اخأخيرة، وزيادة مظ ةي خالل العقود الثالثلالستهالك لدى عدد كبير من طبقات الشعب املصرًّ يارتفاع امليل الحد .3

ظوور أصحا  الثرا  السريع بالارق غير املشروعة لى باإلضاهة إ .الترف والرهاهية، وامليول االستهالكية غير املبررة

عدمين مقابلمصادر الدخل والثروة في مصر  علىوسيارتهم 
ُ
 .تزايد أعداد الفقرا  وامل

  لى:إتهدف الدراسة  أهداف الدراسة: 3.1

  الامو.معدالت وأثره على مصر  فيتفاوت توزيع الدخل معرهة أسبا   .1

                                                           
   .الكويت، سلسلة عالم املعرهة، ترجمة أحمد هؤاد بلبع االقتصادي،(: تاريخ الفكر 2000جالبريث، جون ) 1
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 توزيع الثروة والدخل.  فيالبحث عن تصورات من شأنها تحقيق معدالت نمو مقبولة دون احداث تفاوتات  .2

توازن حداث الإالعدالة االجتماعية. وكيف يمكن  في مصر وتداعياته على تحقيق االقتصاديالتعرف على نمط الاظام  .3

 االجتماعية.القائم وتحقيق العدالة  االقتصاديبين الاظام 

 يلي: هيماتكمن أهمية الدراسة  أهمية الدراسة: 4.1

مساهمة للوعدالة التوزيع  بين املوارديربط  وما لاموًّل ات الحديثةتصورًّتسليط الضو  على الاألهمية العلمية:  1.4.1

 املرجوة. وعلى املستوى الاظري واخأكاديمي يهتمالاتائج  ها معتضارب فيدون الوقوع  تامويةهداف الاخأًّصياغة في إعادة 

 توزيع الثروة فيحداث تفاوتات إتقديم تصورات من شأنها تحقيق معدالت نمو مقبولة دون  الدراسة بالبحث عن

ًّ.والدخل، خاصة أن هااك ندرة في تلك البحوث

تبرز أهمية البحث في املراجعة الاقدية للسياسات االقتصادية التي اتبعتها الحكومة املصرية : األهمية التطبيقية 2.4.1

ًّالسابقة.طوال الساوات 

 منهجية الدراسة: 5.1

ة بكل من خالل وضع الفروض واملقدمات املتعلق االستنباطيفي استعراض اخأدبيات االقتصادية واملاهج  الوصفيتعتمد املاهج  

الحظة من خالل م االستقرائيتوزيع الدخل كما تعتمد الدراسة املاهج  فيوالعدالة االجتماعية والتفاوت  االقتصاديمن الامو 

ًّ .االقتصادي الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل الى هدف الدراسة وهو معرهة العالقة بين العدالة االجتماعية والاموًّ

 حدود الدراسة: 6.1

 م.2019البحث الزماية تبدأ التسعياات وحتى عام  الزمانية: حدودالحدود  1.6.1

ًّتابق الدراسة على مصر كدراسة حالة  سوفاملكانية: لحدود ا 2.6.1

ًّ االقتصاديالامو  ،العدالة االجتماعيةالحدود املوضوعية:  3.6.1

 الدراسات السابقة:. 2

  1(، بعنوان: رأس املال في القرن العشرين.2014)بيكيتى، كتاب  1.2

وأن تساقط الثمار لم  الضفة،إحدى الخالصات الوامة للكتا  هو أن الاظام الرأسمالي طوال تاريخه أدى لتراكم في نفس 

ذاته املاابق على املجتمع  الدول هوًّالعدالة املشار إليه في داخل  إن انعدامويمكن القول ًّيحدث داخل نفس املجتمعات.

اد هذا ليس بسبب سرعات التابيق أو الفسًّالدولي، هالتراكم يحدث في الدول اخأكثر غنى بياما ال تزداد الدول الاامية إال هقًرا.

أو الكفا ة، إنما بسبب طبيعة الاظام الذي يقوم باخأساس على ضرورة وجود هذه الابقات سوا  داخل الدولة أو بين الدول، 

وبالتالي ًّهبدون عاطلين ال يمكن توهير أيد  عاملة رخيصة، وبدون دول هقيرة ال يمكن الحصول على املواد الخام الرخيصة كمثال.

تحاهظ طبيعة الاظام على هذه الفجوات، بل وتقويها وال تساعد على تجاوزها إال في استثاا ات قليلة، بتالبها تغيرات في طبيعة 

اصة بالاظام الدولي، بمعنى أنها بسبب تغيرات تارأ عليه، أو احتياجات لتجاوز أزمته، أي باخأساس السوق أو الترتيبات الخ

أما الدول التي تمكات من االناالق في القرن الواحد والعشرين وأبرزها دول أمريكا الالتينية ههي لم تتمكن من ًّخأسبا  ذاتية.

 الداخلية.ين سياسات مالئمة لظروهوا االناالق إال بعد التخلص من السياسات الاماية وتكوًّ

 2.االقتصاديدالة توزيع الدخل والنمو (، بعنوان: ع2015دراسة )السيد،  2.2

ع ال أن توزيإتفعة نسبيا خالل الفترة اخأخيرة كان يامو بمعدالت مرًّ املصريًّأوضحت الدراسة انه بالرغم من أن االقتصاد 

 فيت حدة التفاوًّ فيمصر لم يؤدى الى انخفاض  في االقتصاديهذه الفترة كان متفاوتا وهو ما يعنى ان نمط الامو  فيالدخل 

ًّ املاضية.عاما  25توزيع الدخل على مدار الـ 

                                                           
1 Biketty, Thomas (2014): Capital in the Twenty First Century, Harvard University press, USA, ISBM: 978-0674430006. 

ًّالقاهرة. ،مجلة بحوث عربية اقتصادية ،ا()الحالة املصرية نموذًج  االقتصاديعدالة توزيع الدخل والنمو  (:2015توهيق )ينب زًّ ،السيد 2
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 1االقتصادي.توزيع الدخل والنمو  فيالعالقة بين الالمساواة (: بعنوان: 2013دراسة )البطران،  3.2

ل من مجموعة من الدوًّ في  االقتصاديتوزيع الدخل والامو  فيهدهت الدراسة الى اختبار التأثيرات املتبادلة بين عدم العدالة 

رد لى ارتفاع نصيب الفإباقاة واحدة تؤدى  جينين زيادة معامل أوقد انتهى التحليل الى ، خالل نموذج التأثيرات العشوائية

 االقتصادي، أيا على الامو يجابيًًّإا ثرًًّأتوزيع الدخل  ين لعدم العدالة فأما يعنى  ،دوالر 477حو با اإلجماليمن الااتج املحلى 

 صادياالقتأوصت الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين هدف الامو وًّ ،دول العياة فيتوزيع الدخل  فيأن الامو  له أثر سلبى 

ًّمن خالل تدخل الدولة .  االقتصاديتوزيع الدخل لتحقيق الامو  فيوهدف تخفيض مستوى عدم املساواة 

 2.الدول النامية في االقتصاديتوزيع الدخل والنمو م(، بعنوان: 2010دراسة )أبو حمد،  4.2

يعتبر أحد اخأسس الرئيسية لتقسيم الدول الاامية الى دول  ين تحسين نصيب الفرد من الدخل القومألى إتوصلت الدراسة 

وهو ما يوضح أن معظم الدول ذات املستوى املرتفع لاصيب الفرد من الدخل  ،ودول ذات دخل ماخفض ،ذات دخل متوسط

يزيد على  بيرًّله أثر ك اإلجمالي يوأن نصيب الفرد من الااتج القوم، توزيع الدخل يتخفيض مدى التفاوت ف إلىتتجه  يالقوم

ًّالدخل.على توزيع  اإلجماليمعدل نمو الااتج املحلى 

 3".رنسوا"تعليق عن مصر  الدخل معوتوزيع  االقتصاديالعالقة بين النمو (، بعنوان: 2005 بورجيون،دراسة ) 5.2

ص وتخصيوالدعم  الضريبيوتوزيع الدخل ال يتعارضان ويكون ذلك من خالل أثر الاظام  االقتصاديترى الدراسة ان الامو 

هذه الدراسة عدم صحة  فيومن ثم يظور  ،وعدالة توزيع الدخل االقتصاديصول على كل من الامو االئتمان واعادة توزيع اخأًّ

ًّكوزنتس.هرضية 

  4النمو االقتصادي والالمساواة. :بعنوان(، 2015، كوزنتسدراسة ) 6.2

ى ثم يتجه الى الزيادة حتاالقتصادي، املراحل اخأولى من الامو  فيا توزيع الدخل يكون ماخفضًًّ فيترى الدراسة أن التفاوت 

يشترط هاا  ومن ثم االقتصادي،املراحل املتقدمة من الامو  فيلى االنخفاض إلى االستقرار ثم إعلى املعدالت ثم يتجه ألى إيصل 

وذلك بعكس البد  بالتوزيع للدخل املاخفض  ؛عادة توزيع الدخل لصالح الفئات محدودة الدخلإتحقيق معدل نمو مرتفع قبل 

كشفت عن عدم تحسن مستوى معيشة أباائها  التيالدول الاامية  فيا ا هاًمًّولذلك تؤدى الدولة دوًرًّ ؛ا للفقرالذى يعتبر توزيعًًّ

ًّ.اديالقتصاتوزيع الدخل والامو  فيمما ينبه بضرورة االهتمام بقضية توزيع الدخل والعالقة بين العدالة  الكافيبالقدر 

 االقتصادي.العدالة االجتماعية وسيلة الستدامة النمو . 3

 .مصر فيالعدالة االجتماعية والنمو  1.3

زيادة حدة وًّاخأوضاع االقتصادية في مصر يالحظ تفاوت واضح في مستويات الدخول بين مختلف هئات املجتمع،  فيإن الباحث 

لية، الدوًّسوا  املحلية أو  ،مصر في االقتصادين الامو الصادرة عذلك التفاوت خالل الساوات املاضية. وقد ركزت التقارير 

 في كانت والتي الامو،غاية اخأهمية: اخأول هو مصادر هذا  فيعلى معدالت الامو من الااحية املالقة دون أن تتارق الى أمرين 

 صريًّامل لالقتصادسوا  الصااعية أو الزراعية  ،نتاجيةراجع اخأهمية النسبية للقاعدة اإلًّت ظل في يعية،رًّمعظموا هامشية أو 

هو توزيع وًّ الثانياخأمر  ،تملكوا التيإلى قاعدة انتاجية تتااسب مع املوارد  بحيث أصبحت مصر تفتقد حاليا ؛على نحو واضح

 ،توزيع الدخل بين الفئات املختلفة فيمو على حسا  العدالة املفترضة هقد كان هذا الاواالستغالل اخأمثل له،  هذا الامو 

ن الامو ع في تقاريره الدوليصادوق الاقد  أشارًّ الدخل املرتفع والفئات اخأكثر هشاشة، إذبين كبير تفاوت هااك وأصبح 

االعتبار معايير التوزيع واعتبارات  في تأخذدون أن ، ركزت على معدالت الامو من الااحية املالقةاملصري، أنها  االقتصادي

                                                           
ًّهلساين. غزة، االسالمية، ماجستير، الجامعة رسالةاالقتصادي، توزيع الدخل والنمو  فيالعالقة بين الالمساواة (: 2013) حمد مصافىأ، الباران 1
  .قالعرا الكوهة،كلية االدارة واالقتصاد جامعة ، الدول النامية في االقتصاديتوزيع الدخل والنمو  (:2010) ضا صاحبرًّ ،أبو حمد 2

3 Francois Bourguignon (2005):  the poverty, Growth, inequality triangle: with some reflections on Egypt, ECES series 
22, Cairo 2005.  

4 Kuznets, Simon (1955): economic growth and income inequality, American economic review vol. 45. 
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والسؤال املاروح اخأن أماماا هو هل الامو مالو  لتحقيق عدالة اجتماعية وتوزيع أمثل للموارد أم أن  1 .العدالة الامو

ًّومستدام؟العدالة االجتماعية وعدالة توزيع الدخل مالب هام لتحقيق نمو متواصل 

 إلصالحل الدوليالعقدين املاضين واللذين تم هيهما تابيق برامج صادوق الاقد  مصر خالل ملحققة فيرغم معدالت الامو ا

معدل الامو يتم توزيعوا لصالح الفئات مرتفعة  فيوذلك خأن الزيادة الحاصلة  زادت؛قد  حدة التفاوتإال أن االقتصادي، 

كان من وًّ اخأغايا .ال لدى إال تتواهر  وهيالدخل وليس الفقرا  باعتبار أن آلية السوق ال تهتم سوى بالقوة الشرائية الفاعلة 

 باملاليينودهع  ر،الفقعمق أسبا   الذي واالجتماعي االقتصاديمصر هو إخفاق الاظام  في 2011يااير  فيأهم أسبا  التغيير 

ية مالع اخألف فيواالستثمار  االدخارًّحيث عانت مصر من هجوة بين  ،الشوارع فيلى االحتجاجات إمن املصريين لالنضمام 

2ًّ م.2004/2005عام  في اإلجماليحتى زاد على الااتج املحلى  العام،الدين  ارتفاع إجماليالجديدة ترتب عليها 

 مصر فيإشكالية توزيع الثروة  2.3

اكم ولكن هل تقود حركية ترًّ ،تتم مااقشتها بشكل واسع التيإن قضية توزيع الثروة واحدة من أكثر القضايا املثيرة للجدل 

 أم هل تقود القوى املوازنة للامو واملااهسة ،كما يفترض ماركس دوما؟أيد أقل هأقل  فيلى تركز الثروة إا رأس املال الخاص حتًمًّ

ره على له أث االقتصاديوالامو  كوزنتس.كما يقول  أقل؟املراحل املتأخرة من التامية الى ال مساواة  في التكاولوجيوالتقدم 

 فيعدالة عدم بياما يصاحب البعض اخأخر ، توزيع الدخل فيحيث يصاحب بعض مراحل الامو عدالة ، هيكل توزيع الدخل

 ،الاويل جلاخأًّ فيحين يتحركان معا  فياالجل القصير  فين التوزيع يتعارضا فيوالعدالة  االقتصاديكما أن الامو  ،التوزيع

در على أساسه يتم هقدان مص الذيمعدالت الباالة  الرتفاعتوزيع الدخل نتيجة التقلبات االقتصادية  فيويحدث التفاوت 

ًّ .3املجتمعمستوى املعيشة لبعض هئات  انخفاضومن ثم  ،الدخل

يد  فيكما زاد تركز الثروة ، مصر فيزاد حجم الثروات الخاصة هقد  الثروة،من حيث  العالم فيأسوأ دولة  تعتبر مصر ثامن

عام  %73.3الثروة الى  إجمالياخأغنى من  %10الـ شريحة أصغر من املصريين خالل القرن الواحد والعشرين. وارتفع نصيب 

حين لم تكن تلك  في %48.5مصر  فينصف الثروة  حواليمن السكان  %10يمتلك أغنى م، و2000ًّعام  %61مقابل  2014

مقابل م 2015مليار دوالر عام  379مصر  في بلغت قيمة الثروة بشكل عام قد. وًّم2000عام  في %32.3الشريحة تملك سوى 

سويس. ويرصد التقرير أن مصر كانت ضمن  أغنى دولة بأهريقيا وهقا لتقرير باك كريدى كثاني م،2005مليار دوالر عام  260

للثروة  التصاعديبياما تواكب االتجاه م، 2015-2000خالل مجمل الفترة  ثروة الابقة اخأعلى ثرا ًًّ فيدولة شودت زيادة  24

اخأرجاتين واليونان  وهم:مصر ضمن خمسة دول هقط حول العالم شودت نفس الظاهرة  فيمع انحسار ثروة الابقة الوساى 

ًّ. 4ركيا وروسياوت

                                                           
ًّصالح االقتصادي، الباك املركزي املصري، مصر.  توزيع االنفاق العام في مصر خالل هترة اإلًّم(: 2015صادوق الاقد الدولي ) 1

2 ERF (Economic Research Forum) & FEMISE (Euro- Mediterranean Forum of Economic Institutes) 2004: Egypt country 
profile: The road ahead for Egypt, Cairo, Egypt Economic Research Forum for the Arabic Countries, Iran & Turkey. 

ًّ(: توزيع الثروة في مصر كثامن أسوأ دولة في العالم، مصر2019باك كريدي سويس ) 3
4 Credit suit (2016), Research Institute, Global wealth report 2016 
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تطور الثروة فى مصر باملليار دوالر 
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ًّ
2019سويس  كريديتقرير  ( تطور الثورة في مصر باملليار دوالر، املصدر:1شكل رقم )  

 108وقد زادت ثروة املصريين بقيمة ، من ثروات العالم %0,2هإن ثروات املصريين تمثل  م2019 سويس كريدي وطبقا لتقريرًّ

مليار  140الثروة الى  إجماليالثروة. وفى القاهرة وحدها وصل  فيا نموًًّ %13,5بنسبة زيادة  2018عن  2019عام  فيمليار دوالر 

دوالر للفرد. وعلى مستوى  3900الثروة  إجماليوجا  نصيب الفرد من  ،كثالث العواصم االهريقية ثرا ًًّ ،دوالر لثروات أهرادها

ًّالتالي:لكون أكثر من مليون دوالر كما هو موضح الجدول يم مصريًّألف  45,6توزيع الثروة هإن هااك 

 2019مصر عام  فيثروات األثرياء ( 1جدول رقم )

ًّقيمة الثروةًّعدد اخأثريا 

ًّيملكون أكثر من مليون دوالر45600ًّ

ًّمليون دوالر  5 :40279ًّ1

ًّمليون دوالر  10 :3209ًّ5

ًّمليون دوالر  50 :1858ًّ10

ًّمليون دوالر  100: 50ًّ 148

ًّمليون دوالر 500 :86ًّ100

ًّمليون دوالر  500أكثر من ًّشخص هقط  11

  2019سويس  كريديتقرير بنك  املصدر:

مليون  32 حوالي 2018مصر عام  فيبلغ عدد الفقرا  يعتبر الفقر في مصر أحد املؤشرات الدالة على العدالة االجتماعية، هقد 

، الى هئة الفقرا  انضمواأن خمسة ماليين مواطن قد  أي % 5 بحوالي( 2017-2015الفقرا  خالل )وقد زاد عدد ، شخص

النسبة اخأعلى ماذ  وهي 2018من املصريين أواخر عام  %32,5لتصل الى  %4,7زادت معدالت الفقر بنسبة  2017وماذ عام 

 فية ويتم احتسا  الثروة االجمالي مصر. فيس أغنى طبقة الابقات ولي باقي أي ،الثروة باقييحصلون على  والباقي. م2000عام 

الشركات "ماروحا منها  فيوالحصص  واخأسومالتقرير من خالل جمع اخأصول اململوكة لألهراد مثل: العقارات والاقدية 

ًّ 1.اخأصول الحكومية استبعادااللتزامات". كما يتم 

 خالل الفترة  ويأتي
ً
ثم انحسرت بسبب اخأزمة املالية العاملية واستمرت حتى  2007-2000ذلك بعد أن شودت مصر توسعا

حتى  2000ماذ  الحاليبداية القرن  فيمصر تبلغ حاليا نصف ما كانت عليه  فيمع مالحظة أن الابقة الوساى  م،2015

  الدولينشير إلى أن الباك  القومي،. أما عن نصيب كل من رأس املال والعمل من الدخل م2015
ً
نصيب العمل  فيرصد تراجعا

 في استمرًّ الوظيفين توزيع الدخل إ" الدولييقول الباك  2015دراسة عن مصر  هفي املال،مقابل رأس  القوميمن الدخل 

 من دخول متولدةشكل أرباح وريوع أعلى  في املاض يتحقق عبر العقد  الذيالتحول نحو رأس املال. وانعكس معظم الامو 
ً
 بدال

                                                           
ًّمؤشرات الفقر في مصر، مصر.تقرير ، Afrasia report 2018باك أهرآسيا  1
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من الااتج املحلى  %50الى  2002-2000 اإلجماليمن الااتج املحلى  %43للشركات من  التشغيليعن العمل" هقد ارتفع الفائض 

1ًّ.وظلت عاد هذا املستوىًّ ،%25ما يقار   ىلإاملقابل دخول العاملين  فيبياما انخفضت  م،2008 في

هوااك ، مصر من خالل عدة مقاييس ومؤشرات نماية فيوزيع عادل أو غير عادل كان هااك ت إذاويمكن التعرف على ما 

مصر يتسم بسو  التوزيع أم  فيتمكااا من الحكم على ما إذا كان توزيع الدخل  الفقر(،عن نسبة  )بعيًدامقاييس ومؤشرات 

وأنصبة الشرائح املختلفة من  جيني،ومعامل  القومي،الدخل  فيوعوائد التملك  اخأجور،ومن مؤشرات تلك نسبة كل من  ال،

ًّوليس الدخل وحده. –والافقات العامة وربما يشير البعض اخأخر الى توزيع الثروة  الدخل، فيالسكان 

  2مصر  فيأسباب تركز الثروات والدخول  3.3

ًّمصر: فيمن أهم أسبا  تركز الثروات والدخول 

ن سياسات من شأنها أن تزيد م العشرين،من القرن  والتسعيااتتبنت مصر خالل الثمانياات : السياسات االقتصادية 1.3.3

مما يؤدى الى الدهع بدرجة الالمساواة الى  الحالي،حتى القرن  استمرتيد عدد أقل من اخأهراد وقد  فيتركز الثروات والدخول 

ات الفرصة وعلى رأسوا سياس فيضوا قد أضر بالالمساواة وبع الدخل. فيبعض تلك السياسات قد أدى تعميق الالمساواة  أعلى.

ًّ والصحة.التعليم 

من اختالالت أهموا  تعانياخألفية الثالثة وسوق العمل به  املصريًّدخل االقتصاد : البطالة والتعليم وسو  العمل 2.3.3

ثير ك فيمن الباالة تزامن مع عجز  مما أهرز معدال مرتفعا املوارات،التفاوت بين العرض والالب من حيث اخأعداد ومن حيث 

وفى حين ذهبت معظم الحكومات املصرية خالل العقد اخأول من اخألفية الثالثة الى التأكيد على أهمية الامو  التخصصات.من 

ونمو  ،سيةالتااهأكدت العديد من الدراسات أن العمالة والتعليم واالبتكار تؤثر بدرجة كبيرة على  الباالة،ملواجوة  االقتصادي

يل كما يكشف تحل  نمو أعلى.ا لتحقيق معدالت يعد ضروريًًّهيها ومن ثم هإن االستثمار  الحقيقي، اإلجماليالااتج املحلى 

مع التأكيد على أهمية  التعليم،عن أهمية رهع كفا ة ومستوى اإلنفاق على  2009السالسل الزماية الخاصة بمصر حتى عام 

3ًّ.على الامو إيجابي تشغيل الشبا  ملا لذلك من تأثيرًّ

جور على ضريبة اخأًّ املصريًّ الضريبياعتماد الاظام  فيزيادة مستمرة  يمكن القول إن هااك: املتبع الضريبيالنظام  3.3.3

الحصيلة من هذا الاوع يزيد عن معدل زيادة الحصيلة الضريبية ذاتها، وذلك على العكس  فيوالرواتب، حيث إن معدل الزيادة 

ًّ.4الاظام الراهن في اخأساي يمن اخأنواع الضريبية اخأخرى خاصة املون الحرة وهو الخلل 

تخلى  ماذ، همصر فيوالحقيقة أن تدهور اخأجور الحقيقية للعاملين كان نتيجة لغيا  سياسة أجور علمية وعملية وأخالقية 

الى تحرير االقتصاد دون أن يتراهق مع هذا التحرر سياسة أجور مماثلة لتلك  اتجوتالدولة عن سياسة تسعير السلع بعد أن 

الحد اخأدنى لألجر للعاملين الجدد بنسبة تزيد على معدل  فيتقوم على زيادة ساوية  والتي ،تعمل بها االقتصاديات الحرة التي

ًّ الحقيقيمع زيادة أجور العاملين القدامى بنسبة مركبة تعادل معدل التضخم ي، الحقيقالتضخم 
ً
 ليه نسبة أخرىًّإا مضاه

ًّ.5العمل  فيا كمقابل للتميز واالبتكار ا وعمليًًّونسبة خاصة للمتميزين هعليًًّ ،كمقابل للخبرة واخأقدمية

واملالي في مصر غير قادر على حماية مدخرات الابقة يمكن مالحظة أن الاظام املصرفي واملصرفي:  املاليالنظام  4.3.3

، هذا يعني أن سعر الفائدة الحقيقي سالب، وبالابع %20ومعدل التضخم وصل إلى  %12املتوساة، "سعر الفائدة في الباك 

 .6الرقم سياخفض أكثر مع زيادة معدالت التضخم، هذا باإلضاهة إلى انخفاض عدد أصحا  الحسابات الباكية

                                                           
ًّ   .القاهرة، والعشرين الحاديالقرن  في املصريًّاالقتصاد  ،القوى الداهعة لالمساواة(: 2016) سلمى ،حسين 1
 (: املرجع السابق.2016) سلمى ،حسين 2
ياسات الدواهع وس العربيمصر وتونس "دراسة تحليلية مقارنة قبل وبعد ثورات الربيع  فيومعدالت الباالة لدى الشبا   العربيثورات الربيع (: 2018) حسام حسين ،محمد 3

 ، مصر جامعة القاهرة ،املواجوة الفعالة" رسالة دكتوراه

ًّ، مصرجريدة االهرام العالج،املجتمع وسبل  فياختالالت اخأجور (: 2019سبتمبر  21) عبد الفتاحالجبالي، 4 
ًّ، مصر.  م(: نحو نموذج مقترح إلعادة توزيع الدخل مع التامية بالتابيق على االقتصاد املصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة1995عبد هللا، عبد املحسن مصافى ) 5

6 Donbrongov, Anton & Iqbal, farrukh (2004): Economic Growth in Egypt: constrains and determinants.  OECD Working 
p.420. 
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ًّ
ً
من إجمالي  %18بلغت  2014لبيانات الباك الدولي هإن نسبة الذكور الذين يمتلكون حسابات باكية في مصر في عام  ووهقا

للذكور،  %64.1بين اإلناث، وهي نسب متدنية للغاية مقارنة باملتوسط العالمي،  %9.2الذكور، بياما انخفضت النسبة إلى 

هقط من املصريين يملكون حسابات "ادخارية" في  %0.7، هإن 2013الدولي في  ا لتقرير صادر عن الباكووهًقًّ .لإلناث %57.4و

 .ا في الباوك ومؤسسات التمويل عموماالباوك ومؤسسات التمويل اخأخرى، وهم بذلك أقل شعو  العالم ادخارًًّ

يع التوزًّ واقع فيم تجاهلوا من املالحظ أن أهمية عدالة توزيع الدخل أو الثروة قد ت: التوزيع فيتجاهل أهمية العدالة  5.3.3

حيث  ،تتسم اقتصاداتها باالقتصادات الريعية والتي ،الدول العربية وكذاكمصر  فياملتفاوت وغير العادل للدخول والثروة 

ام قبضة الابقات ا إلحكونظرًًّ، توزيع ايراداتها بين اخأهراد والابقات فيتتحكم  ههي ، وبالتاليتمتلك الدولة كل املوارد الابيعية

أشرنا  لى اخأسر والعائالت الورمية كماإ باإلضاهةلى هترات طويلة إالاظم امللكية أو الرئاسية واستمرار حكموا  فيالحاكمة سوا  

ًّ
ً
ًّ التيوسعى العائالت الى توريث أباائها ثرواتها  ،سابقا

ً
م ظلوذا هقد استحوذت هذه اخأسر والابقات على مع ،تم تكوينها هرميا

الدول  مصر كغيرها من فيتوزيع الدخل  اتسمولذلك ، الابقات باقيثروات بلدانها )ومنها مصر(  وتركت ما يزيد عن حاجتها الى 

 العربية بالتركز لصالح الفئات اخأًّ
ً
ًّ 1.على دخال

 مصر  فيأزمة الطبقة املتوسطة  4.3

بحسب بيانات باك كريدي سويس املتخصص في تقدير الثروات،  اخألفية،شودت مصر أكبر تراجع للابقة املتوساة ماذ بداية 

 القتصادياوتبدو هذه الابقة معرضة ملزيد من التدمير نتيجة اإلجرا ات التقشفية التي تباتها الحكومة خالل هترة االصالح 

ومصر ضمن  ولية.الدفي إطار برنامج "اإلصالح االقتصادي" الذي حصلت مصر بموجبه على مجموعة من القروض  2015ماذ 

دول، وهي اخأرجاتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب  4 وهيخمسة دول تواجه هيها الابقة املتوساة تحديات غير مسبوقة 

ملحوظ  بفارقًّ املصرية،معدالت تآكل الابقة املتوساة في الدول اخأربعة مازالت بعيدة عن الحالة  هإنتقرير كريدي سويس، 

، %48هقد تقلصت الابقة املتوساة في مصر بأكثر من  مصر.إلجرا ات التقشفية اخأخيرة في يصعب تضييقه خاصة بعد ا

هقط من إجمالي  %5 حوالي، يمثلون 2015مليون بالغ في  2.9، إلى 2000مليون شخص بالغ في عام  5.7لياخفض عددها من 

2ًّ.البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة املصريين، بحسب كريدي سويس

مجموعة من القرارات االقتصادية التي لوا تأثيرها على مستوى معيشة املواطاين  2016ر قد اتخذت خالل عام وكانت مص

 %14، ثم هرض ضريبة القيمة املضاهة على السلع والخدمات بنسبة 8/2016بشكل مباشر، بداية من زيادة أسعار الكوربا  في 

ًّ
ً

لتاخفض قيمة  كامل،عالن الباك املركزي عن تعويم الجايه بشكل . كما شود نفس العام إ%10 من ضريبة املبيعات بدال

. وكانت الابقة املتوساة أكبر الخاسرين %8,7و %7.1ا، ثم زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين العملة املحلية للاصف تقريبًًّ

 .م2019 الدوليهقا لبيان الباك لى أن يقع جز  من املاتمين لوذه الابقة في دائرة الفقر وًّإمن تلك اإلجرا ات، مما يؤشر 

 وُيمكن تعريف الابقة املتوساة بأنها التي تمتلك من اخأصول ما يجعلوا صامدة أمام التغيرات االقتصادية، وتتوزع الثروات

بين أصول مالية، كاخأسوم والسادات واخأرصدة الباكية وما شابهوا، وأصول غير مالية مثل املاازل واخأصول اإلنتاجية  املشار إليها

وإن حجم وموارد وصحة الابقة املتوساة هي مفاتيح تحديد مدى سرعة واستمرارية التامية االقتصادية في  .ةوغير اإلنتاجي

دائما في قلب الحراك السياي ي والتوجوات االستهالكية الجديدة، وهم أيضا املمولين أي دولة، كما أن الابقة املتوساة تكون 

وهي ُمعرضة بشكل أقل لخار الفقر، وفي الحالة املصرية هإن أعضا  نادي الابقة  .للمشاريع االستثمارية ولرواد اخأعمال

 6500ما يعادل  أي ،2015هقا خأسعار الدوالر في ألف دوالر، وًّ 145ألف دوالر و 14.5املتوساة هم الذين تتراوح ثرواتهم بين 

ا للمؤسسة الدولية، هإن تراجع ثروات الابقة املتوساة خالل الساوات اخأخيرة يعود . ووهًق2019ًّدوالر عام  64500دوالر و

3ًّ .إلى انخفاض سعر صرف العملة املحلية وتراجع قيمة اخأصول املالية وغير املالية لوذه الابقة

                                                           
ًّ(: برنامج االصالح االقتصادي وعدالة توزيع الدخل، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر.2012عاا، ابراهيم زكريا) 1

ًّ(: تقرير الثروات، مصر.2015باك كريدي سويس ) 2 
 لسابقاملرجع ا 3
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هي املمولة وًّ االستهالكية،الابقة املتوساة سرعة واستمرارية التامية االقتصادية، خأنها دائما في قلب التوجوات  وتحدد موارد

للمشاريع االستثمارية ولرواد اخأعمال ومع حدوث املوجة التضخمية هإن أوضاع الابقة املتوساة أضحت "في غاية الصعوبة" 

 ابقة خالل اخأعوام املاضية خأن "دخول معظم املاتمين لوذه الابقة ثابتة تقريبًًّتلك الا انحسرتحيث  املاضية،خالل اخأعوام 

تستايع  التي هي (Dollar holders)كما إن الابقة اخأغنى  التضخم.بالجايه، والزيادات الساوية املحدودة لم تصمد أمام موجة 

ع في شبكات الحماية االجتماعية من معاشات وسلع تقليل خسائرها عن طريق مدخراتها الدوالرية والعقارية، وبرغم أن التوس

 ا أخرى لتآكلإال أن الابقة املتوساة معرضة للخار. هوااك أسبابًًّ ،ُمدعمة سيقلل أضرار الابقة اخأهقر، وهذا ش ي  جيد

نجاح وًّالابقة املتوساة، حيث تربط بعض اخأدبيات والخبرا  أوضاع الابقة املتوساة بجودة التعليم، وسوولة تأسيس 

  تاميتها.أمور الزالت مصر تحتاج الى  وهي .الشركات، والحصول على دخل جيد من العمل، وتوظيف املرأة

 1مصر  في االجتماعيةمؤشرات العدالة  5.3

للتعبئة العامة واإلحصا  الى أن الشريحة اخأغنى  املركزيًّهقد أشار الجواز  الفرد في الريف والحضر: إنفا متوسط  1.5.3

ًّاخأهقر.تافق سبعين ضعفا أكثر من 
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ًّ
 لتعبئة العامة واإلحصاء املركزي الجهاز  ( متوسط االنفا  للقرد بالجنيه املصري في الريف والحضر، املصدر:2شكل رقم )

العشير  يفسبعين ضعف متوسط إنفاق الفرد  حواليالعشير اخأعلى  فيق الفرد بلغ متوسط إنفا يتضح من الشكل السابقة أن

ًّضعف.الريف حيث تقتر  من مائة  فيالحضر عنها  فيوتتسع الفجوة بشكل أوضح  اخأدنى.

ملتوسط ا فيتخصص اخأسر املصرية ، وقلة كفا ته الحكوميهاتيجة لضعف اإلنفاق  :مصر فياالنفا  على التعليم  2.5.3

 .ىخأعل احجم اإلنفاق على التعليم بين العشير اخأدنى والعشير  فيلكن هااك تفاوت كبير  التعليم،من جملة اإلنفاق على  10%

بين الحاصلين على مؤهالت  %21.4، بياما وصل إلى 2015بنهاية  %8.9ولكن على جانب آخر هإن معدل الباالة بين اخأميين بلغ 

كلف ُيزيد من احتمال التعال، وبالتالي احتمال الفقرجامعية أو هوق جامعي
ُ
 .ة، مما يعني أن طريق التعليم امل

                                                           
ًّ(: إنفاق االسرة املصرية على الاعام والشرا ، مصر2014الجواز املركزي للتعبئة العامة واالحصا  ) 1
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ًّ
 لتعبئة العامة واإلحصاء املركزي الجهاز  ( معدل انفا  األسرة على التعليم، املصدر:3شكل رقم )

العشير اخأعلى من اإلنفاق عشرين  فيأسرته على التعليم  إنفاقمتوسط نصيب الاالب من يتضح من الشكل السابقة أن 

 نصيب مثيله 
ً
جايه كل عام، بياما يخصص أغنى  3700ويبلغ متوسط اإلنفاق على التعليم في مصر  اخأدنى.العشير  فيضعفا

رقم إلى يرتفع الًّالخاصبالتعليم ًّجايه في املتوسط ملصاريف الاالب الواحد ساويا، ولو كان ملتحقا 5711من املصريين  10%

ًّألف جايه ساويا 12899
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ًّ
 املصري وثيقة القرض  (:2015الدولي )البنك ، و املصدر: وزارة املالية( نسبة اإلنفا  على التعليم من الناتج املحلي، 4شكل رقم )

من اإلنفاق  % 10ضعف أقل 40 حواليمن اإلنفاق  %10هقد بلغ متوسط إنفاق أعلى  :الصحةمؤشرات االنفا  على  3.5.3

هقط من الااتج  1.7بياما أنفقت الحكومة ما يعادل  عام(.اخأكثر انتشارا بشكل  )وهيعلى خدمات مرض ى العيادات الخارجية 

ًّ املصري.حدده الدستور  الذينصف الحد اخأدنى من اإلنفاق على الصحة  حوالي أي اإلجمالي القومي
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ًّلتعبئة العامة واإلحصاء املركزي الجهاز  ( اإلنفا  على الصحة، املصدر:5شكل رقم )
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ًّ
 لتعبئة العامة واإلحصاء املركزي الجهاز  املصدر:( نسبة االنفا  على الصحة مقارنة بالناتج املحلي، 6شكل رقم )

مصر على إعادة توزيع الدخل والثروة من خالل سياسات الدولة، بل  فيال تقتصر مشكالت العدالة االجتماعية واالقتصادية 

اخأدا  وعدم القدرة على  فيبما هيها اإلنتاج والتوزيع بما يشوبهما من ضعف  يةاالقتصاد حياةإنها تضر  شتى جوانب ال

فاض إنتاجية العامل. ومن هاا هإن الحديث عن تحقيق العدالة من خالل سياسات قصيرة املدى هو أمر غير املااهسة وانخ

 مصر هو جعل فيطرح املشكلة وتشخيص العالج، إذ أن مكمن املشكلة  فيمن الكثير من التسايح  يعانيممكن كما أنه 

يات املعيشة، وأكثر قدرة على دمج أكبر عدد ممكن من املصريين رهع مستوًّ وبالتاليأكثر قدرة على زيادة الدخل  املصريًّاالقتصاد 

ًّ.عملية اإلنتاج بما يكفل لوم نصيبا الئقا من الدخل فيأسرهم  وبالتاليسن العمل  في

وفى ضو  تجربة الساوات  الصدد.هذا  فياإلنتاج والتوزيع وأنه ال محل لسياسات الدولة  هيوال يعنى ما سبق أن اخأولوية 

ن إحيث  ،امتازت بارتفاع معدل الامو وجذ  االستثمارات إال أنها لم تعبر عن توزيع أكثر عدالة والتيالسابقة على ثورة يااير، 

قضية ال تأتى الحقة على اإلنتاج والتوزيع بل  وهي، سيأي ى اقتصادينظام  أيإعادة توزيع الدخل والثروة جز  ال يتجزأ من 

فى و اقتصاديا.منهما، وال تنبع هحسب من ماالقات اجتماعية أو سياسية أو إنسانية بقدر ما أن لوا مااقا  رئيس يجز   هي

أكثر عدالة وأكثر تاموية إال بإعادة هيكلة اإلنفاق واإليرادات الخاصة  اجتماعي اقتصاديمصر ال سبيل للحديث عن نموذج 

ًّ.بالدولة

 صعب املاال سوا  على مستوى الدولة أو على مستوى اخأقاليم املختلفة وخاصة ماعية االجتيكاد يكون تحقيق العدالة 
ً
هدها

ومن هاا ظور مفووم  اخأغايا ،الدخل وزيادة عدد  بانخفاضتتسم  التيومنها مصر  الامو،طور  فيمازالت  التيبدول العالم 

يسعى املجتمع للوصول اليها أو على اخأقل العمل على تقليل  التيتوزيع الدخل كأحد املوضوعات الوامة  في االجتماعيةالعدالة 

حيث أدت عوامل عدم  املصري.يلبى طموحات وتالعات معظم هئات وشرائح املجتمع  الذيتوزيع الدخل الى الحد  فيالفجوة 

توى حدوث تدهور بمسإلى  السياي يصالح الى تأخر اإلًّ باإلضاهة البشرية،وعدم كفاية التامية  مصر، في االجتماعيةالعدالة 

واضعه يتسم بت والذيالدخل  فيوحرمان شرائح عديدة باملجتمع من نيل حقوق متساوية  محاهظتها،الدخل وتباين هيما بين 

ًّ 1.أعلى مراتبه مقارنة بمجتمعات أخرىًّ فيحتى 

 مصر في اإلجماليتطور متوسط دخل الفرد من الناتج املحلى ( 2جدول رقم )

ًّاإلجمالي بالدوالر اخأمريكيمتوسط دخل الفرد من الااتج املحلى ًّالساة

1999ًّ1343,5ًّ

2000ًّ1450,47ًّ

2001ًّ1391ًّ

                                                           
1 Al- Mghazi, Ahmed (2015):  spatial distribution of income in Egypt , a study in the development and social , working 
paper , Arab planning institute 2015   
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2002ًّ1228,9ًّ

2003ًّ1138,66ًّ

2004ًّ1063ًّ

2005ًّ1187,5ًّ

2006ًّ1398,5ًّ

2007ًّ1667,8ًّ

2008ًّ2044,5ًّ

2009ًّ2329,2ًّ

2010ًّ2644,8ًّ

2011ًّ2791,95ًّ

2012ًّ3232,6ًّ

2013ًّ3264,3ًّ

2014ًّ3378,8ًّ

2015ًّ3598,9ًّ

2016ًّ3520ًّ

2017ًّ2440,5ًّ

2018ًّ2549ًّ

  متفرقة( )أعداد العربيصندو  النقد  املصدر:

 (1،2)مؤشرات التنمية البشرية:  6.3

من  %20أن أكثر من م، إلى 2010مستويات معيشتهم عام  فيمصر عن هقر اخأطفال والتفاوت  فيويشير تقرير التامية البشرية 

من  %5.3أن  2008/2009وبين مسح دخل وإنفاق واستهالك اخأسرة  الحرمان،مصر يعانون من العديد من أجه  فياخأطفال 

املحاهظات الحضرية  في %6,6كما تتراوح نسبة اخأطفال الفقرا  ما بين  يعملون،ساة( كانوا  17-6)الفئة العمرية  فياخأطفال 

تعرض هؤال  اخأطفال للفقر  احتمالوأن  يعمالن،كان اخأبوان ال  إذا مصر، في القبليطق الريفية بالوجه املاا في %41,4الى 

 الريفةوأن املااطق  % 21.6مصر تبلغ  فيكما أوضح التقرير أن نسبة الفقر   أبواهم.يكون ضعف تعرض اخأطفال الذين يعمالن 

وأن  الدخل(من سكانها من الفقر الااتج عن تدنى  %43.7أكثر من  انييع )حيثا أكثر املااطق حرمانًًّ هي القبليالوجه  في

. وأن نسبة الشبا  الفقير  هياملحاهظات الحضرية 
ً
 أعلى قليال من املتوسط العام باحو  هيأقلوا حرمانا

ً
ًّمئوية.نقاة  1.5دائما

 اع،القال وهو ما يدعو الى االهتمام بهذا ارتفاع الدخ في اإليجابيالصااعة الدور  فيوعن نوعية العمل هقد كان لقوة العمل 

رتقا  بمستوى االًّ فيودور التعليم  والحرهية،يلعبه املشتغلون باملون العلمية والفاية  الذي اإليجابيبالدور  االهتماميجب  لذا

عوقات أحد امل هيكما أن الباالة  .وكيفابالتعليم ونوعيته والنهوض به كما  االهتماموعليه يجب  مصر،محاهظات  فيالدخل 

ات منها معظم شرائح ومحاهظ تعاني التيتؤثر على مستوى الدخل مما يجب معه العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية  التي

ًّمصر.   

را  للفق جتماعياالًّهدهت ماذ البداية الى الحفاظ على شبكة الضمان  والتيمصر  فياالعانات والبرامج االجتماعية  ورغم

ذلك  يفولوذا هإن التجربة املصرية  ؛حتياجا(اال أن هذه البرامج لم يستفد منها الفقرا  )اخأشد إالحد من الفقر  فيواملساعدة 

، تتوزيع الدخل أو باخأحرى عزز وجود التفاوًّ فيلم تزداد املساواة  اإلنتاجية، والثاني: اخأول لم تزداد مجالين فياالتجاه لم تاجح 

واإلعانات كانت بالفعل أكثر يسرا للوصول  االجتماعيةن برامج املساعدات أ الدوليات الباك ولقد استنتجت العديد من دراس

 فيهشل برامج املساعدات واإلعانات االجتماعية  2004عام  الدوليبل وأكدت دراسة لباك  ،الفقرا  منها الى اخأكثر هقرا لى غيرًّإ

 استهداف الفقر والفقرا .

                                                           
1 Al- Mghazi, Ahmed (2015):  Last Reference    

ًّ، شبا  مصر بااة املستقبل، القاهرة2010م(: تقرير التامية البشرية لعام 2011معود التخايط القومي ) 2 
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 مصر  في العائليتوزيع الدخل  6.3
ًّ(2018 –1991ًّ)مصر طبقا لشرائح الدخل خالل الفترة  في العائليتوزيع الدخل ( 3جدول )

% 

 

احصائيات اعداد متفرقة( 2016املصدر: البنك الدولي )  

من السكان  %10بلغ نصيب أقل من  1991عام  فيمصر وهقا لتقسيم السكان الى شرائح نجد أنه  فيوبتتبع توزيع الدخل 

،من السكان  % 10خأعلى  % 26.33مقابل  % 3.73دخال 
ً
من السكان دخال هقد بلغ نصيبهم من الدخل  %20أما أقل  دخال

من السكان  %10بلغ نصيب أقل  1996وفى عام  .%40.84دخال  %20بياما بلغ نصيب أعلى  % 8.61نفس العام  في القومي

من السكان دخال هقد بلغ نصيبهم  % 20أما أقل  ،دخالمن السكان  % 10خأعلى  %16.04مقابل  القوميمن الدخل  4.18دخال 

بلغ نصيب  2000وفى عام  القومي.من الدخل  %39.91دخال  من السكان %20بياما أعلى  %9.51نفس العام  فيمن الدخل 

من السكان  %20أما أقل  السكان،من  %10خأعلى %28.34مقابل  القوميمن الدخل  %3.88من السكان دخال  %10أدنى 

من  %10بلغ نصيب أدنى  2005. وفى عام %42.1من السكان  %20بياما بلغ نصيب أعلى  %8.95دخال هقد بلغ نصيبهم 

 .%41.46من السكان دخال  %20أما أقل  دخال،من السكان  %10خأعلى  %27.62مقابل  القوميمن الدخل  %3.85سكان ال

ن زيادة هبالرغم م الابقات،توزيع الدخل بين  فيالتفاوت  فيبل  القوميالدخل  انخفاض فيومن هاا نجد أن اخأزمة ال تتمثل 

أن نسبة إال . 1م2000مليار دوالر عام  101الى  1996مليار دوالر عام  67.8الى  1991مليار دوالر عام  36.6من  القوميالدخل 

فاع اخأسعار مصر بسبب ارت فين ارتفاع نسبة الفقر أيارأ عليها سوى تغيير طفيف كما  توزيع الدخل على الفئات املختلفة لم

صر م فيتوزيع الدخل  فيلى زيادة حدة التفاوت إدى أالجامعات  خريجيوزيادة معدالت التضخم وارتفاع الباالة خاصة بين 

وقد  املياه،وًّسعار السلع االستراتيجية كالااقة والكوربا  ألكثير من السلع اخأساسية وتحرير لى تخفيض الدعم عن اإ باإلضاهة

 .الحقيقيلى زيادة أعبا  املعيشة لألسر الفقيرة مع تدنى دخلوا إأدى ذلك 

   مصر  فيتقييم توزيع الدخل  7.3

ل ارتفع توزيع الدخ فيهوو يشير الى أن التفاوت  جيني،مصر من خالل معامل  فينمط توزيع الدخل  فييمكن تقييم التاورات 

عام  32.6ثم الى  1991عام  في 32الى  1979عام  29حيث ارتفع من  ،(االقتصادياإلصالح  )هترةخالل هترة التسعياات 

نتيجة تبنى الحكومة بعض اإلجرا ات  2005عام  32.14لكاه ما لبث أن انخفض الى  م،2000عام  34.41ثم الى  م،1996

وزيع ت فيوهذا يمكن أن يرجع الى أن التفاوت  االجتماعية.االجتماعية كاملخصصات التموينية وزيادة املعاشات والعالوات 

السلع  كانت توهرًّ التيملشروعات العامة الدخل ارتفع بسبب السياسات االقتصادية املابقة خالل الفترة وأهموا خصخصة ا

لى سو  توزيع الدخل سوا  بين اخأهراد والابقات أو بين املحاهظات إا أدى مّمًّ ،والخدمات العامة للمستهلكين بأسعار مخفضة

ًّهقط. 30وصل الى  2018عام  فيثم  2010عام  30,2الى  جينيوقد وصل معامل  واخأقاليم،

كما تشير دراسة  للفقرا ،مصادر الدخل  إجماليمن  %44.4الى أن اخأجور تشكل  2008/2009ام ويشير مسح ميزانية اخأسرة لع

 %3.2يقع نحو  املختلفة، حيثممن يعملون بأجر يقعون ضمن شرائح الفقر  %48.5مصر الى أن  فيعن الفقر  الدوليالباك 

ًّالفقر.قريبين من  18.8هقرا  ونحو  %16.5منهم ضمن شريحة الفقر املدقع ونحو 

                                                           
     رق ،   رأ د د  م(: إح  ء ت2016  دو ي )    ك  1

 2015 2012 2010 2008 2004 2000 1999 1991 شريحة الدخل 

ًّ % 10أعلى 
ً
26,7ًّ28,3ًّ29,5ًّ27,4ًّ27ًّ26,11ًّ24,7ًّ27,8ًًّّدخال

ًّ % 20أعلى 
ً
41,1ًّ42ًّ43,6ًّ12,7ًّ13ًّ13,6ًّ13,6ًّ12,8ًًّّدخال

21,4ًّ12,5ًّ20,4ًّ16,1ًّ16,2ًّ16,4ًّ16,7ًّ16ًًّّ% 20 ثانى

16,3ًّ15,8ًّ15,4ًّ20,8ًّ20,8ًّ21,1ًّ21,2ًّ20,6ًًّّ% 20ثالث 

12,5ًّ2,07ًّ12,1ًّ9ًّ9,2ًّ9,4ًّ9,8ًّ9,1ًًّّ% 20رابع 

8,7ًّ8,9ًّ8,6ًّ3,9ًّ3,9ًّ4,1ًّ4,3ًّ3,9ًًّّ% 20أدنى 

3,9ًّ3,9ًّ3,7ًّ3,7ًّ3,7ًّ3,7ًّ3,7ًّ3,7ًًّّ% 10أقل 
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 والتياخأجور وأصحا  املعاشات،  متحصليسلسلة من اإلجرا ات الوادهة إلى زيادة دخول عن  2019عام  وقد أعلات مصر في

الدرجات  باقيوزيادة  الوظيفيجايه، مع تحريك السلم  2000الى  1200من ضمنها رهع الحد اخأدنى خأجور العاملين بالدولة من 

وحقوق العاملين، باإلضاهة الى ماح عالوة استثاائية  الوظيفيبنسب متدرجة حتى الدرجة املمتازة، وذلك للحفاظ على التدرج 

من اخأجر  %7جايها شوريا، هضال عن رهع قيمة العالوة الدورية الساوية واملستحقة بنسبة  150مقاوعة للجميع بمبلغ 

جايها للعالوتين، هذا هضال عن رهع الحد اخأدنى  75لغير املخاطبين وبحد أدنى  اخأساي ي من اخأجرًّ %10الوظيفي، وبنسبة 

 تحملت العب  التيمصلحة املوظفين وأصحا  املعاشات، وهى الشرائح  في، وكلوا أمور تصب %15للمعاشات وزيادتها بنسبة 

 .2015االكبر لبرنامج اإلصالح االقتصادي املتبع ماذ 

هيكل اخأجور وصوال الى تحقيق ما يالق عليه العمل الالئق، أو كاوع من  فيإطار جوود إصالح الخلل  فيوتأتى هذه اإلجرا ات 

تستايع بها الحكومات ضمان الحد  التيهذا هضال عن أن زيادة اخأجور تعد من أهم الارق  العمل.الدخل من  فياملساواة 

و للدخل لدى الفقرا  ه اخأساي يقة لقااعات ال بأس بها من السكان. خاصة ان املصدر اخأدنى من املستويات املعيشية الالئ

اخأسر الفقيرة  إجماليمن  %54لى ان إوهاا يشير بحث الدخل واإلنفاق  هقرهم،باعتباره السبيل الوحيد أماموم ملواجوة  العمل،

 في %35مقابل  الرسميالقااع غير  فيرا  يعملون الفق إجماليمن  %53يرأسوا رجال يعملون بأجر نقدي، وكذلك هان  التي

مع، لقااع عريض من املجت االستهالكيلإلنفاق  اخأساي يالقااع الحكومي، كما أن اخأجور تعد املصدر  في %12القااع الخاص و

 ضو  امليل املرتفع لالستهالك لدى هذه الشريحة. فيإنعاش االقتصاد القومي، وذلك  فيتسوم  ههي وبالتالي

يقاس عن طريق العالقة بين القوى العاملة  والذيمن ارتفاع معدل اإلعالة،  املصريًّيضاف إلى ما سبق ما يتميز به االقتصاد 

 ،2009مليون عام  25.3تصل الى  التيوعدد السكان، بصورة كبيرة، إذ تشير اإلحصا ات الرسمية إلى أن قوة العمل املصرية 

تقريبا  % 50مليونا مع مالحظة أن هذه النسبة تصل الى  80ين ارتفع عددهم الى والذ السكان،من  % 30ال تمثل سوى 

ًّ لإلناث.هقط  %15بـ بالنسبة للذكور مقارنة 

يجب ان يتم على مستوى املجتمع ككل وليس هقط  اخأجور(الدخل من العمل ) فين التركيز على إصالح الخلل إومن هاا ه

ل نحو  املصريًّاالقتصاد  فيعة قيمة اخأجور املدهوًّ إجماليإن  القااع الحكومي، كما تجدر اإلشارة إلى
ّ
من الااتج  %33تشك

ل خلالًّوًّ  دوالر.مليار  250نحو  2018عام  اإلجماليحيث بلغ الااتج املحلى  اإلجمالي،املحلى 
ّ
 «التوزيع اخأّولي»ًّفي هيكليا هو ما يمث

ن بأ غير مصلحة العمال )اخأجور(، علماللدخل ملصلحة أصحا  اخأعمال ورؤوس اخأموال واخأصول )اخأرباح والفوائد والريع( ول

  %60هذه النسبة تصل إلى نحو 
ً
ور ن أجأباالهتمام حتى اآلن. مع مالحظة  لم تحظ التياملسألة  وهيالبلدان املتقدمة  يفمثال

د استحوذت على الاصيب اخأعلى يليها قااع الصااعات التحويلية ثم قااع تجارة الجملة والتجزئة ثم قااع التشييد الحكومة ق

 والباا .

 . النتائج والتوصيات4

 النتائج 1.4

  تتميز مصر بضعف هفي مؤشرات العدالة االجتماعية مثل ارتفاع معدالت الفقر والباالة وارتفاع الفجوة بين الفئات

توزيع الدخل والثروة، وقد أدى ذلك بدوره إلى التهام  فياخأعلى دخال والفئات اخأقل دخال، كما تعاني من تفاوت شديد 

 ثمار معدالت الامو االقتصادي املحققة. 

 م اخأسبا  الرئيسية لسو  توزيع الدخل في مصر هو السياسات االقتصادية املتبعة عبر العقود املاضية والتي من أه

 ساهمت في ارتفع التفاوت ومن أهموا السياسات الضريبية والتجارية. 

 من الدخلهفي ارتفاع الدخل لدى العديد ممن هم الفئات الدنيا  ة العمل في الصااعة الدور اإليجابين لقوًّاتضح أ. 

 .إن الثورات واالحتجاجات هفي املجتمعات تبدأ حياما تعجز الحكومات عن تلبية طموحات شعوبها 

  كما أنه يمكن استنتاج نتيجة مومة وهي أنه كلما زاد معدل العائد على رأس املال عن معدل الامو أدى ذلك إلى

 حدوث التفاوت وانحسار العدالة االجتماعية. 
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  خأحداثكاف  طريقبياما العدالة االجتماعية االجتماعية، يس شرطا ضروريا لتحقيق العدالة ل االقتصاديالامو 

 مقبولة.معدالت نمو 

  الامو استفاد ماه االغايا  أكثر من الفقرا يمكن القول بأن. 

 ان العدالة ليست بتحقيق املساواة التامة وانما بتحقيق املساواة النسبية.ًّ

 -التوصيات: 2.4

  العمل على وضع سياسات اقتصادية من شأنها رهع مستويات املعيشة للفئات الدنيا، وجعل االقتصاد أكثر قدرة على

دمج عدد أكبر من املصريين في سن العمل وبالتالي رهع مستوى معيشتهم من خالل ارتفاع الدخل، وال سيما في قااع 

 الصااعة والذي اتضح أهميته في الحد من الالمساواة.

 ادة هيكلة اإلنفاق وااليرادات الخاصة بالدولة، وذلك من أجل وضع نظام اقتصادي أكثر عدالة وأقر  للامو إع

 والتامية.  

  على الحكومات العمل على وضع رؤى اجتماعية تحد من الجريمة وترهع من الشعور بالرضا العام من خالل تلبية

 رات االقتصاد الكلى الاظرية.احتياجات املواطاين اخأساسية عوضا عن االهتمام بمؤش

 تاجية نن زيادة معدالت الامو الااتج واإلًّتحفيز العمل وزيادة العائد من العمل مقابل العائد من رأس املال وبالتالي يمك

ًّعن معدالت العائد على رأس املال من أجل انحسار ظاهرة التفاوت وتحقيق حد أدنى من العدالة االجتماعية. 

 : املراجع

 :
ً
 املراجع العربيةأوال

  ،دارة واالقتصاد جامعة تصادي في الدول الاامية، كلية اإلًّ(: توزيع الدخل والامو االق2010ضا صاحب )رًّأبو حمد

ًّالكوهة، العراق. 

  ،صادي، رسالة ماجستير، الجامعة (: العالقة بين الالمساواة في توزيع الدخل والامو االقت2013حمد مصافى )أالباران

ًّغزة، هلساين.سالمية، اإلًّ

 ( إحصا ات أعداد متفرقة، مصر 2016الباك الدولي :)ًّم

  ،(: عدالة توزيع الدخل والامو االقتصادي )الحالة املصرية نموذًجا(، مجلة بحوث عربية 2015ينب توهيق )زًّالسيد

ًّاقتصادية، القاهرة.

 ( اختالالت اخأجور ف2019سبتمبر  21الجبالي، عبد الفتاح :)ًّهرام، مصرعالج، جريدة اخأًّي املجتمع وسبل ال

 (: إنفاق االسرة املصرية على الاعام والشرا ، مصر2014حصا  )جواز املركزي للتعبئة العامة واإلًّالًّ

 ( توزيع الثروة في مصر كثامن أسوأ دولة في العالم، مصر2019باك كريدي سويس :)ًّ

 ( تقرير الثروات، مصر.2015باك كريدي سويس :)ًّ

  باك أهرآسياAfrasia report 2018.تقرير مؤشرات الفقر في مصر، مصر ،ًّ

 ( القوى الداهعة لالمساواة، االقتصاد املصري في القرن الحادي والعشرين، القاهرة.   2016حسين، سلمى :)ًّ

 ( 2015صادوق الاقد الدولي :)صالح االقتصادي، الباك املركزي املصري، في مصر خالل هترة اإلًّ نفاق العامتوزيع اإلًّم

ًّمصر.  

 ( نحو نموذج مقترح إلعادة توزيع الدخل مع التامية بالتابيق على االقتصاد 1995عبد هللا، عبد املحسن مصافى :)م

ًّ، مصر.  املصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

 ،صالح االقتصادي وعدالة توزيع الدخل، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، (: برنامج اإل2012ًّبراهيم زكريا)إ عاا

ًّمصر.
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 ( ثورات الربيع العربي ومعدالت الباالة لدى الشبا  في مصر وتونس "دراسة تحليلية 2018محمد، حسام حسين :)

 مقارنة قبل وبعد ثورات الربيع العربي الدواهع وسياسات املواجوة الفعالة" رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر 

 ( تقرير التامية البشرية ل2011معود التخايط القومي :)شبا  مصر بااة املستقبل، القاهرة2010عام م ،. 
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 املستخلص

 خالل ةاملحاهظ لسكان قسريًّ نزوح في تسببت والتي املتكررة العسكرية لالعتدا ات خانيونس محاهظة تعرضت

 ثاا أ املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ موظفوًّ يتبعوا التي اإلجرا ات تقييم إلى الدراسة هدهت. غزة على م2014 عدوان

ية املجتمع الصحية،) أوضاعوم وتقييم اسفير، ملعاييرًّ وهًقا الخاصة االحتياجات ذويًّ من اخأشخاص مع التعامل

 ةالفئ هذه مع التعامل حيث من والتوعية التدريب مجال في العاملين قدرات وقياس ،...( االقتصادية الافسية

 الدراسة أدوات كانت حيث والكيفي والتحليلي الوصفي املاهج الباحثان استخدم .املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل

 عشوائية وعياة العاملين من( 160) بلغ دراسة بمجتمع اإليوا ، مراكزًّ في العاملين من عدد على وزعت استبانة

 إيوا  مراكزًّ إدارة على القائمين من عدد مع ومقابالت خانيونس، في اإليوا  مراكزًّ في العاملين من( 110) بلغت

 وفاملؤقتة لظرًّ اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين مراعاة أن أهموا نتائج ملجموعة الدراسة خلصت .املؤقتة اخأونروا

 يتمتعونًّ املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين وأن (،%85.1) بلغ نسبي بوزن كان الخاصة االحتياجات ذويًّ

 املؤقتة بذويًّ اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين معرهة وأن (،%83.5) بلغ نسبي معوم بوزن للتعامل بقدرات

 اسفيرًّ ملفاهيم املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين واعتماد ،(%83) بلغ نسبي بوزن كان الخاصة االحتياجات

 قدرات تعزيزًّ أهموا كان التوصيات، من ملجموعة الدراسة . خلصت(%74.7) بلغ نسبي بوزن بهم كان الخاصة

 تاحةا وأسرهم، االحتياجات ذويًّ إشراك زيادة على العمل اسفير، بمعاييرًّ املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين

 هقمرا تصميم وإعادة مشاركتهم، تعزيزًّ املقدمة، الخدمات على اسفيرًّ معاييرًّ تابيق لوم، داعمة إبداعية بيئة

mailto:Email-f.shuhaiber@unrwa.org


 (104-81، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 82 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

 للاازحين الخدمات وصولًّ لضمان ملخازنًّ املسبق عداداإلًّوًّ املؤقتة، اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل الغذائية الخدمات

ًّ.الاارئة التعليم برامج تافيذ على العمل املؤقتة، اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل

 معايير اسفير، ، قااع غزة2014 عدوان يونس،محاهظة خان  ،االحتياجات الخاصةذوي  ،: الخدماتاملفتاحيةالكلمات 

Abstract 

Khan Younis governorate been subjected to repeated military assaults, which caused 

forced displacement for the governorate residents during 2014 aggression on Gaza. 

The study aim to evaluate the procedures followed by UNRWA emergency shelters 

staff during dealing with disabled persons according to Sphere standards, and to 

assess the conditions of disabled persons (health, community, psychological, 

economical ...) and measure the capabilities of staff in the field of training and 

awareness in terms of dealing with this category within UNRWA emergency shelters. 

The researcher used the descriptive and analytical method, where the study tools 

were a questionnaire distributed to a number of emergency shelters staff in a study 

community reached (160) staff and a random sample of (110) staff inside UNRWA 

emergency shelters in Khan Yunis, and interviews with a number of those who were 

responsible for managing UNRWA emergency shelters in Khan Yunis. 

The study concludes for the most important results, where the most important of 

which is that staff inside UNRWA emergency shelters take into account the conditions 

of disabled persons with a relative weight of (85.1%), and that UNRWA staff inside 

emergency shelters have a capacity to deal with persons with disabilities with a 

relative weight of (83.5%), and the knowledge of staff inside UNRWA emergency 

shelters with disabled persons of a relative weight (82.954%), and the adoption of 

sphere standards for persons with disabilities from the staff working inside UNRWA 

emergency shelters of a relative weight of (74.7%). 

      The study concluded with the following recommendations, the most important of 

which were enhancing the capacities of the staff inside UNRWA temporary shelters 

with Sphere standards, working to increase the participation of people with special 

needs and their families, providing a creative environment supportive for people with 

special needs, applying Sphere standards to the services provided, enhancing 

participation with people with special needs, re-designing food service facilities 

within UNRWA temporary shelters, pre-positioning warehouses to ensure access to 

services for IDPs inside UNRWA shelters, and implementing emergency education 

programs. 

Keywords: Services, Person with Disabilities, Khan Younis Governorate 2014 

Aggression, Gaza Strip, Sphere Standards 
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 امللخص املفاهيمي:
الخاصة حواجز إضاهية بسبب نقاط الضعف  االحتياجاتفي حاالت الاوارئ يواجه كبار السن واخأشخاص ذوو 

. قد يتم وصم أو إخفا  هؤال  اخأهراد، وال لوم خار انتهاكات الحمايةاملوجودة لدى هذه الفئة مع ارتفاع معدالت 

لوصول إلى السلع والخدمات اإلنسانية لصعوبات كبيرة  انتيجة لذلك يواجووًّيتم التعرف عليهم أو استشارتهم 

 جموعات معياة من اخأشخاص تقديرااملااسبة بموجب القانون الدولي اإلنساني، هإن الحماية املحددة ترجع إلى م

ار كب املسلحة. ا يجعلوم أكثر عرضة للخار في النزاعاتالخاصة، ممًّّ االحتياجاتلعوامل مثل العمر أو الجنس أو 

الخاصة يتأثرون بشكل غير متااسب بالصراعات والكوارث املسلحة ولكن أقل  االحتياجاتالسن واخأشخاص ذوو 

والشكل التالي  الخاصة.  االحتياجاتمن املساعدات اإلنسانية الدولية مخصصة للمساين واخأشخاص ذوي  ٪ 1من 

حات لتاوير آليات التعامل مع اخأشخاص من ذوي االحتياجات يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم الاتائج واملقترًّ

ًّالخاصة أثاا  النزوح.

ًّ
ًّ

واملقترحات لتاوير آليات التعامل مع اخأشخاص من والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم الاتائج 

ذوي االحتياجات الخاصة أثاا  النزوح.

النزوح القسري 

لألشخاص ذوي 

اإلحتياجات 

الخاصة

 العاملين في مراكز 

اإليواء ومسارات 
النزوح واإلخالء 

القسري  الظروف النفسية 

املحيطة باألشخاص
اإلحتياجات ذوي 

أثناء الخاصة 

النزوح 

الظروف 

ةاالجتماعيةاملحيط
باألشخاص ذوي 

اإلحتياجات الخاصة 
في مراكز اإليواء 

ة الظروف االقتصادي

املحيطة باألشخاص
اإلحتياجات ذوي 

االحتياجات أثناء النزوحالخاصة 

اللوجسيتة 
والتأهيلية 

لألشخاص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة

غرفة العمليات 

ات املركزية للمؤسس
مقدمي الخدمات 

للمجتمع النازح

االستجابة  

ية للمتطلبات النفس
واالجتماعية 

والصحية لذوي 
اإلحتياجات الخاصة 

رفع الوعي وتوفير 
بيئة داعمة لذوي 
ة اإلحتياجات الخاص
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 االحتياجات الخاصة وجب تافيذ بعض اآلليات التالية:لتحسين وتاوير آليات التعامل مع ذوي املقترحات: 

. توهير بيئة مالئمة وداعمة لذوي االحتياجات الخاصة داخل مراكز اإليوا 

 االحتياجات الخاصة أثاا  النزوح.ذوي  مع بهدف تعزيز التعامل النزوح،وبعد  وأثاا تاوير قدرات العاملين قبل 

رًّتوهي خالل من الخاصة االحتياجات ذويًّ وخاصة املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل للاازحين الخدمات وصولًّ لضمان الغذائية وغيرًّ لغذائيةا للمواد ملخازنًّ املسبق االعداد ضرورة 

 .يونس خان محاهظة في والغذائية غذائية الغيرًّ باملواد خاصة مخازنًّ

احتياجاتهم.  مع يوائم بما الاازحين الستقبال مسبقا املعدة املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل الغذائية الخدمات مراهق تصميم 

عمل ورشات ضمن املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل اإلجرا ات وتحديد القرارات صياغة خالل من الاازحين أوضاع استقرارًّ بعد وأسرهم االحتياجات ذويًّ إشراك زيادة على العمل 
 .الخاصة االحتياجات ذويًّ استيعا  تحسين في تسوم

 باإلمكانيات املتاحة وحجم مع ذوي  أهموا أن التعاملوقد خلصت الدراسة ملجموعة نتائج 
ً
االحتياجات الخاصة داخل مراكز اإليوا  كان على املستوى املالو ، مقارنة

 النزوح الكبير الغير متوقع والعدد املحدود من مراكز اإليوا  املؤماة.

 دةوإعا لوم، داعمة إبداعية بيئة واتاحة إشراكوم وأسرهم، زيادة اسفير، والعمل على بمعاييرًّ املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين قدرات توص ي الدراسة بتعزيزًّ

 املؤقت. اخأونروا يوا إ مراكزًّ داخل للاازحين الخدمات وصولًّ لضمان ملخازنًّ املسبق واالعداد املؤقتة، اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل الغذائية الخدمات مراهق تصميم

 لىع الحصولًّ أجل من والكيفي والتحليلي الوصفي استخدام املاهج على االعتماد تم

وكانت أداة الدراسة استبانة موجوة الدراسة  أهداف تحقق التي والبيانات املعلومات
 .(110للعاملين في مراكز اإليوا  في خان يونس وذلك من خالل عياة بالغ عددها )

خالل طبيعة عمل الباحثان في االستجابة للنزوح أثاا  االعتدا ات من 

م ظورت مشكلة تتعلق بمستوى الخدمات املقدمة لذوي 2014العسكرية عام 

 ما: التالي الرئيس ي التساؤلًّاالحتياجات الخاصة حيث تم اإلشارة للمشكلة ب

 اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل الخاصة االحتياجات لذويًّ املقدمة الخدمات مستوىًّ
 اسفير؟ معاييرًّ حسب م2014 عدوان خالل خانيونس محاهظة في

 روااخأون إيوا  مراكزًّ موظفوًّ يتبعوا التي اإلجرا ات تقييم إلى الدراسة هدهت

 يرًّملعاي وهًقا الاازحين من الخاصة االحتياجات ذويًّ مع التعامل أثاا  املؤقتة

 اسفير

 اسفير معايير  حسب 2014 عدوان خالل خانيونس محافظة في األونروا إيواء مراكز  داخل الخاصة االحتياجات لذوي  املقدمة الخدمات تقييم
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 العام للدراسة: اإلطار . 1

 مقدمة: 1.1

بداية  يف قسرا الاازحين من العالم سكان عدد لى أنة عن املؤسسات الدولية املتخصصة إحصائيات الرسمية الصادرًّتشير اإلًّ

 أنحا  جميع في قسرا نزحوا قد شخص مليونًّ 71 من يقر  ما كان هذا العام نهاية وبحلولًّ. شخص مليونًّ 2.3كان  2018 عام

 مرة مالعال في قسرا الاازحين عدد ظل لذلك، ونتيجة. اإلنسان حقوقًّ انتهاكات أوًّ العاف أوًّ النزاع أوًّ لالضاواد نتيجة العالم

 والتحديات للقضايا نسبًيا قليل علمي اهتمام إيال  تم هقد الظاهرة، هذه حجم من الرغم على. قياي ي مستوىًّ على أخرىًّ

 صاخأشخا يصاف أن يجب. الالجئ وضع على للحصولًّ يسعونًّ الذين الخاصة االحتياجات ذويًّ اخأشخاص تواجه التي الخاصة

. المالع في اخأشخاص أضعف بين بالتأكيد اإلنسانية والكوارث الصراع حاالت في يعيشونًّ الذين الخاصة االحتياجات ذووًّ

 عاقاتاإلًّ عن تاجم التي واملتاوعة املتعددة التحديات بسبب القسرية الهجرة تجربة تتفاقم اخأشخاص، لوؤال  بالنسبة

 ذويًّ من العالم سكان من % 15 أن والبحوث الدراسات واقع من اتضح وقد  1.الحسية أوًّ الفكرية أوًّ العقلية أوًّ الجسدية

 في الخاصة االحتياجات ذويًّ من %80 ويتركزًّ الخاصة، االحتياجات ذويًّ من العالم هقرا  خمس ويعتبرًّ الخاصة االحتياجات

2ًّ.الاامية الدولًّ

ًّ: الدراسة مشكلة 2.1

 اخلد الخاصة االحتياجات لذوي  املقدمة الخدمات مستوى  ماالرئيس ي التالي:  التساؤلًّ خالل من الدراسة مشكلة تم تحديد

 ؟"اسفير معايير  حسب م2014 العدوان اإلسرائيلي عام خالل خانيونس محافظة في األونروا إيواء مراكز 

 الدراسة إلى تحقيق مجموعة من اخأهداف وهي: تهدف هذه الدراسة: أهداف 3.1

 محاهظة يف املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ في اسفيرًّ ملعاييرًّ وهًقا الخاصة االحتياجات لذويًّ املقدمة الخدمات جودة تقييم 

 .2014 عدوان خالل خانيونس

 ملعاييرًّ هًقاوًّ الخاصة االحتياجات ذويًّ مع التعامل أثاا  املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ موظفوًّ يتبعوا التي اإلجرا ات تقييم 

 .اسفير

 (. االقتصادية الافسية، املجتمعية، الصحية،) الخاصة االحتياجات ذويًّ أوضاع تقييم...ًّ

 إيوا  مراكزًّ داخل الخاصة االحتياجات ذويًّ مع التعامل حيث من والتوعية التدريب مجال في العاملين قدرات قياس 

ًّ.املؤقتة اخأونروا

 :الدراسة أهمية 4.1

 خأونرواا إيوا  ومراكزًّ الاوارئًّ في والعاملونًّ واملوتمون، الباحثون، الدراسة هذه نتائج من يستفيد األهمية العلمية: 1.4.1

ًّ.و صانعي القرارالخاصة  االحتياجات لذويًّ الخدمات ومقدموًّ املؤقتة،

 األهمية التطبيقية: 2.4.1

 ًّاملجتمع في الوشة الفئات أهم كإحدى الخاصة االحتياجات ذويًّ برعاية يتعلق وهام حيويًّ موضوع الدراسة تتااول 

 .والاوارئًّ االزمات وقت معوم التعامل ممارسات وأهضل الفلسايني

 ًّاسفيرًّ رًّبمعايي رباوا خالل من الخاصة االحتياجات ذويًّ هئة مع املتعاملين العاملين أدا  لتقييم املااسبة اآلليات توهر 

ًّ. االنسانية

                                                           
1  UNHCR. (2018). Working with Persons with Disabilities in Forced Displacement. Retrieved: March 7, 2019, from 
www.unhcr.org 

2 World Bank. (2017). World Bank Annual Report 2017 (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Retrieved: March 
7, 2019, from: www.unhcr.orghttp://documents.worldbank.org/curated/en/143021506909711004/World-Bank-
Annual-Report-2017 

http://www.unhcr.org/
http://documents.worldbank.org/curated/en/143021506909711004/World-Bank-Annual-Report-2017
http://documents.worldbank.org/curated/en/143021506909711004/World-Bank-Annual-Report-2017


 (104-81، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 86 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

 الدروس وأهم ،2014 غزة على العدوان خالل الخاصة االحتياجات ذويًّ لوا تعرض التي املشاكل على الضو  تسلط 

 .املجال هذا في اخأونروا تجربة من املستفادة

 اآلتي: ( على1) حسب شكل رقمتقتصر حدود الدراسة  الدراسة: حدود 5.1

 
 (: حدود الدراسة الحالية1شكل رقم )

ًّ الدراسة: مصطلحات 6.1
ً
ًّخأغراض الدراسة، تم تعريف املصالحات التالية: تحقيقا

 فسن في هم ممن باخأخرين مقارنه بموامه القيام يســــتايع والًّ قصــــورًّ من يعاني هرد كل هوًّ الخاصــــة: االحتياجات ذوي  1.6.1

1ًّاالجتماعية. والبيئة السن

 نع ناجمة سوا  العيش، وسبل للحياة التهديدات ذلك في بما اإلكراه، عاصرًّ هيها يوجد هجرة حركة: القسري  النزوح 2.6.1

2ًّ.اإلنسان صاع من أوًّ طبيعية أسبا 

ــــغيل إلغاثة املتحدة اخأمم وكالة: األونروا 3.6.1 ــــاين الجئي وتشــ ـــــاعدة تقدم والتي اخأدنى الشــــــرقًّ في هلســ  كســــــبوًّ والحماية املسـ

ـــــة لحوالي التأييد ــ ــــاين من الجئ ماليين خمســ ــ ــ ــــاينية واخأراضـــــــــ ي وســـــــــورية ولباان اخأردن في هلسـ ــ ــ  يتم أن لىإ وذلك املحتلة الفلسـ

3ًّملعاناتهم. حل إلى التوصل

 ىعل يااويًّ الذي املجتمع أوًّ املجتمع عمل في خايرًّ لخلل" نتيجة اخأشخاص تهجيرًّ هوًّالكوارث:  عن الناجمة الهجرة 4.6.1

 على لبالتغ على املتأثرًّ املجتمع أوًّ املجتمع قدرة تتجاوزًّ الاااق، واسعة بيئية أوًّ اقتصادية أوًّ مادية أوًّ بشرية آثارًّ أوًّ خسائرًّ

4ًّ.املجتمع استخدام موارد

                                                           
 //226943https://www.muhtwa.com م، املوقع:15/7/2019، تاريخ االطالع: 2019الخاصة  االحتياجاتم(. تعبير عن ذوي 2019موقع محتوى. ) 1
 terms-migration-https://www.iom.int/key م، املوقع:31/08/2019م(. الهجرة، تاريخ االطالع: 2018اخأمم املتحدة. ) 2

 are-we-https://www.unrwa.org/ar/who م، املوقع:25/06/2019، تاريخ االطالع: ااخأونروًّ (. من نحنم2019) .اخأونروا 3

 م، املوقع:31/08/2019اخأمم املتحدة للحد من خار الكوارث، تاريخ االطالع: برنامج  م(2018اخأمم املتحدة. ) 4
//www.unisdr.org/we/inform/terminologyhttps: 

حدود 

الدراسة

تتمثل الحدود : الحد املكاني

املكانية في مراكز إيوا  اخأونروا 
املؤقتة في محاهظة خان يونس 

2014أثاا  عدوان غزة 

:الحد الزماني

 النزوح الي مراكزًّهترة

إيوا  اخأونروا املؤقتة 

الي (8/6/٢٠١4ًّ)من 

(١6/9/٢٠١4)

تقتصر على آرا  : الحد البشري 

العاملين في مراكز إيوا  اخأونروا 
املؤقتة 

: الحد املوضوعي

الخدماتتقييم
املقدمة لذوي 

اإلحتياجات الخاصة 

داخل مراكز إيوا  
اخأونروا في محاهظة 

خانيونس خالل عدوان 

حسب معايير ٢٠١4
اسفير

 حدود الدراسة

https://www.muhtwa.com/226943/
https://www.iom.int/key-migration-terms
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are
https://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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 جسمال وظيفة في مشكلة هي اإلعاقة. املشاركة وقيود النشاط وقيود اإلعاقات يغاي شامل، مصالح عن عبارةاإلعاقة:  5.6.1

 على لبالتغ يتالب. هيه يعيش الذي املجتمع وميزات الشخص جسم سمات بين التفاعل تعكس معقدة، ظاهرة إنها هيكله؛ أوًّ

1ًّواالجتماعية. البيئية الحواجزًّ إلزالة تدخالت اإلعاقة ذووًّ اخأشخاص يواجووا التي الصعوبات

  النازحون  6.6.1
ً
 أوًّ اضاروا اخأشخاص من مجموعات أوًّ أشخاص هم :"IDP,s-Internal Displaced Persons" داخليا

 تحاالًّ أوًّ مسلح نزاع آثارًّ لتفادي سعيا أوًّ نتيجة وخاصة املعتادة، إقامتهم أماكن أوًّ ديارهم مغادرة على أوًّ الفرارًّ على أجبروا

ًّ دولة حدود يعبروا ولم البشر، هعل من كوارث أوًّ طبيعية كوارث أوًّ اإلنسان لحقوقًّ انتهاكات أوًّ عام عاف
ً
2ًّ.ادوليًًّ بها معترها

ًّ هيكليا سليمة مباني هي الاارئة املالجئ :"DES-Designated Emergency shelters" للطوارئ  املخصصة املالجئ 7.6.1
ً
 عادة

 خاللوا نم يمكن وسيلة توهرًّ أنها. الكوارث أوًّ الاوارئًّ ضحايا إليوا  الكوارث إدارة لبرامج التخايط مراحل في تحديدها يتم ما

3ًّ.طارئة ائليةع ومالجئ" للاوارئًّ مجتمعية مالجئ" كـ ومااسبتها املالجئ تحديد يجب. الكوارث لضحايا الفورية االحتياجات تلبية

 يوا إ ومراكزًّ الابيعي، الوضع في مدارس) مزدوج استخدام ذات مباني هي :(إجرائي تعريف:)املؤقتة األونروا إيواء مراكز  8.6.1

ًّ( الاوارئًّ وضع في مؤقتة
ً
 ،الكوارث أوًّ الاوارئًّ ضحايا إليوا  الكوارث إدارة لبرامج التخايط مراحل في تحديدها يتم ما عادة

 اإلمكانات حسبب اسفيرًّ معاييرًّ حسب تجويزها يتم بحيث للاازحين، الفورية االحتياجات تلبية خاللوا من يمكن وسيلة توهرًّ ههي

ًّ.املتاحة

 مصدرًّ وًّه الخارًّ" هوًّ استخداًما اخأكثرًّ التعريف هإن املواية، والصحة بالسالمة املتعلقة املخاطرًّ إلى نشيرًّ عادما الخطر: 9.6.1

 كنل بالتبادل،" واملخاطر الخارًّ" مصالحي استخدام يتم ما غالًبا. أشخاص أوًّ شخص على ضارًّ صحي تأثيرًّ أوًّ محتمل ضررًّ

 خأشخاصا يتهدد خاًرا ذلك هسيشكل الغرهة، في للما  انسكا  هااك كان إذا. االثاين بين الفرقًّ يفسرًّ البسيط املثال هذا

4ًّاملحتملة. املخاطرًّ يشكل واالنزالق باملكان يمرون الذين

10.6.1 SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة:( SPSS Inc. ,2001:) (Statistical package for social sciences )ًّوهو 

 للقيام شاملة حسابية بيانات أوًّ الحزم من مجموعة عن عبارة هوًّ spss وبرنامج االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الحزم يعني ما

5ًّ .رقمية بيانات على تحتويًّ التي العلمية اخأبحاث في البرنامج هذا استخدام ويتم البيانات، هذه بتحليل

من قبل مجموعة من  1997 بدأ اسفير في عام اإلنسانية: االستجابة في الدنيا واملعاييرًّ اإلنساني امليثاق: اسفير 11.6.1

ساسية من املعايير الدنيا العاملية اخأًّ املاظمات غير الحكومية وحركة الصليب اخأحمر والوالل اخأحمر لتاوير مجموعة

تعزيز لنزاعات، وًّنسانية في حاالت الكوارث وااإل االستجابةهذا الدليل هو تحسين نوعية  . والودف مننسانيةلالستجابة اإل

ج التجربة ة هي نتانسانياإل االستجابةنساني لألشخاص املتأثرين باخأزمة إن امليثاق االنساني واملعايير الدنيا في اإلمسائلة العمل 

ًّ 6باسم جمعية اسفير. 2016شخاص والوكاالت وقد سجل اسفير عام الجماعية للعديد من اخأ

12.6.1 (CHS) : األساسية اإلنسانية املعايير.) CHS. , 2019 -Standard  The Core Humanitarian)7 : تحدد املعايير

 نيةاإلنسا باالستجابةاملعايين  واخأهرادالتزامات يمكن للماظمات  ( تسعةCHS)واملسا لة املتعلقة بالجودة  اخأساسية اإلنسانية

جتمعات ملسا لة تجاه املبها لتحسين جودة وهعالية املساعدة التي يقدمونها. كما أن هذه املعايير توهر قدر أكبر من ا االستعانة

                                                           
1 World Health Organization. (2017). International bank for reconstruction and development/The World Bank. Tracking 
universal health coverage. 

 م، املوقع:25/06/2018، تاريخ االطالع: املسلحة مـواجوـة التحديـاتالاـزوح الداخلـي هـي النزاعـات م(. 2010اللجاة الدولية للصليب اخأحمر. ) 2
https://www.icrc.org/ar 

3 Red Cross Society of Seychelles ,the National Emergency Shelter Contingency and Management Plan,2011 
4 Health & Safety Authority,(2019) ,Retrieved 11 September 2019, from: Health & Safety Authority 

https://www.hsa.ie/eng/publications_and_forms/publications/corporate/programme_of_work_2019.pdf 
5 SPSS Inc. (2001a). SPSS 11.0 Regression Models: Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall  . 

6 Sphere Standards Humanitarian Charter and Minimum standards. (2019). Retrieved 20 September 2019, from 
https://www.spherestandards.org 
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للمجتمعات بإخضاع تلك املاظمات  اإلنسانية سيسمح همعرهة ما تلتزم به املاظمات اخأزماتاملتضررين من  واخأشخاص

 للمسا لة.

 .الدراسات السابقة:2
ـــــة االحتياجات لذويًّ القســـــــريًّ بالنزوح املتعلقة الدراســـــــات من العديد يوجد  الدراســـــــات بعض إلى التارقًّ يمكن وعليه الخاصــ

ًّ:ذات الصلة

 :األجنبية الدراسات 1.2

 .القسري  النزوح في الخاصة االحتياجات ذوي  مع العمل: بعنوان 1(UNHCR, 2019) دراسة 1.1.2

 هذه هامن تعاني التي التمييزًّ وأشكال الخاصة االحتياجات لذويًّ الخاصة االحتياجات على الوقوف إلى الدراسة تهدف

 تمثلت بحيث .القسريًّ النزوح أثاا  الخاصة االحتياجات ذويًّ لظروف شامل لفوم وتاويرًّ القسري، النزوح أثاا  الفئة

 ملةشا بيانات قاعدة على االستااد تم حيث الخاصة، االحتياجات ذويًّ من الدراسة مجتمع مع التعامل: في البحث أداة

 لقسري،ا النزوح أثاا  الخاصة االحتياجات ذويًّ مع للتعامل اخأهضل اخأليات لوضع مختصونًّ خبرا  خالل من وتحليلوا

 االحصائي لالتحلي برنامج باستخدام والتحليلي الوصفي املاهج الدراسة واتبعت .واحتياجاتها خصائصا حسب حالة كل

SPSS.ًّ

 والعنف الطفل حماية برامج في اإلعاقة دمج: بعنوان ،Unicef , Women’s Refugee Commission)2  (2018,دراسة 2.1.2

 لبنان في االجتماعي النوع على القائم

 باان،ل في االجتماعي الاوع على القائم العاف برامج لشركا  اإلعاقة دمج بهدف توجيهات دليل الي إنشا  الدراسة هدهت حيث

 ويًّذ العاملين لدعم مصمم وهوًّ الخاصة؛ االحتياجات ذويًّ والشبا  واخأطفال النسا  لحالة اآلمن والتحديد التوعية حيث من

 واالستجابة ايةالوق في يعملونًّ لذين ا التعبئة مجال في والعاملين املجتمعيين، واملتاوعين املستفيدين مع املباشرًّ االحتكاك

. جتمعومم نشاطات في الخاصة االحتياجات ذويًّ اخأشخاص إشراك لدعم عليهم واملشرهين االجتماعي، الاوع على القائم للعاف

 ةاملوجود املجتمعية والنشاطات العمليات إلى الوصولًّ قابلية لتحسين وأدوات أساسية وإجرا ات توجيهات، يتضمن وهوًّ

 للعلوم صائيةاإلح الحزمة باستخدام والتحليلي الوصفي املاهج الدراسة واتبعت .االجتماعي الاوع على القائم بالعاف واملتعلقة

SPSSًّ االجتماعية

 : العربية الدراسات 2.2

 خالل القسري  النزوح أثناء الخاصة االحتياجات ذوي  مع األونروا تعامل: بعنوان ،3(م2019 شحيبر،)دراسة  1.2.2

 .غزة قطاع في خانيونس محافظة دراسية حالة م2014 اعتداءات

الخاصة أثاا  النزوح القسري داخل مراكز اإليوا  املؤقتة التابعة  االحتياجاتحيث هدهت الدراسة للتعرف على ظروف ذوي 

 لذويًّ والتوعية التدريب مجال في العاملين قدرات ، معرهة2014لألونروا في محاهظة خان يونس خالل العدوان على غزة 

 العدوان لخال يونس خان محاهظة في القسريًّ النزوح أثاا  لألونروا التابعة املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ في الخاصة االحتياجات

 في لقسريًّا النزوح أثاا  لألونروا التابعة املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ في العاملين من املتبعة اإلجرا ات م، تقييم2014 غزة على

 وبعد وأثاا  قبل العاملين قدرات تاويرًّ على وأوصت الدراسة بالعمل .2014غزة على العدوان خالل يونس خان محاهظة

 ياجاتاالحت ذويًّ مع ولقا ات عمل ورش بتافيذ وداعمة مالئمة بيئة بتوهيرًّ يونس، واالهتمام خان محاهظة في القسريًّ النزوح

                                                           
1 UNHCR. (2019). working with Persons with Disabilities in Forced Displacement, Retrieved: March 7, 2019, from 
www.unhcr.org. 
2 UNICIF. (2018). Disability Inclusion in Child Protection and Gender based Violence Programs, Guidance on Disability 
Inclusion for GBV Partners in Lebanon, Retrieved: March 7, 2019, from www.unhcr.org. 

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة م، 2014م(. التعامل مع اخأشخاص ذوي اإلعاقة أثاا  النزوح القسري في محاهظة خانيونس خالل عدوان 2019شحيبر، هؤاد. ) 3

 .151-126(، 2) 1الفرص،

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
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 لبيان املتضررًّ املجتمع على الدراسة نفس لوم، وإعداد واملجتمعية واالقتصادية والصحية الافسية الظروف الخاصة، ومراعاة

ًّ.السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين الفجوة أسبا 

 اإلعــــــــــــاقة ذوي  لألشـــــــــخاص املقدمة الصحية الخدمات على القسري  النزوح أثــــــر : بعنوان 1(2019العثامنة،) دراسة 2.2.2

 غزة على اإلسرائيلي العدوان خــــالل

 قدمةامل الابية الخدمات وتقييم النزوح هترة خالل اإلعاقة ذويًّ اخأشخاص تواجه التي املعيقات تبيان الي الدراسة هدهت

 العاملين  ةكفا على التعرف وكذلك النزوح، هترة خالل الابية الاواقم بها تتمتع التي والجاهزية االستعداد مدي وتحديد لوم،

 انخ محاهظة في االيوا  أماكن في الـعاملين من الدراسـة مجتمع تكونًّ  .اإلعاقة ذويًّ اخأشخاص مع التعامل في اإليوا  مجال في

 عـبارة هدراست أداة كانت دراسته، نتائج إلى ليصالًّ والتحليلي الوصفي، املاهج الباحثان استخدم ،2014 غزة حر  خالل يونس

 امنه الاتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت  .ومتاوعين طبي، وطاقم مدرا ، من العاملين مع أجريت شخصية مقابالت عن

 اخلمد مثل يوا اإلًّ مراكزًّ في تواجدهم خالل الحركية اإلعاقة ذويًّ شخاصاخأ لدمج املااسبة املراكزًّ تأهيل في ضعف هااك أن

 صلألشخا الابية الرعاية تقديم في العاملة الابية الاواقم من واضح وقصورًّ واالستحمام، واملراحيض، الصفية الغرف

 عديدة مشاكل من يعانونًّ الخاصة االحتياجات ذويًّ أن الدراسة واستنتجت. الفئة بهذه خاص معرفي وضعف عاقة،اإلًّ ذويًّ

ًّ.الفلسايني املجتمع في ظاهرة غيرًّ وهي

 . اإلطار النظري: 3

 فلسطين في اإلعاقة انتشار  1.3

)وهو التحديث اخأخير 2017تشير الاتائج النهائية لجواز اإلحصا  املركزي الفلسايني للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 

 في 44,570( أهراد منهم )92,710ملركز( إلى أن عدد السكان الفلساينيين ذوي االحتياجات الخاصة في هلساين بلغ )
ً
( هردا

 في ( هرد48,140الضفة الغربية، و)
ً
ويظور من الجدول  عاقات الااتجة عن مسيرات العودة.قااع غزة، وال يشمل هذا العدد اإلًّا

من مجمل السكان  %3.2ن نسبة الذين لديهم إعاقة واحدة على اخأقل كانت اخأعلى في شمال غزة؛ حيث بلغت أ( 1التالي رقم )

اخأقل في  عاقة واحدة علىإياما كانت أقل نسبة للذين لديهم الفلساينيين في املحاهظة مقارنة بباقي محاهظات هلساين، ب

2ًّمن مجمل السكان الفلساينيين في املحاهظة. %1.4محاهظة أريحا واخأغوار بنسبة 

 :اإليواءمراكز داخل  االحتياجات الخاصةظروف ذوي  2.3 

 ويمكن الحديث هاا عن التالي: اإليوا في مراكز  اإلعاقةالظروف املحياة بذوي  تتعدد

 املؤقتة:  األونروا إيواء مراكز  في الخاصة االحتياجات بذوي  املحيطة النفسية الظروف 1.2.3

 وعدم والتوحد، الشديدة، الضغوط أعراضوا من صعبة نفسية ظروف من اإليوا  مراكزًّ في الخاصة االحتياجات ذويًّ يعاني

 من لفئةا هذه مع التعامل يعتبرًّ ولذلك الصدمة، بعد ما واضارا  االكتئا  مثل الشائعة العقلية ضراباتاإلًّ في وزيادة اتزان

 الرعاية على لًّالحصوًّ مكانيةإ في وانخفاض االجتماعي النسيج هقدان في واملتمثل بها املحدق الخارًّ عوامل بسبب املومة الفئات

3ًّ.اليومية االقتصادية املصاعب وزيادة والافسية الابية
  

                                                           
، ورقة علمية منشورة، مجلة 2014النزوح القسـري على الخدمات الصـحية املقدمة لألشــــخاص ذوي اإلعــــاقة خــــالل العدوان اإلسرائيلي على غزة (. أثــر 2019العثاماة، أشرف ) 1

 .  2الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، العدد 
 .info.wafa.psم، املوقع: 26/7/2019، تاريخ االطالع: بيانات ومعلوماتم(. 2017مركز املعلومات الفلسايني وها. ) 2

3 UNHCR. (2006). Strengthening Protection of Persons with Disabilities in Forced Displacement "The Situation of 
Refugees and Internally Displaced Persons (Idps) With Disabilities in Ukraine Retrieved: March 7, 2019, from: 
www.unhcr.org. 

http://www.unhcr.org/
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 2017انتشار اإلعاقة بين السكان الفلسطينيين حسب املحافظة والجنس ونوع اإلعاقة ( 1جدول رقم )

 املحاهظة والجنس

 اخأهراد ذوو اإلعاقة Type of Disability نوع اإلعاقة

ًّالبصر ًّالسمع
الحركة واستخدام 

ًّاخأيدي
ًّالتذكر والتركيز ًّالتواصل

Persons with 

Disability 
Seeing Hearing Mobility 

Remembering and 

concentrating 
Communication 

 ذكور 

ًّهلساين* 16,032 10,530 25,126 9,397 10,846 51,693 

 24,440 5,237 4,630 11,752 5,159 7,561 الضفة الغربية*

 3,200 676 594 1,621 637 987 جاين

 604 125 124 280 128 181 طوباس واخأغوار الشمالية

 2,470 543 437 1,277 513 761 طولكرم

 3,915 778 704 1,888 811 1,223 نابلس

 1,196 262 219 576 257 380 قلقيلية

 826 194 174 380 212 246 سلفيت

 2,482 545 493 1,133 533 762 رام هللا والبيرة

 342 80 56 148 80 117 أريحا واخأغوار

 1,083 246 245 550 225 344 القدس*

 2,106 400 361 982 462 644 بيت لحم

 6,216 1,388 1,223 2,917 1,301 1,916 الخليل

 27,253 5,609 4,767 13,374 5,371 8,471 قااع غزة

 6,652 1,213 1,115 3,344 1,266 2,061 شمال غزة

 8,665 1,813 1,522 4,280 1,654 2,808 غزة

 4,097 873 737 1,977 810 1,272 دير البلح

 5,156 1,083 934 2,446 1,058 1,618 خانيونس

 2,683 627 459 1,327 583 712 رهح

 إناث

ًّهلساين* 12,918 9,281 21,983 8,390 8,802 41,017 

 20,130 4,325 4,215 10,423 4,831 6,326 الضفة الغربية*

 2,822 554 590 1,626 612 865 جاين

 538 112 109 260 119 161 طوباس واخأغوار الشمالية

 2,216 418 402 1,253 510 723 طولكرم

 3,129 630 617 1,625 800 939 نابلس

 924 207 196 495 208 285 قلقيلية

 778 148 163 389 223 259 سلفيت

 2,281 528 504 1,129 547 709 رام هللا والبيرة

 335 85 73 159 74 94 أريحا واخأغوار

 941 218 214 469 245 338 القدس*

 1,686 340 339 829 415 553 بيت لحم

 4,480 1,085 1,008 2,189 1,078 1,400 الخليل

 20,887 4,477 4,175 11,560 4,450 6,592 قااع غزة

 4,959 977 961 2,805 944 1,627 شمال غزة

 6,330 1,444 1,307 3,439 1,334 2,048 غزة

 3,331 693 698 1,853 694 1,044 دير البلح

 4,045 840 783 2,241 918 1,262 خانيونس

 2,222 523 426 1,222 560 611 رهح

 (2017املصدر: )مركز اإلحصاء الفلسطيني: 

ًّ.1967البيانات ال تشمل ذلك الجز  من محاهظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عاوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ًّمالحظة:
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 املؤقتة:  اإليواء مراكز  في الخاصة االحتياجات بذوي  املحيطة االجتماعية الظروف 3.2.3

ـــــة االحتياجات ذويًّ يعاني ــ ــ ــــعبة اجتماعية ظروف من املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ في الخاصـ ــ ــ  نم االجتماعية العزلة في تتمثل صــ

ـــــرد نتيجة بالعزلة شــــــــــــعورهم ويزداد املؤقتة اإليوا  مراكزًّ في بهم املحياين ــ ــ  دمج يتموًّ العزلة، هذه على وللتغلب والنزوح، التشـــ

ًّ.ديهمل يجابيةاإلًّ الااقات ولزيادة املؤقتة اإليوا  مراكزًّ في واالجتماعية الرياضية النشاطات ضمن الخاصة االحتياجات ذويًّ

 النزوح: أثناء األونروا املؤقتة إيواء مراكز  داخل الخاصة االحتياجات لذوي  االقتصادية الظروف 3.2.2

 أعمالوم هقدانهم نتيجة صعبة اقتصادية ظروف من خاص بشكل الخاصة االحتياجات وذويًّ عام بشكل الاازحونًّ يعاني

 الصعبة تصاديةاالق الظروف يراعي بشكل املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ في التعامل يتم عليه وباا ًًّ وممتلكاتهم، وأراضيهم وماازلوم

ًّ:1التالية اآلليات باتباع وذلك

 إيوا  اكزًّمرًّ في وتسويقوا املوارات يمتلكونًّ ملن املحلية املاتجات لتصنيع مجال الحراسة، ماح مجال في كبيرًّ جز  توظيف

 غذائية وغيرًّ ةغذائي مواد عنهم، وتوهيرًّ االقتصادية عبا اخأًّ تخفيف بهدف لوم؛ املجانية الابية الخدمات املؤقتة، توهيرًّ اخأونروا

ًّ.وأسرهم بهم خاصة

 النزوح: أثناء املؤقتة اإليواء مراكز  داخل الخاصة االحتياجات ذوي  تمييز  عدم 3.2.4

ـــــة االحتياجات ذويًّ ُيعد ــ ــ ــ ــ ـــخاص من الخاصـ ــ ــ ــ ــ ـــين اخأشـــ ــ ــ ــ ــ ًّ املومشـــ
ً
ًّ اجتماعيا

ً
 من ياقص مما املؤقتة اإليوا  مراكزًّ داخل وتشــــــــــــــاركيا

 مع عـاملوموت ممـارســـــــــــــــاتهم على املحـاهظـة العـاملين على املؤقتـة اإليوا  مراكزًّ في التمييزًّ هـذا على وللتغلـب الحمـايـة في حقوقوم

ـــــة، االحتياجات ذويًّ ــ ــ ــ ــ ــــحيح تدريب عدم نتيجة ممارســــــــــــــاتهم تكونًّ وقد الاازحين، باقي وبين بينهم التمييزًّ وعدم الخاصـ ــ ــ ــ ــ  وذهل صــ

ـــخاص، هؤال  مع للتعامل الاواقم ــ ـــاركي نهج اعتماد خالل من الًّإ ذلك تحقيق يمكن والًّ اخأشـــ ــ ــ ـــامل تشـ ــ  االحتياجات ذويًّ مع شـــ

2ًّالخاصة.

ًّ :الخاصة االحتياجات ذوي  من للنازحين الخدمات تقديم 3.2.5

 رًّذك ويمكن الخاصة االحتياجات لذويًّ الخدمات على الحصولًّ لضمان املؤقتة اإليوا  مراكزًّ في العاملين جوود توحيد يجب

الابية  الرعاية 3:ومنها الخاصة االحتياجات لذويًّ خدمات على الحصولًّ لضمان االعتبارًّ بعين خذهاأ الواجب الجوود من عدد

 ذويًّل الحماية واالجتماعي، مراقبة الافس ي املنزلية الدعم الرعاية واملساعدة تقديم التكيف االجتماعية، أجوزة الدعم خدمات

ًّ.الخاصة االحتياجات

 :النزوح أثناء املؤقتة اإليواء مراكز  داخل الخاصة االحتياجات ذوي  تواجه التي التحديات 3.2.6

4ًّ:عدد من التحديات نذكر منها ر إلىتشي

 .املشاكل االقتصادية الااجمة عن عدم قدرتهم لالنخراط في سوق العمل أثاا  النزوح القسري 

  الخاصة.االحتياجات الغذائية والصحية والعالجية 

  إليوا االنزوح القسري في مراكز  حديثة( أثاا آليات -وسائل التاقل الخاصة بهم مثل )كراي ي متحركة إلىاالهتقار. 

  ويزداد شــــــــــعورهم بالعزلة نتيجة تشــــــــــردهم  اإليوا شــــــــــعور ذوي العالقة بالعزلة االجتماعية من املحياين بهم في مراكز

 وعزلتهم االجتماعية.

 منهجية الدراسة:. 4
 جل الحصول على املعلومات والبيانات التي تحقق أهداف الدراسة.أمن  والكيفي تبني املاهج الوصفي والتحليلي تم

  

                                                           
 م.22/1/2019م(. مقابلة شخصية، نائب رئيس مااقة خان يونس أثاا  حر  غزة بتاريخ: 2019الفقعاوي، هؤاد. ) 1

2 UNHCR. (2011). working With Persons with Disabilities in Forced Displacement, Retrieved November 7, 2019, from: 
https://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html 

 مرجع سابق 3
4United Nations High Commissioner For Refugees ،UNHCR)2006), last reference p 3-7  

https://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
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 الرئيسية للبيانات: املصادر  1.4

اتبعت الدراسة املاهج الوصفي التحليلي والكيفي هقد اختار الباحثان االستبانة كأداة لجمع البيانات، كما أجري الباحثان  

دد من ع يوا  التابعة لألونروا لالطالع على آرائهم واطلع الباحثان علىض املدرا  والعاملين في مراكز اإلًّمقابالت شخصية مع بع

وذه ن استخدام االستبيان لإبق تم تعديل االستبيان وتاويره، الدراسات والبحوث ذات الصلة باملوضوع وباا  على كل ما س

ًّالدراسة يرجع لعدة اعتبارات منها: 

 ًّللمستجيب بالنسبة الشخصية معرهة بعدم اإلحساس توهر.ًّ

 ـــــتبانة مالئمة ــ ــ ــ ــــوع االســ ــ ــ ــ ــ ـــــة اإلحتياجات لذويًّ املقدمة الخدمات تقييم حولًّ الدراســـــــــــــة ملوضـ ــ ــ ــ  إيوا  مراكزًّ داخل الخاصــ

ًّ.اسفير معاييرًّ حسب 2014 عدوان خالل خانيونس محاهظة في اخأونروا

 املستخدم واملاهج واإلمكانيات واملكان والجود الوقت توهرًّ حيث من الدراسة لابيعة االستبانة مالئمة.ًّ

يدرسوا الباحثان أو جميع اخأهراد أو اخأشخاص الذين يكونون بأن مجتمع الدراسة هم "جميع مفردات الظاهرة التي  يذكرًّ

( 160عددهم )إذ يبلغ ، م2014غزة  العدوان علىأثاا   اإليوا يتكون املجتمع من العاملين في مراكز وًّ .1موضوع مشكلة البحث"

ًّ
ً
،110، وبعياة ممثلة لوذا املجتمع وعددها )موظفا

ً
 مااقة خانيونس ونائبه، للحصولًّمدير اخأونروا بمقابلة  أيضا متوًّ ( موظفا

اختبار الفرضيات ومن ثم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي وًّعلى البيانات واملعلومات الضرورية 

(SPSS.) 

 اختبار فرضيات الدراسةتحليل مجاالت الدراسة و  2.4

اصة الخ االحتياجاتعرهة ذوي املتوسط الحسابي ملتبين أن ": الخاصة االحتياجاتمعرفة ذوي  "األول  املجالتحليل  1.2.4

ًّيتقسم املجال ملجالين هرعيين هما: (، وهو مستوى بدرجة أواهق بشدة. حيث%82.954بلغ )

  الخاصة االحتياجاتذوي  تشخيص -أ

 الخاصة االحتياجاتذوي  لتشخيصيوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب  :(5.1جدول )

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 Sig االحتمالية
 الرتبة

يتم إدراج احتياجات هذه الفئة ضمن خاة  1

 االستعداد ماذ البداية
4.2091 1.15015 84.18 11.026 .000 1 

يتم تسجيل ذوي االحتياجات الخاصة ضمن  2

ًّالحمايةمعايير 
4.1743 1.125 83.49 14.455 .000 2 

توجد اليات واضحة من قبل لجاة مختصة  3

ًّلفرز ذوي االحتياجات الخاصة
4.1560 .95427 83.12 12.647 .000 3 

للتعامل مع طبية مؤهلة  تتوهر هرقًّ 4

االحتياجات ذوي املتالبات الصحية ل

  الخاصة

4.1364 1.22270 82.73 9.748 .000 4 

للتعريف بفئات وتصنيفات  تلقيت دورات 5

ًّالنزوح قبل الخاصة االحتياجاتي ذوًّ
4.0841 1.12536 81.68 9.965 .000 5 

ذوي يــــــتــــــم تــــــتــــــبــــــع الــــــخــــــدمــــــات املــــــقــــــدمــــــة لــــــ 6

ًّمن قبل هريق مؤهل. الخاصة االحتياجات
4.0183 1.18620 80.37 8.963 .000 6 

ًًّّ
ً
ًّ 000. 11.967 82.595 98225. 4.1208ًّجميع الفقرات جميعا

( وهو مستوى مواهق %82.595بلغ ) الخاصة االحتياجاتذوي  لتشخيص املتوسط الحسابي النسبي أشارت نتائج الدراسة أن

ن أهم م مع التدريب الجيد، وتوهير الاواقم الابية املؤهلة يعد أن تامية قدرات العاملين يستنتج الباحثانأواهق. بدرجة 

                                                           
 .17، طبعة دار الفكر للنشر والتوزيعأساليبه(، -أدواته-العملي )مفوومه (، البحث2007ذوقان)عبيدات، 1
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ر ويفسمحاهظة خان يونس.  املؤقتة فيداخل مراكز إيوا  اخأونروا  الخاصة االحتياجاتذوي  أثاا  تشخيصالركائز الداعمة 

حاهظة م املؤقتة فيداخل مراكز إيوا  اخأونروا  الخاصة االحتياجاتذوي تشخيص  ين عنذلك بأن العاملين هم مسئول الباحثان

وح، بما النزفي بيئة  الخاصة االحتياجاتلذوي  مدى تشخيصومعلى  جابايإن جودة تدريبهم تاعكس إخان يونس، وبالتالي ه

 ذويًّ)إبراز وجود  إلى والتي أشارت (IOM,2016)مع دراسة  تتفق الدراسة الحاليةيلبي تقديم الخدمات اخأنسب لوم. 

هوم أكبر للمخاطر املرتفعة الااجمة عن الهجرة إلى اخأشخاص  الاازحين،بشكل مستمر في أوساط السكان  الخاصة االحتياجات

ًّجانب استراتيجيات لتخفيف املخاطر( الخاصة إلى االحتياجاتذوي 

 الخاصة االحتياجاتاستيعاب ذوي  -ب

 اإلحتياجات الخاصة ستيعاب ذوي ال يوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب  :(5.2جدول )

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 Sig االحتمالية
 الرتبة

توجد آلية تسجيل واضحة تحدد احتياجات  1

ًّهذه الفئة بوضوح
4.9174 4.89733 98.35 4.088 .000 1 

يتم وضع برامج خاصة تستهدف ذوي  2

ًّاالحتياجات الخاصة في أماكن اإليوا 
4.5185 4.07518 90.37 3.872 .000 2 

على  االحتياجات الخاصة يتم تدريب ذويًّ 3

آليات اإلخال  اآلمن وسوولة الوصول 

ًّللمخارج

4.5046 5.02885 90.09 3.124 .002 3 

يتم دمج هذه الفئة بالنشاطات املجتمعية  4

ًّفي مركز اإليوا  املختلفة أثاا  النزوح
4.4679 5.03059 89.36 3.046 .003 4 

يتم وضع آليات تشبيك مسبقة لربط هذه  5

الفئة بلجان املجتمع املحلي لتوهير 

ًّاالحتياجات الخاصةذوي االحتياجات ل

4.2636 1.16270 85.27 11.399 .000 5 

يتم وضع اشارات وارشادات لذوي  6

االحتياجات الخاصة في مراكز إيوا  اخأونروا 

ًّاملؤقتة 

4.2636 1.23910 85.27 10.696 .000 6 

تتم موائمة مراكز إيوا  اخأونروا املؤقتة  7

الحتياجات هذه الفئة "مداخل، مخارج 

ًّحمامات.... الخ"

4.1852 1.20084 83.7 10.257 .000 7 

توجد خاة اخال  طارئة واضحة لوذه الفئة  8

ًّعاد الضرورة
4.0636 1.17526 81.27 9.492 .000 8 

ر بمعاييالخاصة  االحتياجاتتم توعية ذوي ت 9

 اإلقامة الخاصة بهم في مركز اإليوا .
4.0091 .92365 80.18 11.458 .000 9 

يتم إشراك هذه الفئة بصياغة القرارات  10

وتحديد اإلجرا ات داخل مراكز إيوا  اخأونروا 

 املؤقتة 

3.9633 1.20897 79.27 8.319 .000 10 

ًًّّ
ً
ًّ 000. 8.841 83.313 1.55221 4.3084ًّجميع الفقرات جميعا

ـــبيأشـــــــارت نتائج الدراســـــــة أن  ــ ـــــابي النســ ـــط الحســ ــ ـــتيعا  املتوســ ــ ( وهو مســـــــتوى %83.313بلغ ) الخاصــــــة االحتياجاتذوي  الســ

ـــــراك  كما يســــــتنتج الباحثانأواهق، مواهق بدرجة  بصـــــــياغة القرارات وتحديد اإلجرا ات داخل مراكز  ذوي االحتياجاتأن إشــ

املااســــبة باإلضــــاهة الى وجود خاة اخال  مالئمة في أوقات الاوارئ داخل مراكز إيوا  املؤقتة مع تقديم التوعية إيوا  اخأونروا 

ـــتيعا  اخأشـــــخاص منمن أهم الركائز الداعمة  اخأونروا املؤقتة، يعد داخل مراكز إيوا  اخأونروا  الخاصـــــة االحتياجاتذوي  الســ

ـــتيعا   العاملين قدرات ذلك بأن ويفســـــــــــر الباحثانمحاهظة خان يونس.  املؤقتة في ــ ــ ــ ــ ـــية الســـ ــ ــ ــ ــ وي ذوباائها هو الدعامة الرئيســـ
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 على  املؤقتة فيداخل مراكز إيوا  اخأونروا  الخاصة االحتياجات
ً
محاهظة خان يونس، وبالتالي هان جودة تدريبهم تاعكس ايجابا

ـــتيعــا   ــ ــ ــ ــ ـــــة االحتيــاجــاتذوي مــدى اســـ ــ ــ ــ ــ  ةدراســــــــــــ مع وهـذا التفســـــــــــير يتفقحتيــاجــاتهم. النزوح، بمــا يلبي تلبيــة ا ًّفي بيئــة  الخــاصــ

UNHCR, 2016)) الخاصــــــــة أثاا  النزوح القســــــــري، املســــــــاواة وعدم  االحتياجات)تعزيز حماية اخأشــــــــخاص ذوي  والتي أشــــــارت

ـــة،  االحتيـــاجـــاتاللجو ، زيـــادة الوعي لـــدى العـــاملين بحقوق ذوي  املؤقتـــة وأمـــاكنالتمييز داخـــل مراكز إيوا  اخأونروا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الخـــاصـ

 ،لخاصـــة بحقوقوم وواجباتهم، إمكانية الوصـــول اآلمن للخدمات، الرعاية والحماية(ا االحتياجاتوتوعية اخأشـــخاص من ذوي 

)لضـــــــــــعف الخدمات الصـــــــــــحية املقدمة لذوي اإلعاقة ( والتي أشـــــــــارت 2019وقد اختلفت هذه النتائج معد راســـــــــة)العثامنة،

ًّ(2014داخل مراكز اإليوا  في محاهظة خانيونس أثاا  عدوان 

ـــــابي تبين من نتائج الدراســــــــــــــة أن: " قدرات العاملين "الثاني  املجالتحليل  2.2.4 ــ ــ ــ ــ ــــط الحسـ ــ ــ ــ ــ قدرات العاملين بلغت ل املتوســ

ًّأواهق، حيث انقسم املجال ملجالين هرعيين هما:( وهو مستوى بدرجة 83.527%)

 الخاصة االحتياجاتتدريب العاملين للتعامل مع ذوي  -أ

 حتياجات الخاصةتدريب العاملين للتعامل مع ذوي اال يوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب : (5.4جدول )

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط الحسابي 

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 Sig االحتمالية
 الرتبة

يتم تحديد أماكن إيوا  موائمة لذوي  1

الخاصة )بعد الفرز( في الاوابق االحتياجات 

ًّاملااسبة.

4.4818 .55408 89.64 28.049 .000 1 

على تدقيق البيانات  ينالعامليتم تأهيل  2

ًّالخاصة االحتياجاتالخاصة بذوي 
4.2727 .89759 85.45 14.871 .000 2 

 ذويًّ وواجبات حقوقًّ ىًّفي املأوًّ طاقم العمل يعي 3

 الخاصة أثاا  النزوح  االحتياجات
4.1636 .92397 83.27 13.209 .000 3 

على تقليل حدة الصدمات  ينب العامليتم تدري 4

ًّالخاصة االحتياجاتالتي يتعرض لوا ذوي 
4.1364 .99979 82.73 11.921 .000 4 

تعقد دورات أثاا  النزوح تهدف للتعامل مع  5

 الخاصة. االحتياجاتذوي 
3.9000 1.26310 78 7.473 .000 5 

ًّجميع ًّ
ً
ًّ 000. 17.071 83.818 73166. 4.1909ًّالفقرات جميعا

لغ ب الخاصـــــة االحتياجاتالعاملين للتعامل مع ذوي  لتدريب املتوســـــط الحســـــابي النســـــبي أشـــــارت نتائج الدراســـــة أن

ًّبدرجة مواهق.( وهو مستوى مواهق 83.818%)

ًّ بدرجة مواهق.( وهو مستوى %83.818بلغ ) الخاصة االحتياجاتتدريب العاملين للتعامل مع ذوي تبين أن 

 داخل مراكز إيوا  الخاصة االحتياجاتأن تامية قدرات العاملين من أهم الركائز الداعمة لظروف ذوي  يستنتج الباحثانكما 

ذلك بأن العاملين هم املسئولين عن تقديم الخدمات لذوي  ويفسر الباحثانمحاهظة خان يونس.  املؤقتة فياخأونروا 

على  جابايإن جودة تدريبهم تاعكس إمحاهظة خان يونس، وبالتالي ه املؤقتة فيداخل مراكز إيوا  اخأونروا  خاصةال االحتياجات

والتي ،  (UNHCR,2019) مع دراسة وهذا التفسير يتفق في بيئة نزوح مااسبة. الخاصة االحتياجاتخدمات مااسبة لذوي 

من ذوي إلدراج اخأشخاص  واالجتماعية)تكييف جميع اخأنشاة والخدمات ملعالجة الحواجز املادية والتواصلية  أشارت

آليات  املؤقتة ضمنالخاصة باخأنشاة داخل مراكز إيوا  اخأونروا  االحتياجاتإشراك اخأشخاص ذوو الخاصة،  االحتياجات

الل ليها من خإى ضمن أشكال متعددة يسول الوصول الحماية املجتمعية، توهير آليات املعلومات والتغذية الراجعة والشكاوًّ

 ،أن تقديم الخدمات الصحيةالى ) والتي أشارت (2019)الجوراني،مع دراسةيتعارض وهذا التفسير  الخاصة( االحتياجاتذوي 

 مخصص ولم يكن هااك مكان ،عاقة الحركيةام خاص بتوزيع املساعدات لذوي اإلًّنظ وهقن م يكل والغير صحية خالل االيوا 

ن م بشكل مافصل عن الاازحين الداخلين الخدمات لم تقدم، وًّلى الخدمات الصحيةإجل استالم مساعداتهم باإلضاهة أمن 
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اد الحالية أن خاط االستعد(، حيث 2014) عدواننه خالل أاملعاية  أوضحت املقابالت مع الجواتكما عاقة، غير ذوي اإلًّ

ًّ.(الصحية وتوزيع الخدمات بشكل مافصل لية معياة لتقديم الخدماتآلديهم لم تتارق لوضع 

 بيئة داعمة لذوي اإلحتياجات الخاصة  املؤقتة لتوفير زيادة درجة الوعي لدى العاملين في مراكز إيواء األونروا   -ب

يئة داعمة ب املؤقتة لتوفير درجة الوعي لدى العاملين في مراكز إيواء األونروا يوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب : (5.5جدول )

 االحتياجاتلذوي 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط الحسابي 

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 Sig االحتمالية
 الرتبة

الخاصة بمواد  االحتياجاتذوي العاملين ل توعيةيتم  1

 ومعايير الاظاهة الالزمة.
4.4545 .60025 89.09 25.415 .000 1 

الخاصة في  االحتياجات وًّذوًّيعي العاملون احتياجات  2

ًّأي نشاط داخل املأويًّ
4.2364 .92793 84.73 13.974 .000 2 

3 

ًّ

الخاصة بارق  االحتياجاتذوي العاملين ليتم توعية 

ًّاخأمن والسالمة الخاصة
4.1636ًّ1.13758 83.27 10.728 .000 3 

 االحتياجاتمن إدارة املأوى ملتابعة ذوي  يحدد موظف 4

 الخاصة
4.0091 1.26705 80.18 8.353 .000 4 

في ورشات  سر ذوي االحتياجات الخاصةاتشارك  5

ًّالخاصة االحتياجاتتوعية خاصة بذوي 
3.9455 1.21788 78.91 8.142 .000 5 

ًًّّ
ً
ًّ 000. 13.964 83.236 87262. 4.1618ًّجميع الفقرات جميعا

بيئة  ير املؤقتة لتوفالوعي لدى العاملين في مراكز إيواء األونروا  لدرجة املتوســـط الحســـابي النســـبي أشـــارت نتائج الدراســـة أن

ًّبدرجة مواهق. ( وهو مستوى مواهق %83.236بلغ ) االحتياجاتداعمة لذوي 

ـــائيا االحتياجات الخاصـــــــــة ــ ــ ــ ـــــتجابةدرجة  أن متوســـــــــــطا يدل على ، مّم0.05ًّعاد مســـــــــــتوى داللة  " دال إحصــ ــ ــ لوذا املجال  االســ

بأنه  يستنتج الباحثانكما  على هذا املجال. مواهقبدرجة  هوهذا يعني أن 3عن درجة املواهقة املتوساة وهي  يختلف جوهريا

ـــــة االحتياجاتبراز حقوق ذوي إ-ت توعيةيئة داعمة تشــــــمل )ورشــــــاوبرهع الوعي بتوهير ب ـــــيص موظف للتعامل مع -الخاصـ تخصـ

ـــــة االحتياجاتالخاصـــــــــة...( يتم تخفيف هشـــــــــاشـــــــــة هئة ذوي  االحتياجاتذوي  ــ أثاا  النزوح القســـــــــري داخل مراكز إيوا   الخاصــ

بأن توعية العاملين بورش عمل وتواصــــــــــــــل مســــــــــــــتمر مع توهير بيئة  يفســـــــــــر الباحثان محاهظة خان يونس. املؤقتة فياخأونروا 

ًّاملؤقتة.بشكل جيد داخل مراكز إيوا  اخأونروا  الخاصة االحتياجاتذوي  احتياجاتداعمة يسوم في تحديد 

إيوا  اية وعااية وًّما ملا أسومت هيه من رع لى حّدًّا  اخأونروا املؤقتة كانت ناجحة إأن تجربة اخأونروا في مراكز إيوًّ ويرى الباحثان

مااسب لذوي االحتياجات الخاصة مما ساهم في رهع املعاناة عنهم وتخفيف حدة الوشاشة لديهم ودمجوم في بيئة النزوح. 

 من عانوا الذين سكان هاييتي مساعدة على الدولي والتي أشارت )التركيزًّ (Wolbring, G.,2011) مع دراسةوهذا التفسير يتفق 

 خأشخاصا احتياجات تعميم حيث من املستقبل في الكوارث إلدارة نموذًجا هايتي تصبح إعاقات، والعمل لكي إلى تؤدي إصابات

ًّاإلدماج(. وإعادة التوطين وإعادة الترميم عملية في الخاصة االحتياجات ذويًّ

 املجال الثاني: قدرات العاملينتحليل 
 جاالت الدراسةمليوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب : (5.6جدول )

 الفقرةًّم
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط الحسابي 

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 Sig االحتمالية
 الرتبة

1ًّ
 االحتياجاتتدريب العاملين للتعامل مع ذوي 

ًّالخاصة
4.1909 .73166 83.818 17.071 .000 1ًّ

2ًّ

درجة الوعي لدى العاملين في مراكز إيوا  اخأونروا 

 االحتياجاتبيئة داعمة لذوي  املؤقتة لتوهيرًّ

ًّالخاصة

4.1618 .87262 83.236 13.964 .000 2 

ًّ 000. 15.5175 83.527 0.80214 4.17635 جميع املجاالت
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ما درجة بدرجة أواهق، أ( وهو مستوى %83.527) تبلغلقدرات العاملين  املتوسط الحسابي النسبي أشارت نتائج الدراسة أن

ًّ( وأتت في املرتبة الثانية بدرجة مواهق.83.236الوعي لدى العاملين هقد بلغت )

 " الخاصة االحتياجاتظروف ذوي الثالث " املجال تحليل 3.2.4
 الخاصة االحتياجاتظروف ذوي ليوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب : (5.7جدول )

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

 Sig االحتمالية
 الرتبة

1ًّ
يراعي العاملون الظروف الصحية الخاصة 

ًّالخاصة االحتياجاتبذوي 
4.5364 .55318 90.73 29.129 .000 1 

2ًّ
يراعي العاملون الظروف الافسية الخاصة 

ًّالخاصة االحتياجاتبذوي 
4.4455 .67166 88.91 22.571 .000 2 

3ًّ
ة الخاص االقتصاديةيراعي العاملون الظروف 

ًّالخاصة االحتياجاتبذوي 
4.3182 .84519 86.36 16.358 .000 3 

4ًّ
يتم تخزين املستلزمات املالوبة للتعامل مع 

ًّلحين الحاجة هذه الفئة وتأمينها
4.2364 1.05732 84.73 12.264 .000 4 

5ًّ

 االحتياجاتر الحماية واخأمان لذوي يتم توهي

داخل مراكز  الخاصة أثاا  النزوح القسريًّ

ًّإيوا  اخأونروا املؤقتة 

4.2182 .90241 84.36 14.158 .000 5 

6ًّ
الخاصة بذوي  برصد املخاوفالعاملون  يهتم

ًّالخاصة االحتياجات
4.2110 .59432 84.22 21.274 .000 6 

7ًّ
يراعي العاملون الظروف املجتمعية الخاصة 

ًّالخاصة االحتياجاتبذوي 
4.2000 .71421 84 17.622 .000 7 

8ًّ
 يشجع العاملون تامية اإلبداع لذويًّ

ًّالخاصة. االحتياجات
3.8598 1.07676 77.2 8.260 .000 8 

ًًّّ
ً
ًّ 000. 20.451 85.06375 64478. 4.2573ًّجميع الفقرات جميعا

ـــكل مختلف وهذا اخأًّ بأن هذه الفئة بحاجة لرعاية يســــــــتنتج الباحثان ــ ــ ـــــة وتعامل بشــ ــ مر يتالب أن يتعرف العاملون على خاصــ

ـــية  ــ ــ ـــــخصـ ــ ـــماتهم الشـ ــ ــ ــــة.  واحتياجاتهمسـ ــ ذلك، على أنه يجب العلم بظروف ذوي االحتياجات الخاصــــــــة  يفســـــــر الباحثانالخاصــ

ـــكل  املؤقتة فيحتى يتمكن العاملون في مراكز إيوا  اخأونروا داخل مراكز اإليوا   ــ ــ ــ ــ محاهظة خان يونس من تقديم الخدمات بشـــ

 والتي( UNHCR,2016)مع دراســـة يتفق التفســـيروهذا املؤقتة. مااســـب لوذه الفئة مع دمجوم ضـــمن بيئة مراكز إيوا  اخأونروا 

ـــــة داخل مراكز اإليوا ،  االحتياجات)يجب تعزيز حماية اخأشـــــــــــخاص ذوي  أشـــــــــارت ــ ــ اواة وعدم التمييز داخل مراكز املســـــــــــالخاصــ

زيادة الوعي لدى العاملين بحقوق ذوي االحتياجات الخاصــة، وتوعية اخأشــخاص من ذوي االحتياجات ، يوا  وأماكن اللجو اإلًّ

ـــــتغالل والالتحرر من ا، إمكانية الوصــــــــــول اآلمن للخدمات، الرعاية والحماية، الخاصــــــــــة بحقوقوم وواجباتهم ــ ــ ـــو  السـ ــ ــ ــ عاف وسـ

ًّيوا  وأماكن اللجو (املعاملة داخل مراكز اإلًّ

 العاملين "من قبل  اسفير مفاهيم  اعتمادمدى  الرابع " املجالتحليل  4.2.4

 العاملين من قبل اسفير مفاهيم  اعتمادمدى يوضح املتوسط واالنحراف والنسبة املئوية والرتب  (5.8جدول )

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي النسبي

قيمة 

 االختبار

 القيمة االحتمالية

Sig 
 الرتبة

يراعي العــــــاملون معيــــــار الخــــــدمــــــات غير  1

الـــغــــــذائـــيــــــة الـــخــــــاص بــــــاســــــــــــــفـــيـــر لــــــذوي 

 الخاصة داخل املأويًّ االحتياجات

4.1091 1.04351 82.18 11.147 .000 1 
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 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي النسبي

قيمة 

 االختبار

 القيمة االحتمالية

Sig 
 الرتبة

2 

ًّ

يــــراعــــي الــــعــــــامــــلــــون مــــعــــيــــــار الــــخــــــدمــــــات 

الـــغــــــذائـــيــــــة الـــخــــــاص بــــــاســــــــــــــفـــيـــر لــــــذوي 

 الخاصة داخل املأويًّ االحتياجات

4.0182 1.24872 80.36 8.552 .000 2 

يراعي العـــــاملون معيـــــار خـــــدمـــــات امليـــــاه  3

واالصــــــــــــحـــــاح الخـــــاص بـــــاســــــــــــفير لـــــذوي 

 الخاصة داخل املأويًّ االحتياجات

4.0091 1.22284 80.18 8.655 .000 3 

يــــراعــــي الــــعــــــامــــلــــون مــــعــــيــــــار الــــخــــــدمــــــات  4

الصـــــــــــــحــيــــــة الــخــــــاص بــــــاســـــــــــــفــيــر لــــــذوي 

ًّالخاصة داخل املأويًّ االحتياجات

3.9909 1.19245 79.82 8.715 .000 4 

يعي العاملون داخل مراكز إيوا  اخأونروا  5

اســــــــــــفير لحمــــــايــــــة ذوي  املؤقتــــــة معــــــاييرًّ

ًّالخاصة االحتياجات

2.5455 1.26082 50.91 3.781 .000 5 

ًّجميع ًّ
ً
ًّ 000. 8.400 74.69 91716. 3.7345ًّالفقرات جميعا

غذا ، )استخدام معايير اسفير الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة في املجاالت الخدماتية من هذا يظور أن  يستنتج الباحثان

د للتدريب والتأهيل الجي ذلكالباحثان ويرجع  .مياه، صحة وسبل العيش(، مع تدنى مستوى العلم بأنها مستقاه من اسفير

 الخاصة، وكيفية التعامل معوم االحتياجاتذوي للعاملين داخل مراكز إيوا  اخأونروا املؤقتة بمعايير استضاهة اخأشخاص من 

ر اسفير بقد خاط ال تتحدث عن ن اخأونروا كانت قد أعدت تدريب القدرات وهقأذلك ب ويفسر الباحثان .بأهضل الخدمات

عداده من خبرا  في مجال اخأزمات والاوارئ ما تتااول الدليل اإلجرائي الواضح دون الخوض في أصوله حيث أن هذا الدليل تم إ

  (Pearce, E., Buscher, D., & Timoney, J., 2013) دراسةمع  وهذا التفسير يتفق .وهم على دراية كاملة بمعايير اسفير

 الحتياجاتاتقييم املبادئ التوجيهية لتحديد املخاطر وتحديد أولويات اخأشخاص اخأكثر ضعفا من ذوي أشارت )تجريب وًّوالتي 

هي وًّالخاصة إلدارة الحاالت، حيث سيضمن ذلك الوصول العادل إلى املساعدة والخدمات مع تغير املوارد املتاحة للمستجيبين 

ًّتتقاطع مع معايير اسفير من حيث محددات الخدمة.

الخاصـــة داخل مراكز إيواء األونروا  االحتياجاتاإلجراءات واملمارســـات املتبعة للتعامل مع النازحين من ذوي  3.4

 .بمعايير اسفير املؤقتة وربطها

 املؤقتة؟الخاصة في مراكز إيواء األونروا  االحتياجاتما هي تطبيقات اسفير التي تم تطبيقها على ذوي  1.3.4

 ذوي االحتياجات الخاصة : تطبيقات على(5.10جدول )

ًّالفقراتًّم
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

ًّاالجابات
ًّالرتبةًّالنسبة

 1 94.5 104ًّالخاصة ملوارد املياه ومراهق الصرف الصحي االحتياجاتيوجد وصول آمن لذوي  1

الخاصة للخدمات الخاصة باخأمن الغذائي وسبل العيش داخل مركز  االحتياجاتيتم ضمان وصول ذوي  2

ًّاإليوا 
94 85.5 

2 

 3 82.7 91ًّالخاصة ذات الصلة باخأمن الغذائي وسبل العيش االحتياجاتيتم تحديد ورصد وتاوير قدرات ذوي  3

 4 80.9 89ًّالخاصة في اخأنشاة ذات الصلة باخأمن الغذائي وسبل العيش داخل مركز اإليوا  االحتياجاتيشارك ذوي  4

 5 80.9 89ًّالخاصة داخل مركز اإليوا  االحتياجاتالغذائية الخاصة بذوي  االحتياجاتيتم تحديد ورصد  5

 58 52.7 6 (WASH)الخاصة ببرامج املياه والصرف الصحي والاظاهة  االحتياجاتيشارك ذوي  6

 55 50.0 7 (WASH)الخاصة في تقييم برامج املياه والصرف الصحي والاظاهة  االحتياجاتيتم التشاور مع ذوي  7

  -- 580ًّاملجموعًّ

 (:5.10من خالل الجدول رقم )

 " الصرف الصحي الخاصة ملوارد املياه ومرافق االحتياجاتيوجد وصول آمن لذوي ( التي نصت على "1الفقرة رقم ) 
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لصحي، ه والصرف امن لوذه الفئة ملوارد املياراهق بشكل كامل لتأمين الوصول اآلًّ: أن اخأونروا قد اعدت امليستنتج الباحثان

ًّصالأوخفض الوشاشة لوذه الفئة الوشة  هم مقومات الحياة الكريمةأوالتي تعتبر من 

ذلك لألسبا  التالية: للدعم املستمر من قبل املانحين لوذا املجال مع التأكيد من قبل اإلدارة العليا على  يفسر الباحثان

ًّالخاصة. االحتياجاتأهميته لذوي 

 " (WASHالخاصة ببرامج املياه والصرف الصحي والنظافة ) االحتياجاتيشارك ذوي نصت على " ( التي2الفقرة رقم )

تركز على أهمية اتخاذ قرارات آنية لحماية الاازحين في وقت  املؤقتة كانت: أن إدارة مراكز إيوا  اخأونروا يستنتج الباحثان

اصة لضمان تافيذ القرارات املتخذة، وأيضا ضمان استمرار الخ االحتياجاتالاوارئ وهذا يتالب املشاركة الفاعلة من ذوي 

ًّاملؤقتة.الخدمات املقدمة دون احداث مشاكل قد تعيق العمل داخل مراكز إيوا  اخأونروا 

ًّلألسبا  التالية:  يعزو الباحثان ذلك

تمت لخمسة أضعاف عدد الاازحين املخاط  االستجابةلعدد محدد ولكن هعليا  االستجابةلقد قامت اخأونروا بتجويز  -

 .الستيعابهم

 .ا قلص جز  من الخدمات والتي تم التغلب عليها الحقامّمًّ  -

ًّا أضعف هذ الفئة في املشاركة الفاعلة ملحدودية املصادر.مّمًّ  -

اهة الصحي والاظالخاصة في تقييم برامج املياه والصرف  االحتياجاتيتم التشاور مع ذوي ( التي نصت على "3الفقرة رقم )

(WASH)  "ًّ

 يستنتج الباحثان 

ذوي االحتياجات الخاصة ركيزهم على تقديم الخدمة وحماية أن القائمين على مراكز إيوا  اخأونروا املؤقتة كان جل ت -

 .ض الوشاشة لوذه الفئة الوشة أصاللخف

 ولم يتم التشاور مع هذه الفئة بصاع القرار لعدة أسبا  أهموا: -

 محدودية مصار املياه.  .1

 محدودية مراهق الخدمات.  .2

ًّسلم أولويات اإلدارة في ظل تلك الظروف الاارئة.   .3

ص الباحثان
ُ
أن إدارة املأوى قد ركزت على مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة أكثر من مشاورتهم وذلك لصعوبة املرحلة  إلى خل

ًّالاارئة التي تتالب سرعة اتخاذ قرارات وضمان تافيذ سلم أولويات اإلدارة.

الخاصة ذات الصلة باخأمن الغذائي  االحتياجاتيتم تحديد ورصد وتاوير قدرات ذوي ( التي نصت على " 4الفقرة رقم )

ًّ" وسبل العيش

الخاصة ترتبط بضمان استمرارية السالمة واخأمن الغذائي  االحتياجات: أن تحديد ورصد وتاوير قدرات ذوي يستنتج الباحثان

ًّالخاصة. االحتياجاتوسبل العيش لذوي 

ًّذلك لعدة أسبا  منها: ويفسر الباحثان

ًّالخاصة. احتياجاتهمالفئة بتحديد  لتحقيق أهضل خدمات ممكاة لوذه -

ًّخأن سياسة اخأونروا تتالب التعامل بهذه املاهجية من با  حماية حقوق هذه الفئات. -

ًّاملسبق لدى العاملين وتاوير قدراتهم ما قبل حدوث النزوح. االستعداد -

خأمن الغذائي وسبل العيش الخاصة في اخأنشاة ذات الصلة با االحتياجاتيشارك ذوي ( التي نصت على " 5الفقرة رقم )

ًّ" داخل مركز اإليوا 

ًّعيش.بتحقيق اخأمن الغذائي وسبل ال اوثيق االخاصة باخأنشاة ترتبط ارتباط االحتياجاتأن مشاركة ذوي  ستنتج الباحثان:ي
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أن تحقيق أهداف إدارة املأوى يتالب تحقيق أهضل سبل املشاركة ضمن أنشاة واضحة في قااع  ىلإوُيرجع الباحثان ذلك 

ًّاخأمن الغذائي وسبل العيش.

الخاصة داخل مراكز إيوا  اخأونروا  االحتياجاتأن ضمان اخأمن الغذائي وسبل العيش لألشخاص ذوي  ىلإيخلص الباحثان 

ًّواضحة في هذا املجال. بتحديد أنشاة ارتباطا وثيقا املؤقتة يرتبط

الخاصة للخدمات الخاصة باخأمن الغذائي وسبل العيش  االحتياجاتيتم ضمان وصول ذوي ( التي نصت على " 6الفقرة رقم )

ًّ" داخل مركز اإليوا 

أن ضمان وصول الخدمات )املأكل، امللبس، املواد غير الغذائية...(، من أهم العوامل اخأساسية لضمان  يستنتج الباحثان:

ًّاملؤقتة.الخاصة في مراكز إيوا  اخأونروا  االحتياجاتاخأمن الغذائي وسبل العيش لذوي 

رارية اخأساسية التي ُيبنى عليها ضمان استم أن املأكل وامللبس واملواد غير الغذائية هم اخأساس والقاعدة ىلإذلك  وُيرجع الباحثان

ًّالحياة بكرامة.

الخاصة داخل مركز  االحتياجاتالغذائية الخاصة بذوي  االحتياجاتيتم تحديد ورصد ( التي نصت على " 7الفقرة رقم )

ًّ" اإليوا 

ئي ن استمرارية اخأمن الغذاالخاصة ترتبط بضما االحتياجاتالغذائية لذوي  االحتياجات: أن تحديد ورصد يستنتج الباحثان

ًّالخاصة. االحتياجاتلذوي 

ًّذلك لعدة أسبا  منها: ويفسر الباحثان

ًّالغذائية املااسبة لوذه الفئة. االحتياجاتتوهير  -

ًّسياسة اخأونروا تتالب التعامل بهذه املاهجية من با  حماية حقوق هذه الفئات. -

ًّاملسبق لدى اخأونروا ما قبل حدوث النزوح. االستعداد -

 آمن ومشـــــاركة هاعلة لذويًّ وصـــــولًّ)كدت على ( والتي أ4م( ملحق رقم )2019اوي، )الفقعحيث تتفق هذه النتائج مع مقابلة 

 والاظاهة( الصحي والصرف الخاصة ضمن برامج املياه االحتياجات

 الخاصة؟ االحتياجاتلخدمة األشخاص من ذوي  استخدامهاما هي اإلجراءات واملمارسات التي تم  2.3.4

 الخاصة االحتياجاتلخدمة األشخاص من ذوي  استخدامهااإلجراءات واملمارسات التي تم : (5.11جدول )

ًّالرتبةًّالنسبةًّعدد االجاباتًّالفقراتًّم

 1 93.6 103ًّالخاصة  االحتياجاتذوي  واحتياجاتيتم موائمة املاوي حسب إمكانيات  1

الخاصـــــة الصـــــحية من خالل الرصـــــد  االحتياجاتذوي  احتياجاتيتم رصـــــد  2

ًّواملتابعة
90 81.8 2 

مع  (WASH)يتم موائمة مراهق خدمات املياه والصـــــــــــرف الصـــــــــــحي والاظاهة  3

ًّالخاصة  االحتياجاتذوي  احتياجات
78 70.9 3 

 احتياجاتالخاصة، مع مراعاة  االحتياجاتيوجد وصول آمن للتعليم لذوي  4

ًّجميع الفئات 
76 69.1 4 

الخـــاصـــــــــــــــة التعليميـــة بـــدمجوم ضــــــــــــمن  االحتيـــاجـــاتيتم تعزيز قـــدرات ذوي  5

ًّاخأنشاة ذات الصلة بالتعليم
75 68.2 5 

 6 66.4 73ًّالخاصة لبرنامج التعليم االحتياجاتذوي  احتياجاتيتم تحديد  6

الخاصــــة  االحتياجاتيوجد وصــــول آمن لخدمات املاوي واملواد املنزلية لذوي  7

ًّبما يصون كرامتهم أثاا  الاوارئ  
70 63.6 7 

 ذويًّ احتياجاتيتم تصـــــــــــميم املراهق الخاصـــــــــــة باخأنشـــــــــــاة الغذائية ملوائمة  8

ًّالخاصة  االحتياجات
69 62.7 8 
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ًّالرتبةًّالنسبةًّعدد االجاباتًّالفقراتًّم

الخاصـــــــة بدمجوم ضـــــــمن اخأنشـــــــاة ذات  االحتياجاتيتم تعزيز قدرات ذوي   9

ًّالصلة باخأمن الغذائي وسبل العيش
51 46.4 9 

ًًّّ--685ًًّّاملجموع 

 ( تبين ان:5.11من خالل الجدول رقم )

 احتياجات( مع WASHيتم موائمة مرافق خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة )( التي نصت على " 1الفقرة رقم ) 

 " الخاصة  االحتياجاتذوي 

ارتبط بتحقيق  االستجابة( أثاا  مرحلة WASHأن موائمة مراهق خدمات املياه والصرف الصحي والاظاهة ) :الباحثانيستنتج 

 االحتياجاتعداد الاازحين من ذوي أأن  ىلإوُيرجع الباحثان ذلك  الخاصة. االحتياجاتأهضل خدمة للاازحين من ذوي 

ا اضار إدارة الاوارئ في املااقة للاوارئ مّمًّ االستعدادعداد الاازحين املخاط لوا ضمن مرحلة أاصة قد هاقت تقدير الخ

ًّاخأعداد الواردة وباإلمكانيات املتاحة.  بحسبملوائمة املنشآت 

الخاصة بدمجهم ضمن األنشطة ذات الصلة باألمن  االحتياجاتيتم تعزيز قدرات ذوي ( التي نصت على " 2الفقرة رقم )

 " الغذائي وسبل العيش 

خأمن بتحقيق ا اوثيق االخاصة بدمجوم ضمن اخأنشاة ترتبط ارتباط االحتياجاتأن تعزيز قدرات ذوي  يستنتج الباحثان:

صة باخأمن الغذائي وسبل اخأنشاة الخا يالخاصة ف االحتياجاتدمج ذوي  ضعف وُيرجع الباحثان الغذائي وسبل العيش.

داد ة مع تزايد أعالخاصة لضمان توهير الخدم الحتياجاتاأن التركيز اعتمد على مشاركة من الاازحين من غير ذوي  ىلإالعيش 

اصة الخ االحتياجاتعمال متعبة وهذا أمر أدى الستبعاد ذوي أقديم تلك الخدمات يحتاج ملجوود وًّبأن ت الاازحين يوميا، علما

والذي أشار الي تاوير وتعزيز قدرات  (،4ملحق ) (م2019، مقابلة )الفقعاويًّ مع وهذا التفسير يتفق.  االستجابةفي أولى أيام 

 بدمجوم ضمن اخأنشاة ذات الصلة باخأمن الغذائي وسبل العيش،  الخاصة االحتياجاتذوي 

لخاصة ا االحتياجاتذوي  احتياجاتيتم تصميم املراهق الخاصة باخأنشاة الغذائية ملوائمة ( التي نصت على " 3الفقرة رقم )

 "ًّ

ة أثاا  الخاص االحتياجاتذوي  احتياجاتأن موائمة تصميم املراهق الخاصة باخأنشاة الغذائية لتلبية  يستنتج الباحثان:

 ىلإوُيرجع الباحثان ذلك  الخاصة بالدرجة القصوى. االحتياجاتارتبط بتوهير الخدمة للاازحين من ذوي  االستجابةمرحلة 

وعليه صممت املراهق ملوائمة هذا العدد مع هامش  من الاازحينعداد محددة ألتخايط الستقبال عداد تضمات اأن هترة اإلًّ

الخاصة بنسبة أكبر بكثير مما هو مخاط له ضمن مرحلة  االحتياجاتزيادة ولكن هداحة الكارثة زادت عدد الاازحين من ذوي 

د اه واستحمام خارجية من املوارًّ)باا  دورات ميللاوارئ مما دهع إدارة الاوارئ في املااقة ملوائمة املنشآت القائمة  االستعداد

ًّبحسب اخأعداد الواردة وباإلمكانيات املتاحة. املتوهرة حينها، وهصل النسا  عن الرجال هيها( 

 " الخاصة االحتياجاتذوي  واحتياجاتوي حسب إمكانيات آيتم موائمة املنصت على "  التي( 4الفقرة رقم )

 ارتبط االستجابةالخاصة أثاا  مرحلة  االحتياجاتذوي  واحتياجاتحسب إمكانيات  ويًّآأن موائمة امل يستنتج الباحثان:

داد تضمات عهترة اإلًّ ويفسر الباحثان ذلك بأن ولى.الخاصة بالدرجة اخأًّ االحتياجاتبتوهير املأوى املااسب للاازحين من ذوي 

ًّعليه تمت اإلجرا ات التالية:الخاصة، وًّ االحتياجاتعداد محددة من الاازحين من ذوي أالتخايط الستقبال 

ًّ. االستجابةالخاصة أثاا   االحتياجاتخذ بعين االعتبار تخصيص بعض الغرف وأماكن الخدمات لذوي أ -

ًّسياسة اخأونروا تتالب التعامل بهذه املاهجية من با  حماية حقوق هذه الفئات. -

ًّاملسبق لدى اخأونروا ما قبل حدوث النزوح. االستعداد -

ًّبهذه الفئة.  واهتمامومئم من قبل املانحين توهر الدعم املالًّ -
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الخاصة بما يصون  االحتياجاتيوجد وصول آمن لخدمات املاوي واملواد املنزلية لذوي ( التي نصت على " 5الفقرة رقم )

ًّ" كرامتهم أثاا  الاوارئ 

من العوامل اخأساسية لضمان يعد أن ضمان وصول الخدمات )املسكن، امللبس، املواد غير الغذائية،(،  يستنتج الباحثان:

ويعزو الباحثان ذلك  هترة النزوح. املؤقتة أثاا الخاصة داخل مراكز إيوا  اخأونروا  االحتياجاتالحماية وصون الكرامة لذوي 

لفئات ا بكرامة، واستمرارية الحماية لجميعضمان استمرارية الحياة أحد أركان أن املسكن، امللبس واملواد غير الغذائية هم  ىلإ

ًّ.وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة

 " الخاصة الصحية من خالل الرصد واملتابعة االحتياجاتذوي  احتياجاتيتم رصد نصت على "  التي( 6الفقرة رقم )

الخاصة الصحية تعتبر العصب الرئيس ي لضمان سالمة وامن الاازحين  االحتياجاتذوي  احتياجاتأن رصد يستنتج الباحثان: 

 ويفسر الباحثان ذلك لعدة أسباب منها: الخاصة. االحتياجاتمن ذوي 

ًّالخاصة من خالل الرصد. احتياجاتهمأهضل السبل لتحقيق الخدمات صحية لوذه الفئة هي بتحديد  -

ًّالخاصة تتالب التعامل بهذه املاهجية. االحتياجاتسياسة اخأونروا الصحية تجاه حماية اخأشخاص ذوي  -

ًّواقم الابية وتاوير قدراتهم ما قبل حدوث النزوح.املسبق لدى الا االستعداد -

ًّالدعم املستمر من قبل املؤسسات الشريكة لألونروا لوذا املجال. -

ًّ" الخاصة لبرنامج التعليم االحتياجاتذوي  احتياجاتيتم تحديد ( التي نصت على " 7الفقرة رقم )

الخاصة لبرنامج التعليم جز  اصيل لضمان دمج واستمرارية  االحتياجاتذوي  احتياجاتلى أن تحديد إذلك  يعزو الباحثان:

ًّذلك لعدة أسبا  منها: ويفسر الباحثان الخاصة. االحتياجاتالتعلم لدى الاازحين من ذوي 

ًّالودف الرئيس ي إلدارة املأوى هو حماية اخأرواح وتأمين الاازحين -

والاازحين عامة داخل مراكز إيوا  اخأونروا  الخاصة االحتياجاتسياسة اخأونروا التعليمية تجاه اخأشخاص ذوي  -

ًّدة اإليوا .ويعتمد أيضا على طول م املأويًّتعنى بتفعيل برامج التعليم أثاا  الاوارئ بعد استقرار الاازحين في  املؤقتة،

ًّاملسبق لدى اخأونروا وتاوير سبل التعلم والتعليم أثاا  الاوارئ في مرحلة ما قبل النزوح. االستعداد -

ًّاملستمر من قبل املؤسسات الشريكة لألونروا لوذا املجال وخاصة اليونسكو.الدعم  -

الخاصة التعليمية بدمجوم ضمن اخأنشاة ذات الصلة  االحتياجاتيتم تعزيز قدرات ذوي ( التي نصت على " 8الفقرة رقم )

ًّ" بالتعليم

الخاصة التعليمية بدمجوم ضمن اخأنشاة ذات الصلة بالتعليم يرتبط  االحتياجاتأن تعزيز قدرات ذوي  يستنتج الباحثان:

ج ذوي ضعف دم وُيرجع الباحثان الخاصة. االحتياجاتارتباط وثيق بتوجيه ورهع الكفا ة العلمية للالبة الاازحين من ذوي 

ة ذوي رواح وتأمين الاازحين وخاصأن التركيز اخأساي ي كان على حماية اخأًّ ىلإة في اخأنشاة الخاصة بالتعليم الخاص االحتياجات

ًّ.االستجابةالخاصة منهم في أول أيام  االحتياجات

جميع الفئات  احتياجاتالخاصة، مع مراعاة  االحتياجاتيوجد وصول آمن للتعليم لذوي ( التي نصت على " 9الفقرة رقم )

 "ًّ

جميع الفئات أثاا  الاوارئ داخل  احتياجاتالخاصة، مع مراعاة  االحتياجاتأن وصول آمن للتعليم لذوي  يستنتج الباحثان:

 ىلإويعزو الباحثان ذلك  مركز اإليوا ، من أهم العوامل اخأساسية لضمان الحماية ودعم صمود هذه الفئة أثاا  هترة النزوح.

ا  الاوارئ داخل مركز جميع الفئات أثا احتياجاتالخاصة، مع مراعاة  االحتياجاتأن ضمان وصول آمن للتعليم لذوي 

ًّاإليوا  يعتبر بسب:

ًّسياسة املؤسسة القاضية بتفعيل ماظومة التعليم أثاا  الاوارئ. -

ًّوجو  استمرارية التعليم أثاا  الاوارئ لضمان استمرارية تفاعل هذه الفئات التعليمية. -
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 والصرف املياه خدمات مراهق موائمةكدت على (، والتي أ4م( ملحق )2019لعايدي، ا) حيث تتفق هذه النتائج مع مقابلة

العيش، موائمة  وسبل الغذائي باخأمن الصلة ذات اخأنشاة ضمن الخاصة االحتياجات ذويًّ قدرات والاظاهة، تعزيزًّ الصحي

الغذائية، الوصول اآلمن للخدمات رصد وتحديد االحتياجات الخاصة، ضمان الدمج ضمن اخأنشاة  باخأنشاة الخاصة املراهق

ًّاإليوا . مركزًّ داخل التعليمية

 التوصيات 2.5

ًّ:التالية التوصيات تقديم يمكن السابقة الاتائج على باا ًًّ

 ًّعمل، ورش عقد خالل من اسفيرًّ معاييرًّ على بالتدريب املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل العاملين قدرات تعزيز 

 مع للتعامل وتأهيلوم اإلنسانية للمحددات اسفيرًّ مجال في خبرا  مع ولقا ات اسفير، معاييرًّ حولًّ تدريبية ودورات

ًّ. املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل الخاصة االحتياجات ذويًّ

 وتحديد القرارات صياغة خالل من الاازحين أوضاع استقرارًّ بعد وأسرهم االحتياجات ذويًّ إشراك زيادة على العمل 

ًّ.استيعابهم تحسين في تسوم عمل ورشات ضمن املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل اإلجرا ات

 تاحةامل اإلمكانيات وتاويع الخالقة اخأهكارًّ استيعا  خالل من الخاصة االحتياجات لذويًّ داعمة إبداعية بيئة اتاحة 

ًّ.النزوح محاة تخاي على تساعدهم ممكاة خدمة أهضل للوصولًّ

 لذويًّ( الغذائية وغيرًّ الغذائية الخدمات صحاح،واإل املياه الصحية،) املقدمة الخدمات في اسفيرًّ معاييرًّ تابيق 

ًّ والكوارث الحرو  وقت الخاصة االحتياجات
ً
 اخأونروا إيوا  مراكزًّ لوم داخل ممكاة استجابة أهضل لتحقيق وصوال

ًّ.املؤقتة

 ًّالاظاهةوًّ الصحي والصرف املياه لبرامج والتقييم والتافيذ عداداإلًّ في الخاصة االحتياجات ذويًّ مع املشاركة تعزيز  .ًّ

 العيش وسبل الغذائي باخأمن الصلة ذات اخأنشاة ضمن بدمجوم الخاصة االحتياجات ذويًّ قدرات تعزيزًّ على العمل 

ًّ.املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل

 نالاازحي الستقبال مسبقا املعدة املؤقتة اخأونروا إيوا  مراكزًّ داخل الغذائية الخدمات مراهق تصميم إعادة ضرورة 

ًّ الخاصة االحتياجات ذويًّ احتياجات مع يتوائم بما

 إيوا  مراكزًّ داخل للاازحين الخدمات وصولًّ لضمان الغذائية وغيرًّ الغذائية للمواد ملخازنًّ املسبق عداداإلًّ ضرورة 

 يف والغذائية غذائية الغيرًّ باملواد خاصة مخازنًّ توهيرًّ خالل من الخاصة االحتياجات ذويًّ وخاصة املؤقتة اخأونروا

ًّ.يونس خان محاهظة

 إليوا ا مركزًّ داخل الاوارئًّ أثاا  الفئات جميع احتياجات مراعاة مع للوصولًّ الاارئة التعليم برامج تافيذ على العمل 

 دراسية مقترحات 5.3

ًّ: كالتالي املجال هذا في دراسات بعدة القيام الباحثان يقترح

 ًّغزة قااع في النزوح أثاا  الخاصة االحتياجات ذويًّ لخدمة اخأهلية الجمعيات دور.ًّ

 ًّغزة قااع في النزوح أثاا  الخاصة االحتياجات ذويًّ خدمة في الحكومية املؤسسات دور.ًّ

 ًّغزة قااع في النزوح أثاا  الخاصة االحتياجات ذويًّ وخدمة رعاية في( اخأونروا غيرًّ) الدولية املؤسسات دور.ًّ

 املراجعاملصادر و 
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 ( .2018اخأمم املتحدة .)م، املوقع:31/08/2019االطالع: ، تاريخ الهجرةم 

 https://www.iom.int/key-migration-terms 

 م املوقع:25/06/2019، تاريخ االطالع: ااخأونروًّ (. من نحنم2019) .اخأونروا  
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are 

https://www.iom.int/key-migration-terms
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ة الدراسات االستراتيجية غيا  التوازن االستراتيجي في املااقة العربية، مجلم(: 2020)السيد، يوسف إبراهيم كمال يوثق هذا البحث كـ: 

 .128-105، ص برلين(، 4(، العدد )2املجلد )للكوارث وإدارة الفرص، 

 ملستخلصا

قياس أثر سعر الصرف االسمي على االستثمار اخأجابي املباشر في مصر من خالل بيانات  إلىهذه الدراسة  هدهت

غاى الفترة )
ُ

أة  باستخدام( وذلك 2017-1977ساوية ت
ّ

املاهج القياي ي االنحدار الذاتي ذو الفجوات الزماية املثبا

ARDL  معدل نمو الااتج املحلي اإلجمالي ودرجة االنفتاح االقتصادي، وسعر الصرف  وهيواعتمدت على املتغيرات

حيث توصلت الدراسة إلى وجود عالقة  الخارجية،اإلسمي واالحتياطيات من الاقد اخأجابي ومعدل التضخم والديون 

ًّمصر.  املباشر في بياخأجاإيجابية على املدى الاويل بين سعر الصرف واالستثمار 

   :الكلمات املفتاحية

االنحدار  نموذج االستثمار اخأجابي املباشر، سعر الصرف االسمي، معدل نمو الااتج املحلي اإلجمالي، معدل التضخم،

باأة، االنفتاح االقتصادي.
ُ
ًّالذاتي ذو الفجوات الزماية امل

Abstract 
This study aims to identify the effect of official exchange rate on foreign direct investment in 

Egypt, with annual data covering the period (1978-2017), using the ARDL method. This 

study was based on the following variables, GDP growth, and official exchange rate, trade 

openness, total reserves, inflation, and external debt. The study concluded that there is a 

positive long-run relationship between official exchange rate and foreign direct investment 

in Egypt. 

Keywords:  
Foreign Direct Investment, Official Exchange Rate, GDP Growth, Inflation, Trade 

Openness, ARDL Model. 
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 امللخص املفاهيمي

تتميز مصـــــر بأنها دولة تمتلك موارد طبيعية وكوادر بشـــــرية تمكنها من أن تكون بيئة مالئمة لتعزيز االســـــتثمار اخأجابي 

وهتح مســــارات تاموية جدية تعزز قوة مصــــر االقتصــــادية، وفي ضــــو  ذلك يلعب املتغير اخأســــايــــ ي في االســــتثمار وهو 

ــــتثمار في ظل تذبذ  العملة املحلي ــ ــ ـــــرف على االســ ــ ــ ــــعر الصـ ــ ــ ــــكل ســ ــ ــ ـــــأنه أن يؤثر على شــ ــ ــ ة مقابل الدوالر، والذي من شـ

وطبيعة االســــتثمار اخأجابي، وفي ضــــو  املعايات الســــابقة شــــود االســــتثمار اخأجابي في مصــــر تراجع ماذ اندالع الثورة 

ًّم. 2017م وحتى 1974وحتى اخأن، ورغم ذلك لم يشود تأثير االستثمار اخأجابي على الااتج املحلي من العام 

ًّ  لاموذج قياس أثر سعر الصرف على االستثمار اخأجابي املباشر في مصرًّوالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي 

 
ـــح ملخص  ــ ـــكل التالي يوضــ ــ ــــتثمار اخأجابي فيلدراســـــــة البحثية وأهم الاتائج واملقترحات اوالشــ ـــــرف االســـ ــــعر الصــ  خأثر ســـ

ًّمصر

 

 

 نموذج قياس آلثر 

سعر الصرف على 

ي االستثمار األجنب

املباشر في مصر

بناء السياسات

القومية لتدفق
بي االستثمار األجن

االصالح 

االقتصادي في 
ضوء محددات 

صندو  النقد 

الدولي

تعويم سعر 

صرف العملة 
ب االجنبية وتذبذ

األسعار وانتشار 

سياسة استهدافالسو  السودة 

التضخم 
وتدخالت من 

البنك املركزي 

تدفق سلبي ال

نبيلالستثمار األج
رات في ضوء املتغي

السياسية 

واألمنية

سياسة التعامل

مع الديون 
الخارجية
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 تطلعات مستقبلية: 

املااطق ذات اخأولية لرهع انتاجية تلك املااطق، وتخفيض معدالت الباالة ورهع كفا ة العاملين بها. إضاهة إلى بعض التوصيات  إلىاخأجابي املباشر  الستثمارًّباا  السياسات التوجيهية ل

 من السياستين الاقدية واملالية لزيادة تدهقات االستثمار اخأجابي 
ً
  املباشر.التي تقدم ملتخذ القرار في كال

 الخارجية من شأنها أن تزيد من تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر. تبني استراتيجية واضحة لتخفيض الديون 

 سعر الصرف على االستثمار األجنبي املباشر في مصر نموذج قياس ي ألثر 
 

، باإلضــــــــاهة إلــــــــى التــــــــأثير اإليجــــــــابي لكــــــــل مــــــــن االســــــــتثمار مــــــــؤثرة وجــــــــود عالقــــــــة إيجابيــــــــة بــــــــين ســــــــعر الصــــــــرف واالســــــــتثمار اخأجابــــــــي املباشــــــــر فــــــــي مصــــــــرًّالدراســــــــة  أكــــــــدت نتــــــــائج

ى االســـــــتثمار اخأجابـــــــي اخأجابـــــــي املباشـــــــر بفتـــــــرة إباـــــــا  واحـــــــدة ودرجـــــــة االنفتـــــــاح االقتصـــــــادي واالحتياطيـــــــات مـــــــن الاقـــــــد اخأجابـــــــي، ووجـــــــود تـــــــأثير ســـــــلبي للـــــــديون الخارجيـــــــة علـــــــ

 املباشر، وهو ما يتواهق مع الاظرية االقتصادية. 

 

 فيصـــــر مالتزام الباك املركزي بالحفاظ على الاظام املعلن لســـــعر الصـــــرف في مصـــــر من شـــــأنه إن يعزز من تدهقات االســـــتثمار اخأجابي املباشـــــر إلى  بضـــــرورة أوصـــــت الدراســـــة

ة بين كل ي املباشـــر لوجود عالقة ســـلبيأن يقلل من تكلفة رأس املال وبالتالي مزيد من االســـتثمار اخأجاب شـــأنهتخفيض معدالت الفائدة من وًّ املختلفة. القااعات االقتصـــادية
 .راض واالستثمار اخأجابي املباشرمن معدل الفائدة على االق

 اهج االستنباطي،على امله الدراسة الباحث في هذ اتبعه يعتمد املاهج الذي

أت الزماية واملاهج القياي ي، وذلك باستخدام   
ّ
با

ُ
نموذج االنحدار الذاتي ذو امل

 ARDLاملوزعة 

تتلخص مشكلة البحث في دراسة االستثمار اخأجابي املباشر في مصر وبيان 

املحددات املختلفة املؤثرة في تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر، ومعرهة أثر 

سعر الصرف على االستثمار اخأجابي املباشر في ظل السياسات املختلفة التي 

ي االستثمار اخأجاب اتبعتها مصر لصياغة سعر الصرف والتذبذ  في تدهقات

 .املباشر في مصر

ن م أثر ســــعر الصــــرف على االســــتثمار اخأجابي املباشــــرًّهدهت الدراســــة إلى بيان 

خالل نموذج قيايــــــــــــ ي يبين العالقة طويلة اخأجل بين كل من ســــــــــــعر الصــــــــــــرف 

 رمصفي واالستثمار اخأجابي املباشر 
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 . اإلطار العام1

 مقدمة: 1.1

متزايد، هالعديد من الدراسات  اهتمامعلى  االستثمار اخأجابي املباشر الصرف على مخاطر سعر حول تأثير الدراساتتحظى 

همن خالل عدد من  1تأثيرات إيجابية، في حين يذهب البعض اآلخر أن لوا آثار سلبية، تولد الصرفتؤكد أن مخاطر سعر 

هذه الحالة، وارتفاع  في للسوق املحلية، ينتج يريد أن السلع املاتجة هإذا كان املستثمر على وجوة الارق. حيث يتوقف اخأمر

من ناحية  املحليين، القوة الشرائية للمستهلكين عن طريق زيادة تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر يزيد من املحلية قيمة العملة

.  2تكلفة رأس املال طريق خفض عن االستثمار اخأجابي املباشر يزيد للبلد املتلقي سعر الصرف الحقيقي في أخرى، هإن انخفاض

. من القوميمباشرة وغير مباشرة وهو يمثل مرآة عاكسة لالقتصاد  ويرتبط سعر الصرف مع كل املتغيرات االقتصادية باريقة

اخأجابي املباشر في مصر، حيث تزامات مراحل تدهق االستثمار اخأجابي  االستثمارًّسعر الصرف على  أثرًّهاا تأتي أهمية بحث 

ًّمدى صحة أو خاأ الفرض التالي:  اختبارًّر مع التغيرات في أنظمة سعر الصرف في مصر. وقام هذا البحث على املباش

 توجد عالقة معنوية سلبية لسعر الصرف االسمي على االستثمار األجنبي املباشر في مصر.

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

، 1974تبنت الحكومات املصرية املتعاقبة تشجيع االستثمار اخأجابي املباشر، وذلك ماذ صدور قوانين االنفتاح االقتصادي عام 

وإصدار قوانين االستثمار املختلفة التالية له، وعلى الرغم من ذلك هإن مؤشرات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر شودت 

، حيث بلغ إجمال
ً
 وتذبذبا

ً
مليار دوالر ماذ بداية االنفتاح االقتصادي  104.71ي تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر ملصر ضعفا

مليار دوالر. كما أن نسبة مساهمة االستثمار في الااتج املحلي اإلجمالي في مصر ظلت  2.55بلغ  ساويًّ، بمتوسط 2017حتى عام 

 إلى انخفضت، 2006عام  %9.34د وصلت إلى أعلى مستوى لوا ، ماذ االنفتاح االقتصادي وحتى اآلن، هق%10دون نسبة الـ 

ًّ. 2017من الااتج املحلي اإلجمالي عام  3.14%

تاوعت خاللوا أنظمة الصرف  ،2017شود سعر الصرف في مصر مراحل مختلفة وتحويالت عديدة ماذ السبعياات وحتى 

 ية بما في ذلك االستثمار اخأجابي املباشر.  ومما سبق نجد أنعلى املتغيرات االقتصادية الكل أثرهاملتبعة في مصر، مما كان له 

االستثمار  املؤثرة في تدهقاتوًّمشكلة البحث تتلخص في دراسة االستثمار اخأجابي املباشر في مصر وبيان املحددات املختلفة 

ياغة سعر ي اتبعتها مصر لصاالستثمار في ظل السياسات املختلفة التطبيعة اخأجابي املباشر، ومعرهة أثر سعر الصرف على 

ما مدى تأثير  من خالل اإلجابة على عدد من التساؤالت منها .الصرف والتذبذ  في تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر

سعر الصرف على االستثمار األجنبي املباشر في مصر؟ ما مدى تأثير املتغيرات االخرى في االستثمار األجنبي املباشر في مصر؟ 

ًّ.عى هذا البحث إلى اإلجابة على تلك األسئلةيس

 تمثلت إهداف البحث في  أهداف الدراسة: 3.1

  تحديد العوامل املؤثرة في االستثمار اخأجابي املباشرة في مصر وقياس مدى تأثيرها من خالل استخدام اخأساليب

 (.2017 –1977ًّالفترة )اإلحصائية خالل 

  خالل نموذج قياي ي يبين العالقة طويلة اخأجل بين كل  املباشرة مندراسة أثر سعر الصرف على االستثمارات اخأجابية

ًّمن سعر الصرف واالستثمار اخأجابي املباشر في مصر. 

 يلي: هيماتكمن أهمية الدراسة  أهمية الدراسة: 4.1

                                                           
1  Cushman, D.O.  (1985), Real Exchange Rate Risk, Expectations, and the Level of Direct Investment, Review of 
Economics and Statistics 67: p 297–308. 
2 Chowdhury Abdur R. & Wheeler Mark (2008) Op, Cit, p 219    
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أهمية ماهجية لوذا البحث، حيث يوهر إطار  ار اخأجابي املباشريعاى تااول اإلطار الاظري لسعر الصرف وأثرة على االستثم

ااحية اخأجابي املباشر، ومن ال واالستثمارًّمتكامل للاظريات التي تااولت تلك العالقة للباحثين واملوتمين بسعر الصرف 

ًّالتابيقية يتااول البحث دور سعر الصرف في جذ  االستثمار اخأجابي املباشر في مصر.

 الدراسة: منهجية 5.1

-1978ن )السالسل الزماية في الفترة م باستخداميعتمد املاهج الذي يتبعه الباحث على املاهج االستنباطي، واملاهج القياي ي 

 People Bank)املصري و املركزيًّوالباك  (UNCTAD)و   (World Bank)( واملصادر الخاصة بالبيانات هي بيانات 2017

of China)  أت الزماية املوزعة  
ّ
با

ُ
 Pesaran)والذي وضعه  (ARDL)، والاموذج املستخدم هو نموذج االنحدار الذاتي ذو امل

et al ,2001)دار الذاتي، ودمج هيها نماذج االنح (Autoregressive Models) ًّباا  املوزعةونماذج هترات اإل 

(Distributed Lag Models)  وفي هذه املاهجية تكون السلسلة الزماية دالة في اباا  قيموا، وقيم املتغيرات التفسيرية

ًّالحالية واباا ها بفترة زماية أو اكثر.

ًّالحدود املكانية والحدود الزمايةتتمثل حدود البحث في كل من  حدود الدراسة: 6.1

 ًّجموورية مصر العربية :الحدود املكانية

 حيث تعد تلك الفترة بداية االتجاه نحو االعتماد على سياسات تسعى  2017حتى  1977الفترة من  :الحدود الزماية

 لجذ  االستثمار اخأجابي املباشر في مصر

 الدراسات السابقة: 7.1

ــــتثمار اخأجابتحظى الدراســــــــات حول تأثير  ــ ـــــرف على االســ ــ ــــعر الصـ ــ ـــــر باهتمام متزايد، هوهقاســ ــ لد للدراســــــــات الســــــــابقة توًّ ي املباشـ

تقلبات ســـعر الصـــرف تأثيرات إيجابية أو ســـلبية وغامضـــة في بعض اخأوقات على االســـتثمار اخأجابي املباشـــر، وهااك العديد من 

ًّوجوات الاظر التي تحاول شرح تلك العالقة منها.

ـــعي هيلبس إلى اك -أ ــ ــ ــ ـــتنباطي سـ ــ ــ ــ ـــــتخدام املاهج االسـ ــ ــ ـــــر، باسـ ــ ــ ــــتثمار اخأجابي املباشـ ــ ــ ـــــرف واالســ ــ ــ ـــعار الصـ ــ ــ ــ ـــــاف العالقة بين اسـ ــ ــ تشـ

حيث توصل إلى أنه من الااحية الاظرية يكتشف أن الربط بين مخاطر سعر الصرف   Hazard rate modelsواستخدام 

خاطرة، من اد من املنتاج واالبتعنة اإلًّواالســــــــتثمار االجابي املباشــــــــر يمكن تصــــــــنيفوما إلى نهجين رئيســــــــيين، تتكون من مروًّ

ويستاد  جابي املباشرًّدور في تفسير مستوى االستثمار اخأًّي أأن تحركات أسعار الصرف ال تلعب  نتاج يؤكدحيث مرونة اإلًّ

سعار الصرف، ومن خالل مدخل أواملوا املتغيرة بعد تحقق صدمات هذا الرأي إلى  اهتراض أن الشركات يمكن ضبط ع

ســـــــــــعار الصـــــــــــرف الثابتة؛ حيث تتجه االســـــــــــتثمارات من البلدان أيمكن أن يكون لوا تأثيران اخأول ن املخاطرة، هاالبتعاد م

ذات مســــــــــتوى عال من مخاطر ســــــــــعر الصــــــــــرف إلى البلدان ذات االســــــــــتقرار في العملة، حيث تولد املخاطر حالة من عدم 

ــــتثمار، التأثير الثاني من خال ــــعر الصــــــرف على قاوات اإليرادات والتكلفة الحدية أل الثقة في العائد املتوقع على االســ ثر ســ

 1ساس الربح والخسارة من االستثمار.أالتفريق في قرار االستثمار على  وبالتالي يركز على أثر سعر الصرف على

ـــــتخدام 1986حتى  1963( في دراســــــــــــــته التي أجراها على الواليات املتحدة اخأمريكية في الفترة من Cushmanيؤكد ) -  ــ ــ ــ  باســـ

ــــتثمار اخأًّالســــــالســــــل الزماية، والتي تهدف إلى معرهة أثر تغيرات ســــــع ـــــرف على توقعات االســ ود جابي املباشــــــر، إلى وجر الصـ

عالقة إيجابية بشــــــــــــــكل ملحوظ بين تقلبات ســــــــــــــعر الصــــــــــــــرف وكل من التدهقات الواردة والصــــــــــــــادرة من الواليات املتحدة 

 2اخأمريكية.

                                                           
1 Phillips, S., and Fredoun Z. A. (2008) Exchange Rates and Foreign Direct Investment: Theoretical Models and 
Empirical Evidence. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 52: P 505-525. 
2 Cushman, D. O (1988) Exchange Rate Uncertainty and Foreign Direct Investment in the United States, Review of World 
Economics 124: 322-334. 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/02/13/world-bank-group-launches-2014-development-marketplace-in-india
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ليقين لسعر الصرف الحقيقي واالستثمار الخاص في البلدان الاامية هتحقق دراسة الصلة بين عدم ا ( إلىServénسعى ) -ج

(Servén باســــتخدام نموذج )(CARCH) ( أن تقلبات ســــعر الصــــرف يؤثر ســــلبا1995: 1970للفترة من )  على االســــتثمار في

حديد وا أهمية كبيرة في تالبلدان الاامية وباإلضـــاهة إلى ذلك تكشـــف دراســـته أن الاظم املالية ودرجة االنفتاح التجاري ل

 1تأثير االستمارات على سعر الصرف.

ل من جابي، بالتابيق على كلبات ســعر الصــرف على االســتثمار اخأًّهكانت تهدف دراســته إلى التحقق من أثر تق Darbyأما   -د

ـــــا وإياــاليــا للفترة من أملــيــات املتحــدة واململكــة املتحــدة وًّالوالًّ ــ ــ ــ ــ ـــتخــدام  1995إلى  1976انيــا وهرنســ ــ ــ ــ ــ  Dixit- Pindyckبــاســـ

modelرف ســــــــيؤدي إلى زيادة االســــــــتثمار ، حيث أكد أنه من الااحية الاظرية ال يمكن القول إن قمع تقلبات ســــــــعر الصــــــــ

أن  أجابي املباشر بصورة تلقائية، وتبين الدراسة إن تقلبات سعر الصرف لوا نتيجة سلبية على االستثمار، في حين بداخأًّ

 وروبا.أجابي في زيادة االستثمار اخأًّسعار الصرف عمل على أاستقرار 

بدراسة أثر تقلبات سعر الصرف على الصادرات واالستثمار في الواليات  Martin. Bailey & George .S. Tavlasقام كل من  -ه

لم يكن  التغيرات في أسعار الصرف أن الاتائج إلى م، أشارت1986إلى  1976خالل الفترة من  املتحدة باستخدام البيانات

االضارابات الضخمة  خالل هترة الصرف الثابت واالستثمار املباشر. ومن ثم شكك في بقا  نظام على التجارة آثار كبيرةله 

 2صدمات أسعار الافط. اثاين من التي شملت

املية ة العسواق املالياملباشر الذي ينشأ عاد تكامل اخأًّ إلى دراسة العالقة بين سعر الصرف واالستثمار اخأجابي Frootيسعى  -و

اد اخأمريكي في دراسته لالقتصفي ليؤكد أن التغيرات في الثروة تترجم إلى تغيرات في الالب على االستثمار املباشر، هأظور 

اخأجابية  زادت الحيازات 1985أنه في أعقا  انخفاض قيمة الدوالر اخأمريكي، في هترة ما بعد  1987حتى  1972بين الفترة 

ي قدرتها جابية وبالتاليد من الثروة بالنسبة للشركات اخأًّللشركات اخأمريكية وعالوة على ذلك هإن خفض قيمة العملة يزًّ

3ًّخأمريكية.اعلى االستثمار في الواليات املتحدة 

ـــــرف مســــــــتوى وتقلب دراســــــــة تأثير  Glauco &Andrewحاول كل من  -ز ــــعر الصـــ ــ ـــــر  على ســ ــــتثمار اخأجابي املباشـــ ــ في  الوارداالســ

 محددات لبحث نموذج االنحدار بها املتغيرات التي ســــمح بعض باإلضــــاهة إلى . 2001: 1975 خالل الفترة اململكة املتحدة

ــــلبية االســــــــتثمار اخأجابي املباشــــــــر، وجدت الدراســــــــة دليال قويا على ــ ــــائية بين وجود عالقة ســ ــ ــــعر  تقلب ذات داللة إحصــ ــ ســ

4ًّاخأجابي املباشر.وتدهقات االستثمار  الصرف الحقيقي

بدراسة تأثير الصدمات عدم التأكد لسعر الصرف )تقلب( على االستثمار  Chowdhury Abdur R. & Wheeler Mark -قام  -ح

في كادا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، من خالل التحليل باستخدام نماذج االنحدار  FDIاخأجابي املباشر 

ستثمار ، وسعر الفائدة، واالًّاتهعلى مستوى اخأسعار، والااتج الحقيقي، وسعر الصرف الحقيقي وتقلبالذاتي التي تحتوي 

الدول في  على االستثمار اخأجابي املباشر االقتصاد الكلي ملتغيرات الصدمات تأثير Mark,Abdurاخأجابي املباشر. هقد هحص 

حيث أكد  .االستثمار اخأجابي املباشر سعر الصرف على ليقينعدم ا على وجه التحديد، وركزا على تأثير املذكورة أعاله

 حيث أن الزيادة في في تلك البلدان االستثمار اخأجابي املباشر إيجابي على على أن تقلبات سعر الصرف يكون لوا تأثير

ستؤدي النخفاض تقلبات اسعار الصرف  انخفاض تقلبات سعر الصرف، في حين أن االستثمار اخأجابي املباشر يؤدي لزيادة

                                                           
1 Servén, L (2003) Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment in LDCS, the Review of Economics and 
Statistics 85: 212-218. 
2 Martin. Bailey and George .S. Tavlas (1991) Trade and Investment under Floating Rates: The U.S. Experience. 
3 Froot, K. A., and Jeremy C. S (1991) Exchange Rates and Foreign Direct Investment: An Imperfect Capital Markets 
Approach. Quarterly Journal of Economics 106: 1191- 1217. 
4 Glauco De Vita and Andrew Abbott (2007) Do Exchange Rates have any Impact upon UK Inward Foreign Direct 
Investment? Applied Economics ISSN 0003–6846 print/ISSN 1466–4283.   
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تقلب أسعار  من خالل زيادة االستثمار اخأجابي املباشر زيادات في االستثمار اخأجابي املباشر، وبالتالي يمكن الحصول على

1ًّ.الصرف

إلى بيان العالقة الســـببية بين تقلبات ســـعر الصـــرف وبين االســـتثمار اخأجابي املباشـــر   Adil Suliman, Hamid E Ali -ســـعى  -ط

هريقية ســـعار الصـــرف في مااق الفرنك اإلًّأبي املباشـــر وتقلبات جالعالقة الســـببية بين االســـتثمار اخأًّحيث بحث كل منهما ا

ـــــببية وأكد وج 2003حتى  1985خالل الفترة من  ـــــتخدام اختبار جرانجر للســ ـــتثمار اخأًّ ودباســ ــ ـــــببيه بين االســ بي جاعالقة ســ

2ًّاملباشر وتقلبات سعر الصرف في البلدان محل الدراسة.

وتكشف نتائج الدراسة  جابي املباشر صرف ومشاركة االستثمار اخأًّالصلة بين تقلبات سعر الGoldberg & Charlesدرس  -ي

مار نتاج وربحية أعلى من االستثيق مرونة اإلًّجابية من أجل تحقة تاخرط في تاويع استثماراتها اخأًّأن الشركات الصااعي

للصدمات الحقيقية، وهذه الاتائج بايت على اهتراض أن مرونة اإلنتاج ممكاه في الوقت قبل تحقيق الصدمات 

ية سواق املحلنتاج بين اخأًّسعار الصرف وتخصيص مرونة اإلًّأهال توجد عالقة معاوية بين تقلب الخارجية، وبالتالي 

بية، ومع ذلك هفي حالة املستثمرين ممن ليس لديهم استعداد للمخاطرة هإن تقلبات سعر الصرف ربما جاواخأسواق اخأًّ

3ًّتعمل على زيادة حصص املوارد االستثمارية املوجودة في الخارج.

 سعر الصرف الحقيقي والتغيرات املتوقعة حول تأثير مخاطر سعر الصرف الحقيقي، ومستوىًّا إطارا تحليلي Christian قدم -ك

 املباشر الصادر في تسع صااعات من الواليات املتحدة إلى ست دول شريكة في املستقبل على تدهقات االستثمار اخأجابي

 بلد املضيف وتدهقات االستثمارًّواستنتج من البحث عالقة إيجابية بين انخفاض قيمة العملة في ال 2004-1983للفترة 

 جابي املباشر في الواليات املتحدة بالتزامن مع انخفاضزيادة االستثمار اخأًّلك في جابي املباشر في جميع البلدان وكذاخأًّ

4ًّالقيمية الحقيقية للدوالر اخأمريكي.

تهدف دراســــة إياد خالد شــــالش إلى تحليل أثر العوامل املؤثر على االســــتثمار اخأجابي املباشــــر في بورصــــة عمان باســــتخدام  -ل

ــــحيح موذجون regression) ،(Vector Auto  (VAR)نموذج  ــ     Error Correction Mechanism (ECM)الخاأ متجوات تصــ

عالقة  الزمن، وأكد وجود مرور مســــتقر مع الدراســــة متغيرات كانت هل ملعرهة Dicky-Fullerهولر  ديكي اختبار واســــتخدم

ر االستثمار لذي يفسة واخأمر اجابي املباشر وباقي متغيرات الاموذج سعر الصرف وسعر الفائدسببية موجبة لالستثمار اخأًّ

5ًّجابي املباشر في االقتصاد اخأردني.اخأًّ

ـــتخدام  كماليتهدف  دراســـــــة أحمد جاد  -م ــ ـــــر وباســ ـــــر في مصــ ــــتثمار اخأجابي املباشــ ــ ـــــية لالسـ ـــــاســ إلى التعرف على املحددات اخأســ

التغير في  ســـعر وأكد أن ، 2001: 1986جابي املباشـــر في مصـــر في الفترة من نحدار لقياس محددات االســـتثمار اخأًّنموذج االًّ

ســمي اخأًّ ة إلى أن التغير في ســعر الصــرفجابي املباشــر، وترجع تلك الاتيجله تأثير ســالب على االســتثمار اخأًّ ســمىالصــرف اخأًّ

 ما يصـــــــــــاحبه تذبذبات في ســـــــــــعر الصـــــــــــرف الحقيقي، وتعبر تلك التذبذبات على مخاطر في االقتصـــــــــــاد الكلي، ويمكن 
ً
غالبا

ـــير العالقة الســـــا جابي املباشـــــر بالنســـــبة ملصـــــر؛ في إن نســـــبة كبيرة من االســـــتثمار الصـــــرف واالســـــتثمار اخأًّ لبة بين ســـــعرًّتفســ

                                                           
1 Chowdhury Abdur R. & Wheeler Mark (2008) Does Real Exchange Rate Volatility Affect Foreign Direct Investment? 
Evidence from four developed economic, The International Trady Journal, Volume XXII, No2. 
2 Adil Suliman, Hamid E Ali (2012) Exchange Rates, Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment, evidence 
from Africa Franc Zone Countries, the International Journal of Finance, Vol. 24, No3. 
3 Goldberg, L. S., and Charles D. K. (1995) Foreign Direct Investment, Exchange Rate Variability, and Demand 
Uncertainty, International Economic Review 36: 855-873.   
4 Christian W. Schmidt. Udo Broll (2009) Real Exchange-rate Uncertainty and US Foreign Direct Investment: an 
empirical analysis, Rev World Econ (2009) 145:513–530, DOI 10.1007/s10290-009-0024-3, p 513-530. 

(، مجلة جامعة دمشق للعلوم 2009 –1994ًّاملباشر في بورصة عمان لألوراق املالية )جابي ( أثر املتغيرات االقتصادية في حجم االستثمار اخأ2011ًّإياد خالد ) ،شالش 5

ًّ.361: 333، العدد الرابع صـ 27االقتصادية والقانونية، املجلد 



 (128-105، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 
 

 

 112 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

ا يجعل العوائد املحولة بالدوالر ســــــــــتكون ماخفضــــــــــه وبالتالي تكون مصــــــــــر ذات جابي في مصــــــــــر تنتج للســــــــــوق املحلي، مّمًّاخأًّ

   1جاذبية أقل للمستثمر اخأجابي.

 . اإلطار النظري والتحليلي للبحث 2
اإلطار ســـــــــــيقوم البحث بمااقشـــــــــــة وتحليل تاور كل من االســـــــــــتثمار اخأجابي املباشـــــــــــر والعوامل املؤثرة هيه وتاور ســـــــــــعر في هذا 

ًّالصرف في مصر واملراحل املختلفة التي مر بها.

 تطور االستثمار األجنبي املباشر في مصر  1.2

، 1974لك ماذ صدور قوانين االنفتاح االقتصادي عام تبنت الحكومات املصرية املتعاقبة تشجيع االستثمار اخأجابي املباشر، وذ

وإصدار قوانين االستثمار املختلفة التالية له، وعلى الرغم من ذلك هإن مؤشرات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر شودت 

،
ً
 وتذبذبا

ً
 وانخفض، م1979الر عام دوًّ مليارًّ 1.22إلي  1977مليون دوالر عام  104حيث زاد االستثمار اخأجابي املباشر من  2ضعفا

مليار دوالر وهو أعلى  11.58ما يقدر بـ  م2007، وبلغت تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر عام م1982مليون دوالر عام  290إلى 

 يتدهق ساوي خالل مسيرة االستثمار اخأجابي في مصر، إال أن نسبة مساهمة االستثمار اخأجابي املباشر في الااتج املحلي اإلجمال

ًّ، وهو ما يوضحه الشكل البياني التالي. 2006عام  %9.34، هقد وصلت إلى %10ظلت دون نسبة ال 

 
 أعداد الباحث باالستناد إلى بيانات البنك الدولي املصدر:مسار تدفق االستثمار األجنبي املباشر في مصر،  (1شكل رقم )

نتيجة للتغيرات السياسية أو االقتصادية التي مرت بها مصر، مر االستثمار اخأجابي املباشر في مصر بخمس مراحل مختلفة، 

عبر املرحلة اخأولي عن الفترة )
ُ
غاي 1997-1990(، بياما املرحلة الثانية عن الفترة )1989-1974ت

ُ
(، في حين أن املرحلة الثالثة ت

عبر عن الفترة )( واملرحلة الخام2010-2003(، أما املرحلة الرابعة هتمثل الفترة )2002-1998الفترة )
ُ
 (. 2017-2011سة ت

 ( 1989حتى  1974املرحلة األولي )من  1.1.2

 يةاستراتيجالسبعينيات من القرن املاض ي إلى تشجيع االستثمار الخاص، وانتهاج  اتجوت سياسة الحكومة املصرية ماذ بداية

 النفتاحلواخأجابي البداية الحقيقية  املال العربيفي شأن استثمار  1974لساة  43، ويعتبر صدور القانون االقتصادي االنفتاح

حكام الرقابة على الصرف، ووصف أهضل ألتحرير  1977 لساة 32، وتم تعديل هذا القانون بالقانون على االقتصاد الخارجي

ًّ 3،املحلي حة لالستثمارًّواخأجابي نفس املزايا املماوًّ الذي أتاح لالستثمار العربيالقااعات املقبولة لالستثمار اخأجابي املباشر. وًّ

                                                           
ًّ.القرار بمجلس الوزرا ، القاهرة دعم اتخاذ( نموذج قياس محددات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر، مركز 2004) كماليأحمد جاد  1
 ضو  يف االستثمارًّ ازمة إدارة عشرًّ الثاني املؤتمرًّ وماليزيا، مصرًّ بين مقارنة قياسية دراسة املباشرًّ اخأجابي لالستثمارًّ كمحدد االقتصادي اخأدا ( 2007عبير هرحات ) ،على 2

   .523ص  شمس، عين جامعة ،2007 ديسمبرًّ العاملية، االقتصادية التكتالت
3 Ministry of Economy and Foreign Trade (1997) Egypt: A comparative Study of Foreign Direct Investment Climates, 
Development Economic Policy Reform Analysis Project, Nathan Associates Inc, August, p 30 
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والخاص باالستثمار اخأجابي في املدن واملجتمعات العمرانية الجديدة. حيث  1979لساة  59أعقب ذلك صدور القانون رقم 

ليؤكد عدم  1981لساة  159ألغى التمييز بين املستثمر اخأجابي واملستثمر املحلي في هذه املااطق، ثم صدر قانون الشركات رقم 

ملافعة وعدم جواز نقل ملكيتها إال لغرض ا 1م املشروعات أو مصادرتها وعدم الحجز على اخأموال واالستيال  عليها.جواز تأمي

 مضيفا بعض الحواهز واخأنشاة 1989لساة  230صدر القانون  1989ي عام ف 2للقيمة السوقية. العامة وبتعويض عادل وهقا

، لتصل 1977مليون دوالر عام  104وفي تلك الفترة زادت تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر ملصر من  3إلى القانون السابق له.

، ويمكن تفسير 1984إلى عام  1981في الساوات التالية عام  انخفضت ثم ،1979مليون دوالر عام ن وستة عشر يمليار ومئت إلى

4ًّيما يتعلق بمستقبل السياسة االقتصادية في مصر.ذلك إلى وهاة الرئيس السادات وقلق املستثمر اخأجابي ه

 ( 1997حتى  1990املرحلة الثانية ) 2.1.2

صالح االقتصادي، في ضو  االتفاقية املوقعة مع صادوق الاقد الدولي والباك صر مع بداية التسعياات برنامج اإلًّبدأت م 

 5املالي والاقدي واستعادة التوازن االقتصادي الكلي،. من خالل برنامج شامل يهدف إلى تحقيق االستقرار 1991الدولي عام 

مليون دوالر عام  253إلى  ثم انخفض، 1990عام  مليون دوالرًّ 734بلغت تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في تلك الفترة وًّ

دوالر ويرجع  مليونًّ 700، ليظل متوسط حجم التدهق الساوي لالستثمار اخأجابي املباشر خالل تلك املرحلة أقل من 1991

ًّ :إلىتدهقات االستثمار اخأجابي في تلك الفترة  انخفاض

   حر  الخليج وما تبعوا من تداعيات، تمثلت في ارتفاع كال من معدل التضخم ومعدل الباالة والركود االقتصادي

 6الذي شودته املااقة بعد الحر .

 ًّالويكلي.صالح االقتصادي والتكييف نفاق الحكومي بسبب برنامج اإلًّخفض اإل 

  ،سبب عدم وجود بيئة آماة لالستثمار اخأجابي املباشر
ُ
إلى  ةباإلضاهغيا  الرؤية السياسية واالقتصادية التي ت

زمة املالية لدول جاو  ، واخأ1997ًّقصر عام مثل مذبحة اخأ الصدمات التي حدثت في الاصف الثاني من التسعياات،

   7شرق أسيا.

 (2002ى حت 1998)املرحلة الثالثة  3.1.2

باعتباره القانون املوحد لالستثمار في مصر. وأعقب ذلك صدور  1997لساة  8صدر قانون ضمانات وحواهز االستثمار رقم 

واهز وح التي استهدهت بصورة أساسية إضاهة أنشاة ومجاالت إلى املجاالت املتمتعة بضمانات عدد من القرارات املكملة،

م، 1998عام مليون دوالر  1067أدى ذلك إلى زيادة تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر إلى  8االستثمار املاصوص عليها بالقانون.

إيرادات  هانخفضت، 2001سبتمبر  11. تأثرت مصر بهجمات م2000عام مليون دوالر  1235و م،1999عام  مليون دوالرًّ 1065و

نتيجة لذلك  9.م2002عام  %1املحلي اإلجمالي بأقل من السياحة )ثاني أكبر مصدر للاقد اخأجابي في ذلك الوقت( ونما الااتج 

                                                           
في أول أكتوبر  40ن شركات املساهمة وشركات التوصية باخأسوم والشركات ذات املسئولية املحدودة، العدد بإصدار قانوًّ 1981لساة  159( قانون 1981الجريدة الرسمية ) 1

1981 . 
 . 37-31( دور القااع الخاص في التامية مع التابيق على مصر، مركز دراسات وبحوث الدول الاامية، القاهرة ص ص 2000علي ) ،سليمان 2

3 Ministry of Economy and Foreign Trade (1997), Op, Cit, p 31. 
 شمس، عين عةجام التجارة كلية الثاني، العدد والتجارة، لالقتصاد العلمية املجلة العالم، في االقتصادية والتامية املباشرة اخأجابية االستثمارات( 1996إيها  عز الدين ) ،نديم 4

ًّ. 556ص  القاهرة،
5 Emam Khalil (2015) Analysis of Determinations of Foreign Direct Investment in Egypt (1970 – 2013), European Scientific 
Journal June 2015 /SPECIAL/ edition Vol.2 ISSN: 1857, p 330. 
6 Khaled Abdella Mohamed (2010), Foreign Direct Investment in Egypt Determinants, Spillovers, and Causality, Thesis 
submitted for the degree of Doctor of Philosophy, at the University of Leicester, London, p 26. 
7 Osama M. Badr, Tahar L. Ayed (2015) the Mediator Role of FDI in North Africa: Case of Egypt, Journal of Advanced 
Management Science Vol. 3, No. 1, March 2015, p 4-5. 

ًّ.16ص  2007طبعة  بتاريخ مايو  1997لساة  8" قانون ضمانات وحواهز االستثمار رقم ( 2005) واملااطق الحرة لالستثمارًّالويئة العامة  8
9 Louis, Maryse, Alia El-Mahdy and Heba Handoussa (2004) Foreign direct investment in Egypt. In Investment 
Strategies in Emerging Markets. Cheltenham, UK; Northhampton, MA: Edward Elgar. pp. 51-87.   
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مليون  237.4وم، 2002في  مليون دوالرًّ 646.9و، م2001في  مليون دوالرًّ 509.9انخفضت تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر إلى 

ًّ م.2003في دوالر 

 ( 2010حتى  2003)املرحلة الرابعة  4.1.2

خذ قرار تعويم سعر الصرف، هشودت تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر بد  من ، م2003تم تعيين مجلس وزرا  جديد في 
ُ
ات

ار املستثمرين اخأجانب لالستثم واتجاهازدهار محلوظ بسبب: بيع بعض املؤسسات ملستثمرين أجانب، م 2007حتى  2004عام 

ثمرين سراع في هيكلة الباوك ومشاركة املستتاوير الجواز املصرفي واإلًّوًّفي قااع البترول عن طريق االندماج مع شركات وطاية، 

 جمركيا بهدف تشجيع املستثمرين، وإصالح الاظام الضريبي، بما 1114خفض التعريفات الجمركية على )وًّاخأجانب هيها، 
ً
( بادا

 11.58إلى  2004مليون دوالر عام  1253.3هزادت تدهقات االستثمار اخأجابي من  1من شأنه تشجيع االستثمار املحلي واخأجابي.

، م2008عام  مليون دوالرًّ 9494ذلك انخفاض في تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر حيث بلغ  تلي. م2007مليار دوالر عام 

ًّ 2بسبب تأثيرات اخأزمة املالية العاملية. م2010عام مليون دوالر  6385م، و2009عام  مليون دوالرًّ 6711و

 ( 2017حتى  2011)املرحلة الخامسة  5.1.2

يااير أثر سلبي على تدهقات  25كان لعدم اليقين السياي ي والتحديات اخأماية واالحتجاجات العمالية، التي صاحبت ثورة 

وهو ما يعني أن  3.م2011مليون دوالر عام  482.7االستثمار اخأجابي املباشر، أدت إلى تدهق سلبي لالستثمار اخأجابي املباشر بلغ 

 25أعادوا بعض االستثمارات التي تم إنشا ها قبل  ن كمية اخأموال الواردة، بل أيضاوا هقط ماملستثمرين اخأجانب لم يخفض

زادت تدهقات االستثمار اخأجابي  4.%107.6بنسبة  م2011يااير، حيث تراجعت تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر عام 

وبعد مؤتمر مصر االقتصادي زاد االستثمار اخأجابي املباشر ليبلغ  5مليار دوالر بسبب الدعم القاري. 2.8إلى  2012املباشر عام 

يوضح إجمالي تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر ( 1م. جدول رقم )2016عام  دوالرًّ مليارًّ 7.39م، و2016عام مليار دوالر  8.11

 في مصر خالل املراحل املختلفة لالستثمار اخأجابي املباشر. 
 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خالل املراحل التطور   (1)جدول رقم 

ًّمتوسط التدهق الساويًًّّباملليون دوالر إجمالي التدهق خالل املرحلةًّالفترة املرحلة

1989ًّ10236ًّ787ًّ- 1977ًّاخأولي

1997ًّ5320ًّ665ًّ - 1990ًّالثانية

2002ًّ4533ًّ907ًّ - 1998ًّالثالثة

2010ًّ51079ًّ6385ًّ -2003ًّالرابعة

2017ًّ33543ًّ4792ًّ - 2011ًّالخامسة

104710ًّ2554ًًّّاإلجمالي

املصدر: أعد بواساة الباحث من بيانات الباك الدولي.   

حيث بلغ  2017يتضح من الجدول أن إجمالي تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر ملصر ماذ بداية االنفتاح االقتصادي حتى عام 

هي أهضل هترات  2010حتى  2003مليار دوالر، وتعد املرحلة الرابعة الفترة من  2.55مليار دوالر، بمتوسط ساوي بلغ  104.71

                                                           
 جامعة ،الدكتوراه درجة لايل منشورة غيرًّ رسالة والواد(، والصين مصرًّ بين مقارنة دراسة: الخارجيات خالل من الاموًّ على املباشرًّ اخأجابي االستثمارًّ تأثيرًّ)2013(أمل ،جميل 1

 .213ص  التجارة كلية شمس، عين
2 Osama M. Badr, Tahar L. Ayed (2015) the Mediator Role of FDI in North Africa: Case of Egypt, Journal of Advanced 
Management Science Vol. 3, No. 1, March 2015Cit, p 5. 
3 Mohamed Masry (2015) Does Foreign Direct Investment (FDI) Really Matter in Developing Countries? The Case of 
Egypt, Research in World Economy, Vol. 6, No. 4; 2015, Published by Sciedu Press, 
http://dx.doi.org/10.5430/rwe.v6n4p64 , p 70. 
4 Raul Alcaide Alonso (2016) Studying the Effects of Political Risk on FDI Inflows: the Case of Egypt, ESADEgeo Position 
Paper 40, pp. 8-12. 
5 Mohamed Masry (2015) Op, Cit, p 71. 
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 6.385مليار دوالر بمتوسط ساوي بلغ  51.079صر، حيث بلغ إجمالي التدهقات في تلك املرحلة االستثمار اخأجابي املباشر في م

 مليار دوالر.

 تطور سعر الصرف اإلسمي في مصر. 2.2

رتيب تلك املراحل في كل ُيمكن ت ،2017شود سعر الصرف في مصر مراحل مختلفة وتحويالت عديدة ماذ السبعياات وحتى 

سعار الصرف من السبعياات وحتى بداية التسعياات، ومرحلة تثبيت سعر الصرف، ومرحلة تعويم سعر الصرف، أمن تعدد 

 مرحلة تحرير سعر الصرف، سيتم تااول تلك املراحل املختلفة 
ً
ومرحلة استهداف التضخم، ومرحلة تدخل الباك املركزي، وأخيرا

 كما يلي:   

 1976نظام تعدد أسعار الصرف، ومع نهاية عام  1969عام  املركزيًّالباك  اتبع: فتعدد اسعار الصر  األولي:املرحلة  1.2.2

املختص بتعامالت الحكومة املركزية، مجمع الباوك التجارية  املركزيًّسوق الاقد اخأجابي لثالث مجمعات: مجمع الباك  انقسم

ي عوائد الصادرات بخالف تلك التي تدخل فوًّ، والذي تتمثل حصيلته في تحوالت املصريين العاملين بالخارج وعوائد السياحة

السوق الحرة غير املصرهية والتي عملت على جذ   وأخيرا 1أثاا  إدارته لتعامالت شركات القااع العام، املركزيًّمجمع الباك 

في  وتاور سعر الصرف االسمي 2بعض املتحصالت من عوائد السياحة وذلك أثاا  إدارتها لتعامالت اخأهراد للقااع الخاص.

وقعت الحكومة املصرية مع  1987، وفي عام 1987جاية للدوالر عام  0.70إلى  1977جاية للدوالر عام  0.39تلك الفترة من 

سعر الصرف  هانخفض 3صادوق الاقد الدولي، على برنامج االصالح االقتصادي، بهدف تقليل االختالالت الداخلية والخارجية،

 . 1990جاية للدوالر عام  1.55لى إ 1988عام  0.70للجاية املصري من 

مصر نظام سعر الصرف الثابت، حيث حددت  اعتمدتفي بداية التسعياات، : تثبيت سعر الصرف الثانية:املرحلة  2.2.2

 العم
ً
 عن قوى السوق وبموجب هذا الاظام بدا

ً
مي سا ًّل بسعر الصرف كمثبت السلاات الاقدية سعر الصرف الرسمي بعيدا

الجاية من  هانخفض 4وذلك حتى يمكن تحقيق االستقرار في االسواق، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف،للسياسة الاقدية 

. صاحب ذلك إجرا ات تشريعية متعلقة 1998وحتى  1994بد  من عام  للدوالرًّ جاية 3.39إلى  1991جاية للدوالر عام  3.14

 وشرا  في الاقد اخأجابي جابامل بيبحيازة الاقد اخأجابي، وتم السماح بإنشا  شركات صراهة للتعا
ً
دات الجواز إلى جاب مع وح عا

ًّ 5املصرفي.

للدوالر وتعويم  املركزيًّإلغا  العمل بالسعر  2003يااير  29أعلن الباك املركزي في : املرحلة الثالثة: تعويم سعر الصرف 3.2.2

تيحت للباوك حرية تحديد أسعار الشرا  والبيع للاقد اخأجابي في إطار السوق الحرة، وقد صاحب 
ُ
سعر صرف الجاية، حيث أ

ًّ. 2004جاية للدوالر عام  6.2إلى  2002جاية للدوالر عام  4.5سعر صرف الجاية من  انخفاضذلك 

اعتماد سياسة استهداف التضخم كمثبت للسياسة  2005الباك املركزي عام أعلن : املرحلة الرابعة: استهداف التضخم 4.2.2

عام  6.2حيث ارتفع الجاية املصري مقابل الدوالر من  6الاقدية على املدى املتوسط، وهذه الخاوة أثرت على سعر الصرف،

التعويم املدار بدون  إلى مصر ، كما أعاد صادوق الاقد الدولي نظام سعر الصرف في2009جاية للدوالر عام  5.54إلى  2004

                                                           
1  Joannes Mongardini (1998) Estimating Egypt’s Equilibrium Real Exchange Rate, IMF Working Paper, WP/98/5, 
Washington p 28.  

 4ص  2003( هبراير 78، ورقة عمل رقم )املصري  املركزي السياسة النقدية في مصر والتوجهات املستقبلية البنك  ( تاورات2003أبو العيون، محمود ) 2
3 Marwa A. Elsherif (2016) Exchange Rate Volatility and Central Bank Actions in Egypt: Generalized Autoregressive 
Conditional Heteroscedasticity Analysis International Journal of Economics and Financial Issues | Vol 6, Issue 3, p 
1210. 
4 Ibrahim Mostafa (2012), Effect of Exchange Rate Regime of Egyptian Pound against US Dollar on Price Index and 
Inflation Rates for Consumers and Producers Basket of Livestock goods, International Trade & Academic Research 
Conference (ITARC), 7 – 8th November, 2012, London. P 233. 

ًّ.184ابو ظبي، اإلمارات ص 17-16)على توهيق وآخرون محررون( صادوق الاقد العربي  سياسة سعر الصرف في مصر(  2002محمود و كجوك أحمد )محى الدين،  5
6 Marwa A. Elsherif (2016) Op, Cit, p 1211. 
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زاد االستثمار اخأجابي املباشر في تلك  ونتيجة لتلك اإلجرا ات 1.م2009عام  Floating Managedالصرف تحديد مسار لسعر 

ًّ. 2007مليار دوالر عام  11.57، إلى 2005مليار دوالر عام  5.3الفترة من 

ـــغوط عديدة، هإلى  2011يااير  25في أعقا  : املرحلة الخامســــــــــة: تدخل البنك املركزي  5.2.2 ــ ــ ــ ــ ـــــرف تحت ضـ ــ ــ ــ ــــعر الصـ ــ ــ ــ كان ســ

ــــعر تدخل الباك املركزي لتحدي 2جانب االحداث الســـــــياســـــــية، هااك تدهور في الوضـــــــع االقتصـــــــادي واالتجاه نحو الدولرة، د ســـ

ـــــرف ماــذ نهــايــة  ــ ــ ــ ــــات التي تقــدموــا الباوك، من أجــل توهير الــدوالر لتلبيــة احتيــاجــات  وهقــا 2012الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعر البيع في املاــاقصـ ــ ــ ــ ــ لســ

 م.2015جاية للدوالر عام  7.69إلى  2011جاية للدوالر عام  5.93وتاور سعر الصرف في تلك الفترة من  3السوق،

جاية مقابل  1.12بمقدار  2016رس تم تخفيض قيمة الجاية املصــــري في ما: تحرير ســــعر الصــــرف الســــادســــة:املرحلة  6.2.2

 بنســــــــــــــبـة 
ً
ــــعر الـدوالر في الباوك %14.3الـدوالر، لتاخفض قيمـة الجايـة رســــــــــــــميـا ــ ــ ــ ــ ـــــبح ســ ــ ــ ــ  من  8.95، هيصـــ

ً
، وكـان هـذا 7.83بـدال

 4االنخفاض بمثابة إعالن من الباك املركزي عن عجزه الحفاظ على قيمة العملة املحلية، نتيجة لاقص موارد الاقد اخأجابي،

أعلن الباك املركزي تحرير ســـــعر الصـــــرف وأعاى الباوك العاملة في مصـــــر حرية التعامل مع الاقد اخأجابي  2016همبر نوًّ 3وفي 

 خألية اإلنترباك.
ً
ـــل إلى  2016عام  10.03 ىإل 2015عام  7.69جاية املصــــــــــــــري من ال هانخفض  5وهقا ــ ــ ــ ــ جاية للدوالر  17.78ليصـــ

ًّ. 2017وحتى  1977سمي في مصر خالل الفترة سعر الصرف اال ًّي التالي يوضح تاور . والشكل البيان2017عام 

 
 م، اعداد الباحث باالستناد على بيانات البنك الدولي.2017-1977( تطور سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه املصري من 2شكل رقم )

http://data.worldbank.org/country     
 أهمية سعر الصرف لالستثمار األجنبي املباشر في مصر 3.2

 Cushmanؤكد ي املباشر، هياماتباينت الدراسات التجريبية في تحليل أثر سعر الصرف على االستثمار اخأجابي 

أن تقلبات سعر الصرف، لوا تأثير إيجابي على تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر للواليات املتحدة  (1988)

                                                           
1 Ali A. Massoud &Thomas D. Willett )2014) Egypt’s Exchange Rate Regime Policy after the Float, International Journal 
of Social Science Studies Vol. 2, No. 4, p 6.  
2 Rofael, D. and Hosni, R. (2015) Modeling Exchange Rate Dynamics in Egypt: Observed and Unobserved Volatility. 
Modern Economy, 6, pp 65-80. http://dx.doi.org/10.4236/me.2015.61006  
3 Nagwa M. El Agroudy, Fatima A. Shafiq and Soheir Mokhtar (2015) The Effect of the Rise in the Dollar Rate on the 
Egyptian Economy, Middle East Journal of Applied Sciences ISSN 2077-4613, Volume : 05 | Issue : 02 Pages: 509-514. 

 . 2صالح االقتصادي، املعود املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، ص ( مآالت تعويم الجاية وإجرا ات اإل2016ًّأحمد ) ،ذكر هللا 4
regarding-2016-November-3-dated-http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-بيان صحفي الباك املركزي  5

float.aspx-free-rates-exchange  12/2018ح بتاريخ متا  .ًّ
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2017: 1977تطور سعر الصرف اإلسمي للجنية املصري خالل الفترة 

س ر الصرف اإلسمي 

http://data.worldbank.org/country
http://dx.doi.org/10.4236/me.2015.61006
http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-3-November-2016-regarding-exchange-rates-free-float.aspx
http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-3-November-2016-regarding-exchange-rates-free-float.aspx
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أن تخفيض قيمة العملة ُيزيد من الثروة بالنسبة للشركات اخأجابية وبالتالي  Froot (1991)أكد  1اخأمريكية،

( أن التغير في سعر الصرف 2004هيما أكد أحمد جاد ) 2على قدرتها على االستثمار في الواليات املتحدة اخأمريكية.

 3اإلسمي له تأثير سلبي على االستثمار اخأجابي املباشر في مصر.

والشكل البياني التالي والذي يوضح أنه هااك تزامن بين املراحل املختلفة لسعر الصرف وتدهقات االستثمار اخأجابي املباشر إلى 

ًّمصر.

 

 
عداد الباحث باالستااد على إ، 2017وحتى عام  1977سعر الصرف اإلسمي واالستثمار األجنبي املباشر في مصر في الفترة من عام  ( يبين تطور 3شكل رقم )

http://data.worldbank.org/countryًّبيانات  

مليار دوالر  1.256إلى  1990مليون دوالر عام  734مع بداية تثبيت سعر الصرف في التسعياات زاد االستثمار اخأجابي املباشر من 

مليار دوالر  11.57، زاد االستثمار اخأجابي املباشر في الساوات التالية حتى بلغ 2003، ومع تعويم سعر السعر عام 1994عام 

مليار  6.9أدى ذلك إلى زيادة االستثمار اخأجابي املباشر من لخامسة والخاصة بتحرير سعر الصرف ، وفي املرحلة ا2007عام 

 .  2016مليار دوالر عام  8.1إلى  2015دوالر عام 

 . اإلطار العملي ومنهج الدراسة:3
ر هترات صادية وتفسيرها عبُيعتبر تحليل السالسل الزماية إحدى الارق االحصائية الوامة، التي تتااول سلوك الظواهر االقت

نماذج السالسل الزماية في جمع املشاهدات السابقة لسلسلة زماية من أجل  الستخدامزماية ممتدة، ويتمثل الودف الرئيس ي 

في السلسلة، ثم يتم استخدام هذا الاموذج للتنبؤ بالقيم  Inherent Structureتاوير نموذج مااسب يصف البنية املتأصلة 

ًّ  4.املستقبلية

تتصف السالسل الزماية للمتغيرات االقتصادية الكلية في معظم الحاالت بأنها غير مستقرة، وتلك املشكلة تؤدي إلى نتائج غير 

حيث ُيمكن أن نحصل على قيم مرتفعة ملعامل االرتباط  Standard OLS الصغرىًّصحيحه عاد استخدام طريق املربعات 
2R  وقيم عالية لـratios-t  أو ما ُيسمى االنحدار الزائفSpurios Regression.5 ة االنحدار الزائف تم استخدام لعالج مشكل

، بحيث تؤدي التقلبات في زماتينبين سلسلتين  Associationحصائي للتكامل املشترك، والذي يعبر عن تصاحب سلو  اإلًّاخأًّ

من أهم نماذج التكامل املشترك:  6قيمتهما ثابتة عبر الزمن.إحداهما إللغا  التقلبات في اخأخرى، باريقة تجعل النسبة بين 

                                                           
1 Cushman, D. O. (1988). Op, Cit, p 322-334. 
2 Froot, K. A., and Jeremy C. S. (1991), Op, Cit, p 1191- 1217 

 (، مرجع سبق ذكره.2004أحمد جاد كمالي ) 3
4 Ratnadip Adhikari & R. K.  Agrawal (2013) An Introductory Study on Time Series Modeling and Forecasting, LAP 
Lambert Academic Publishing, p 9. 
5 Dimitrios Asteriou & Stephen G. Hall (2007) Applied Econometrics: A Modern Approach, Revised edition, 
Basingstoke, Palgrave MacMillan, p 291. 

 . 670( الحديث في االقتصاد القياي ي: بين الاظرية والتابيق، االسكادرية، الدار الجامعية، ص 2004عبد القادر ) ،محمد 6
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ل  ط   سع    ص ف    س ث     أل  بي    ب ش  في  ص   ال
    :          ة 

االستثمار ا جنبي المباشر بالم يون دوالر  س ر الصرف اإلسمي 

http://data.worldbank.org/country
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تكون السلسلتين  والذي يشترط أن Johansen and Juselius (1990)ونموذج  Engle and Granger (1987)نموذج 

  1 متكاملتين من نفس الدرجة وأن تكون البواقي الااجمة عن تقدير العالقة بينهما متكاملة من الرتبة صفر.

نماذج التكامل  أحد Autoregressiv Distributed Lag (ARDL) وُيعد نموذج االنحدار الذاتي ذو املباأت الزماية املوزعة

ونموذج  Granger  Engle andاملشترك والذي ُيستخدم ملواجوة املشاكل املتواجدة في نماذج التكامل املشترك لكل من نموذج 

Johansen . 

أت الزمنية املوزعة  1.3 ِّ
 
بط

ُ
  ARDLمعادالت نموذج االنحدار الذاتي ذو امل

 Autoregressive)للتكامل املشترك، ودمج هيها نماذج االنحدار الذاتي  ARDLماهجية  Pesaran et al (2001)وضع 

Models) ًّباا  املوزعةونماذج هترات اإل (Distributed Lag Models)  وفي هذه املاهجية تكون السلسلة الزماية دالة في

ًّ 2.أكثرباا ها بفترة زماية أو إيرات التفسيرية الحالية وًّاباا  قيموا، وقيم املتغ

 ARDLخصائص منهجية نموذج  1.1.3

ًّساليب التكامل املشترك اخأخرى بعدة خصائص منها:أعن باقي  ARDLتتميز 

  باأ املوزعة بغض الاظر عما إذا كانت املتغيرات املفسرة مستقرة في املستوى يمكن استخدام االنحدار الذاتي ذو
ُ
 I(0)امل

   3أو أعلى من الفرق الثاني. I(2)وأن ال يكون أي من املتغيرات مستقرة في الفرق الثاني  I(1)أو في الفرق اخأول 

 تالب ت اختبارات التكامل املشترك، التي، وهذا على العكس من معظم ي حالة إذا كان حجم العياة صغيرايمكن تابيقه ف

  4 لكي تكون الاتائج أكثر كفا ة. أن يكون حجم العياة كبيرا

  ُيحدد العالقة التكاملية املشتركة ما بين املتغير التابع واملتغيرات املفسرة، في اخأجلين الاويل والقصير في نفس املعادلة

والاويل اخأجل، كما ُيمكن من تقدير املعلمات الخاصة باملتغيرات وذلك من خالل الفصل بين اخأثرين القصير اخأجل 

ًّ
ً
  5مقارنة بالارق اخأخرى. عد معلوماته املقدرة أكثر اتساقااملستقلة في اخأجلين القصير والاويل، وت

 على نااق واسع في الدراسات االقتصادية. ARDLونتيجة للمميزات السابقة استخدم نموذج 

 ARDLملعادلة نموذج الصيغة العامة  2.1.3

ًّ 6الشكل التالي: ARDLالصيغة العامة لاموذج  تأخذ

∆𝒚𝒕  = 𝜷𝟎 + 𝑪𝟎𝒕 + ∑ 𝝇𝒊∆𝒚𝒕−𝒊 + ∑ 𝝎𝒋∆𝒙𝒕−𝒋 +

𝒑

𝒋=𝟎

 𝜸𝟏𝒚𝒕−𝟏

𝒒

𝒊=𝟏

+ 𝜸𝟐𝒙𝒕−𝟏 + 𝝐𝒕 → 𝟏 

يمثالن معامالت الحد الثابت واالتجاة، وُيعبر   𝐶0و  𝛽0إلى املتغير التابع ويجب أن يكون في الفرق اخأول، أما    𝑦𝑡∆حيث يشير 

∑املقدار  𝝇𝒊∆𝒚𝒕−𝒊 + ∑ 𝝎𝒋∆𝒙𝒕−𝒋
𝒑
𝒋=𝟎  

𝒒
𝒊=𝟏   عن معلومات اخأجل القصير، بحيث يوضح∑ 𝝇𝒊∆𝒚𝒕−𝒊 

𝒒
𝒊=𝟏 باا ات املتغير إ

                                                           
1 Jeffrey M. Wooldridge (2012) Introductory Econometrics a Modern Approach, 5th Edition, South-Western, Cengage 
Learning, p 646.  

 –1987ًّخالل الفترة  (ARDL) نموذجدراسة قياسية باستخدام  –نفاق الحكومي في الجزائر ( أثر تقلبات اسعار الافط على اإل2018ًّلياس )إاني الوا &هاطمة  ،جابريًّ 2

  .412، ص 1عمال، املجلد الثاني، رقم الجزائر، مجلة اقتصاديات اخأًّ ،2013
3 Pesaran, M. H., Chin, Y. & Smith, R. J (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Long Run Relationships. 
Journal of Applied Econometrics, Volume 16, pp. 289-326. 

ًّ.155السادس، الجزائر، ص  العدد-أهريقيافي االقتصاد املصري، مجلة اقتصاديات شمال  العمالة( أثر الامو االقتصادي على 2009مجدي ) ،الشوربجي 4
( دراسة قياسية ملحددات االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزماية املوزعة املتباطئة، 2013حماني، محمد & ناصور، عبد القادر )د 5

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2014- 2001خالل الفترة  الجزائر: مؤتمر "تقييم اثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والامو االقتصادي

 . 5وعلوم التيسير، جامعة سايف، ص 
6 Sebastian Haq & Rasmus Larsson (2016) the Dynamics of Stock Market Returns and Macroeconomic Indicators: An 
ARDL approach with cointegration, Master of Science Thesis, KTH Industrial Engineering and Management, Stockholm, 
p 25. 



 (128-105، ص )برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 
 

 

 119 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

∑التابع الذي يبدأ من الفرق اخأول، و  𝝎𝒋∆𝒙𝒕−𝒋
𝒑
𝒋=𝟎 أ من الصفر، وبياما يحاول الاموذج اباا ات املتغير املستقل والذي يبد

𝜷𝟎تحديد العالقة طويلة اخأجل بين املتغيرات والتي يمكن التعبير عنها باملقدار  + 𝑪𝟎𝒕 +  𝜸𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜸𝟐𝒙𝒕−𝟏  ًّ

 معادلة نموذج تصحيح الخطأ 3.1.3

 وُيعتبر  1خأمر طارئ، اضارا تقيس معادلة تصحيح الخاأ قدرة الاموذج في العودة إلى وضع التوازن بعد حدوث خلل أو 

𝐄𝐂𝐌𝐭−𝟏 = 𝐲𝐭−𝟏 − �̂�𝟎 − �̂�𝟏𝐱𝐭−𝟏 سلوك قصير اخأجل حد تصحيح الخاأ وهو عبارة عن خاأ توازني ُيستخدم لربط ال

وُيمكن تقدير العالقة الديااميكية قصيرة  2وطويل اخأجل للمتغير التابع، حيث يستوعب التعديل نحو التوازن طويل اخأجل،

باأة لكل من اخأجل من خ
ُ
𝑦𝑡الل املعادلة السابقة باستبدال املتغيرات امل , 𝑥𝑡  :كما يلي 

ً
3ًّبحد تصحيح الخاا

∆yt  = β0 + C0t + ∑ ςi∆yt−i + ∑ ωj∆xt−j +

p

j=0

 

q

i=1

λECMt−1 + ϵt → 2 

عبر عاه في املعادلة السابقة  ECM الخاأويجب أن يكون معامل حد تصحيح 
ُ
𝝀ًّوامل

هو ، وًّوسالب لكي يتحول الاموذج إلى التوازن، ويمثل معامل حد تصحيح الخاأ سرعة التعديل للمعلمات أحيائيةذو داللة 

 %100( همعني ذلك أن 1ي اختالل في الفترة السابقة، هلو كان معامل حد تصحيح الخاأ يساوي )أاملدى الذي يتم هيه تعديل 

من التعديل يحدث خالل كل هترة زماية  %50هإن  0.5 الخاأ من التعديل يحدث في نفس الفترة، ولو كان معامل حد تصحيح

، وأن االدعا  بوجود عالقة الخاأتصحيح  استحالة علىوفي حالة ما إذا كان معامل تصحيح الخاأ يساوي الصفر هيدل 

 4طويلة االجل ليس له معنى.

أت الزمنية املوزعةخطوات تطبيق نموذج  2.3 ِّ
 
بط

ُ
 االنحدار الذاتي ذو امل

ًّ ثالث مراحل كما يلي:هااك مجموعة من االختبارات، ُيمكن تصنيفوا إلى 

 املرحلة األولي 1.2.3

عتبر اختبارات املرحلة اخأولى بمثابة 
ُ
للاموذج، للتأكد من استقرار السالسل الزماية محل الدراسة، بحيث  تشخيصية اختباراتت

للوها  بمتالبات  I(2)والتأكد من عدم وجود سالسل مستقرة في الفرق الثاني  ،اخأولًّالفرق  أو فيتكون مستقرة في املستوى 

وهو ما ياعكس  (Unit Root)وعدم االستقرار يعني باملفووم االحصائي احتوا  السلسلة الزماية على جذر الوحدة  ARDL.5نموذج 

ت السلسلة من التغير في بيانا فسر جانبا كبيرازمن، بمعنى أن الزمن يًُّعلى ارتباط املتوسط الحسابي والتباين للسلسلة مع ال

والتأكد من عدم وجود أي متغير متكامل في الرتبة  Unit Root Testsلتابيق اختبارات جذر الوحدة  وتوجد عدة طرقًّ 6الزماية.

–Phillipsواختبار  Augmented Dickey–Fuller (ADF) Testواختبار  Dickey–Fuller (DF) Test الثانية. ومن تلك االختبارات

Perron (PP) Unit Root Tests واختبارKwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin (KPSS) .ًّ

يعتمد هذا االختبار على ثالثة عااصر: صيغة الاموذج، حجم العياة ومستوى : Fuller (DF) Test–Dickeyاختبار  1.1.2.3

ًّ 8كالتالي. ةثالث صيغ مختلف اختبار ديكي هولرًّويأخد  7املعاوية،

                                                           
الفترة  ARDL( أثر االستثمار اخأجابي املباشر على الباالة في االقتصاد الجزائري باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لفترات االباا  املوزعة 2018عماري، زهير & حاهظ، أمين ) 1

 .224(، بغداد، مجلة بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الرابع والخمسون، ص 2014 –1996ًّ)
 .76( استخدام الاماذج القياسية في اقتراح استراتيجية لألمن االقتصادي املصري، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص2017جواد هراج ) 2

3 Sebastian Haq& Rasmus Larsson (2016) Op, Cit, p 27. 
4 Emeka Nkor and Aham Kelvin (2016) Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: application and 
interpretation, Journal of Statistical and Econometric Methods, vol.5, no.4, p 63-91. 
5 Dang Tung (2015) Remittances and Economic Growth in Vietnam: An ARDL Bounds Testing Approach, Review of 
Business and Economics Studies, Volume 3, Number 1, p 84. 

ة االقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، ( محددات الحسا  الجاري في موازين مدهوعات بعض الدول العربية باستخدام نموذج تصحيح الخاأ، مجل2000املودي، عادل ) 6

 . 13،19، ص 3كلية التجارة، العدد 
 .656( مرجع سبق ذكره، ص 2004محمد، عبد القادر ) 7

8 Gujarati, D. N. (2004) Basic Econometrics (4th Ed.), the McGraw−Hill Companies, P 815. 
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𝒀𝒕∆       صيغة السير العشوائي                     = 𝜹𝒀𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 Random Walk  tYًّ

ًّ صيغة السير العشوائي مع حد ثابت

  Yt Random Walk with drift  ∆𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜹𝒀𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

ًّصيغة السير العشوائي مع حد ثابت واتجاه زمني 

   Yt Random Walk with drift around a stochastic trend  
   ∆𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜹𝒀𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

عبر 
ُ
𝛿عن الزمن أو االتجاه وفي كل حالة يتمثل الفرض العدم في  tحيث ت = والذي يعبر عن وجود جدر الوحدة أي أن  0

𝛿السلسلة غير مستقرة، في مقابل الفرض البديل والذي يمثل  <  Dickey–Fuller (DF)أي أن السلسلة مستقرة. ونموذج  0

Test  ال ُيصبح مالئما إذا وجدت مشكلة ارتباط ذاتي في الحد العشوائيSerial Correlation.1ًّ

أن البواقي غير مرتباة  Dickey–Fuller (DF) Test يفترض اختبار: Augmented Dickey–Fuller (ADF) Testاختبار  2.1.2.3

 وفي حالة إن البواقي تعاني من مشكلة االرتباط الذاتي، هقد تم تاوير اختبار ديكي هولر بإضاهة قيم ُمباأة للمتغير التابع 
ً
ذاتيا

2ًّالصيغة التالية: Fuller (ADF) Test–Augmented Dickeyنموذج  ويأخذوذلك للقضا  على مشكلة االرتباط الذاتي، 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑡∆𝑌𝑡−𝑖+

𝑚

𝑖−1

휀𝑡 → 3 

ختبارات عدد من ا Phillips and Perron (1988) 3طور كل من :  Perron (PP) Unit Root Tests–Phillipsاختبار  3.1.2.3

بشكل اساي ي في  ADFوالتي تختلف عن اختبارات  Phillips–Perron (PP) Unit Root Testsختبار  اجذر الوحدة والتي عرهت ب

ولر همن االهتراضات الوامة في اختبار ديكي ه املعياري، إلسلي وعدم ثبات التباين في الخاكيفية التعامل مع االرتباط التس

Fuller (DF) Test–Dickey   أن الخاأ املعياريtu  ختبار ابشكل مستقل ومماثل، بياما يقوم  موزعPerron (PP)–Phillips 

ويتم  4.دون اضاهة قيم ُمباأة tuالارق االحصائية الالمعلمية ملراعاة احتمالية وجود مشكلة االرتباط الذاتي في ستخدام بإ

اختبار هرض العدم بعدم استقرار السلسة الزماية في مستواتها مقابل الفرض البديل باستقرار السلسلة الزماية، واتخاذ القرار 

 وكذلك يتم استعمال القيم الحرجة نفسوا لالختبارين. ADFفي اختبار  ةخاوات املذكورًّيكون مشابه لل

وتقدير معادلة   The Pesaran’s  Bounds Testتتضمن تلك املرحلة اختبار ماهج اختبار الحدود لبيساران : املرحلة الثانية 2.2.3

بالنسبة لوذا االختبار بعدم وجود عالقة تكامل مشترك بين املتغيرات  OH ويتمثل هرض العدم   ARDLتصحيح الخاأ باريقة 

ًّ 5والذي يفترض وجود تكامل مشترك وذلك للكشف عن العالقة التوازنية طويلة اخأجل كما يلي: 1Hمقابل الفرض البديل 

  𝐻0 ∶ 𝛾1 = 𝛾2 = 0  A Long-run relationship does not exist 

  𝐻0 ∶ 𝛾1 = 𝛾2 ≠ 0   A Long-run relationship exist 

,𝛾1حيث تمثل كل من  𝛾2 معامالت املتغيرات في هترة اإلباا  اخأولى، ورهض أو قبول هرضية العدم يعتمد على مقارنة قيمة   

F  واملحسوبة بالقيم الجدولية ضمن الحدود الحرجةCritical Bounds  املقترحة، حيث يتكون الجدول من حدين: الحد اخأدنى

(Lower Critical Bound, LCB)  والتي تفترض أن املتغيرات متكاملة من الدرجةI(0) وقيمة الحد اخأعلى ،(Upper Critical 

Bound, UCB)  والتي تفترض أن املتغيرات متكاملة من الدرجةI(1) هإذا كانت قيمة ،F  املحسوبة أكبر منUCB  هفي هذه الحالة

                                                           
 .658( مرجع سبق ذكره، ص 2004محمد، عبد القادر ) 1

2 Gujarati, D. N. (2004) Op, Cit, p 817. 
3 Phillips, P.C.B. and P. Perron )1988). “Testing for Unit Roots in Time Series Regression,” Biometrika, 75, 335-346. 
4 Chris Brooks (2008) Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, Second Edition, New York, p 
330. 
5 Sebastian Haq& Rasmus Larsson (2016) Op, Cit, p 26. 
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 LCBاملحسوبة تقع اقل من  Fمما يعني وجود تكامل مشترك، وإذا كانت قيمة  يتم رهض هرضية العدم وقبول هرضية البديل

ًّ   1بين القيمتين هلن يكون لدياا استنتاج محدد. Fهال ُيمكن رهض هرض العدم )عدم وجود تكامل مشترك( وفي حالة وقوع قيمة 

تتمثل تلك املرحلة في إجرا  االختبارات التشخيصية للاموذج للتأكد من عدم وجود املشاكل القياسية : ثالثةاملرحلة ال 3.2.3

وأن البواقي تتبع التوزيع الابيعي   Autocorrelationومشكلة االرتباط الذاتي Heteroscedasticityاملتمثلة في عدم ثبات التباين 

وُيابق على البواقي لاموذج  موذج  ملعلمات االجل القصير واخأجل الاويل،واختبار استقرار الا Normalityمن خالل اختبار 

من وجود أي تغيرات هيكلية سيتم االعتماد على  ARDLملعرهة خلو البيانات املستخدمة في نموذج وذلك  2،الخاأتصحيح 

 (CUSUM of Squares)وكذلك املجموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة  (CUSUM)اختبارات: املجموع التراكمي للبواقي املعاودة 

ي تغير هيكلي في البيانات ومدى استقرار وانسجام املعلمات طويلة أرين أمرين مومين حيث يبياا وجود ويوضح هذه االختبا

ختبار وقع الشكل البياني املرسوم الًّ إذااخأجل مع املعلمات قصيرة اخأجل، ويتحقق االستقرار الويكلي للمعلومات املقدرة، 

)(CUSUM of Squares  3.%5داخل مااقة الحدود الحرجة عاد مستوى معاوية  

ًّنتائج النموذج القياس ي ألثر سعر الصرف على االستثمار األجنبي املباشر في مصر  3.3

الاموذج  باملتغيرات ومصادرها، ثم تقدير معادلةلقياس أثر سعر الصرف على االستثمار اخأجابي املباشر في مصر، سيتم التعريف 

واختبار الحدود للتكامل املشترك، وتقدير معادلة تصحيح الخاأ، وإجرا  االختبارات القياسية واختبار االستقرار للاموذج كما 

ًّيلي:

دير املعادلة خالل تقلتقدير أثر سعر الصرف على االستثمار اخأجابي املباشر في مصر من : التعريف باملتغيرات ومصادرها -

ًّ :التالية

Fdi =  f (Open, Inf, Res, Debt, Y, Ex) 

جابي املباشر إلى الااتج املحلي اإلجمالي، أما املتغيرات املفسرة هتشمل: درجة نسبة االستثمار اخأًّ Fdiحيث ُيمثل املتغير التابع 

، ولغاريتم إجمالي Infوهو عبارة عن حجم التجارة الخارجية للااتج املحلي اإلجمالي. معدل التضخم  Openاالنفتاح االقتصادي 

.  ولوغاريتم  Y. معدل نمو الااتج املحلي اإلجماليDebtولغاريتم إجمالي الديون الخارجية   Resاالحتياطيات من الاقد اخأجابي 

ًّ. Exسعر الصرف اإلسمي وُيَعبر عاه

بعدد مشاهدات  2017إلى عام  1978لسلة زماية للفترة من بداية تدهق االستثمار اخأجابي املباشر إلى مصر عام وتم استخدام س

حصائيات الباك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التامية إعلى بيانات السالسل الزماية من  مشاهدة. وقد تم الحصولًّ 41

ًّتغيرات محل الدراسة والجدول التالي يبين امللخص االحصائي للم WBالدولي 

 في مصرامللخص االحصائي للمتغيرات محل الدراسة  (2)جدول رقم 

ًّالقيمة الصغرى ًّالقيمة العظمى ًّاالنحراف املعياري ًّالوسط الحسابي ًّاملشاهداتًّالتعريف  املتغير

FDI_GDP  0.002- 0.093 0.021 0.025 41  اخأجابياالستثمار 

MX_GDP  0.300 0.822 0.124 0.521 41 االنفتاح االقتصادي 

INF  0.023 0.295 0.063 0.119 41 التضخم 

LOG_RES  8.920 10.569 0.510 9.920 41 االحتياطيات 

LOGDEBT  10.069 10.918 0.158 10.511 41 الديون الخارجية 

GDP_GRTH  0.011 0.128 0.023 0.050 41 معدل الامو 

LOG_OER  0.407- 1.250 0.445 0.408 41 سعر الصرف االسمي 

 السالسل الزمنية استقراريهالتأكد من  Eviewsأعد بواسطة الباحث من مخرجات برنامج 

                                                           
1 Hossam Eldin Abdelkader (2013) Investigating the Transmission Mechanism of Monetary Policy in Egypt, Ph.D. thesis, 
University of Birmingham, P 71. 
2 R. Santos Alimi (2014) ARDL Bounds Testing Approach to Cointegration a Re-examination of Augmented Fisher 
Hypothesis in an Open Economy, Asian Journal of Economic Modelling, 2(2): p 103-114 
3 Sebastian Haq & Rasmus Larsson (2016) Op, Cit, p 30. 
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أت الزماية املوزعة سبقملا  وهقا
ّ
من خالل الخاوات املختلفة لتقدير  ARDL، سوف نستخدم نموذج االنحدار الذاتي ذو املبا

عد الخاوة اخأولى في نموذج 
ُ
أو في  I(0)هو التأكد من أن جميع متغيرات الاموذج مستقرة إما في املستوى  ARDLالاموذج. وت

السالسل الزماية، يقدم الشكل  استقراريهوللتأكد من  I(2)وعدم وجود متغيرات مستقرة في الفرق الثاني  I(1)الفرق اخأول 

ًّالبياني التالي االتجاه الزمني ملتغيرات الاموذج خالل الفترة.
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 ( الرسم البياني لالتجاه الزمني ملتغيرات النموذج 4شكل رقم )

شكال البيانية زيادة االنفتاح االقتصادي في أواخر السبعياات نتيجة لتبني سياسة االنفتاح االقتصادي، كما يتضح من اإلًّ 

بسبب بيع بعض  2008وحتى عام  2004من عام  ملباشر واالنفتاح االقتصادي بد ايتضح زيادة كل من االستثمار اخأجابي ا

املستثمرين اخأجانب لالستثمار في قااع البترول عن طريق االندماج مع شركات وطاية،  اتجاهاملؤسسات ملستثمرين أجانب، 

ح الًّتاوير الجواز املصرفي واإلسراع في هيكلة الباوك ومشاركة املستثمرين اخأجانب هيها، خفض التعريفات الجمركية، وإص

الاظام الضريبي، كما يتضح تراجع كل من االحتياطيات من الاقد اخأجابي ومعدل الامو االقتصادي نتيجة ملا شوده املااخ 

نتيجة قرار الباك  2016، كما يبين الرسم ارتفاع كل من سعر الصرف ومعدل التضخم عام 2011السياي ي في مصر خالل عام 

الرسم  كما يتضح من صالح االقتصادي بالتنسيق مع صادوق الاقد الدولي.امج اإلًّحرير سعر الصرف وتافيذ برناملركزي بت

.   والجدول التالي يبين Constantهة متغيرات السلسلة الزماية ليس بها اتجاه زمني ولكنها تحتوي على مقدار ثابت االبياني أن ك

ًّ.Unit Root Test جذر الوحدةاختبارات 

ًّ  
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ًّاختبار جذر الوحدة للسالسل الزماية  ( 3جدول رقم )

variables  ADF - test PP – test 

  level Difference  level Difference  

FDI/GDP -2.7788 0 C -5.8645* 0 - -2.8236 5 C -5.94997* 6 - 

MX/GDP -1.9242 0 C -5.51587* 0 - -2.2265 3 C -5.52398* 2 - 

INF  -2.3072 1 C -8.59064* 0 - -2.1112 2 C -8.63701* 1 - 

log RES -1.3465 1 C -3.55017* 0 - -1.5589 2 C -3.4591* 2 - 

logdebt -1.4047 0 C -3.34101* 0 - -1.6646 3 C -3.25706* 3 - 

GDP GRTH  -5.5969* 0 C -7.14035* 0 - -5.5678* 3 C -13.2157* 4 - 

LOG OER  0.36738 2 C -2.76497* 0 - -0.4892 0 C -2.8035* 2 - 

ًّاملحسوبة ، والتى تليها tعلى الترتيب، اخأرقام التي بجانب قيم  10،  5،  1مالحظة: *، **،***) تعبر عن مستوى املعاوية   

 ( تعبران عما إذا كان الصفر يتوسط السلسلة الزماية أم ال على الترتيب.c، -تعبر عن عدد الفجوات، )  

أن السالسل الزماية محل الدراسة مستقرة في  Unit Root Testsنه بإجرا  اختبارات جذر الوحدة أيتضح من الجدول السابق 

ومن ثم تم التأكد من أنه ال توجد متغيرات مستقرة هوق PP –Test   و  ADF -Testوذلك باالعتماد على اختبار  I(1)الفرق اخأول 

 .ARDLالفرق اخأول مما يمكن من استكمال باقي خاوات نموذج 

 معادلة النموذج القياس ي -

 يلي:كما  ARDLيمكن كتابة معادلة نموذج 

𝐹𝑑𝑖 = −
0.12

[−0.26]
+

0.64
[5.01]

𝐹𝑑𝑖𝑡−1 +
0.14

[4.44]
𝑂𝑝𝑒𝑛

−
0.07

[−2.38]
𝑂𝑝𝑒𝑛𝑡−1

−
0.12

⌈−1.92⌉
𝐼𝑛𝑓

+
0.07

[3.35]
𝑅𝑒𝑠

−
0.11

[−5.01]
𝑅𝑒𝑠𝑡−1 +

0.04
[1.19]

𝐷𝑒𝑏𝑡

−
0.07

[−0.56]
𝑌

−
0.04

[−1.30]
𝐸𝑥

−
0.05

[−1.2]
𝐸𝑥𝑡−1 +

0.12
[3.8]

𝐸𝑥𝑡−2 
           σ = 0.021   RSS = 0.0030   R2 = 0.82   F = 11.89 [0.00]   R2adj = 0.75 

التضخم وإجمالي االحتياطيات من الاقد اخأجابي وإجمالي يوضح الاموذج أن املتغيرات درجة االنفتاح االقتصادي ومعدل 

من حجم التغير في االستثمار  %82 الي وسعر الصرف اإلسمي تفسر سوياالديون الخارجية ومعدل الامو في الااتج املحلي اإلجم

ًّاخأجابي املباشر، ويمكن مالحظة اآلتي:

 جابي املباشر الحالي وحجم االستثمار اخأجابي املباشر من بين حجم االستثمار اخأًّ حصائياإوجد عالقة طردية ومعاوية ت

حيث أن زيادة االستثمار اخأجابي املباشر في العام السابق بمقدار  %1عام سابق )هترة إباا  واحدة( عاد مستوى معاوية 

 .%64سوف يؤدي إلى زيادة االستثمار اخأجابي املباشر الحالي بمقدار  100%

 بين االنفتاح االقتصادي في الفترة الحالية واالستثمار اخأجابي املباشر ويبلغ معامل  حصائياإة وجد عالقة طردية ومعاويت

سوف يؤدي إلى زيادة االستثمار  %100مما يدل على أن زيادة االنفتاح االقتصادي بمعدل  0.14االنفتاح االقتصادي 

في العام السابق واالستثمار اخأجابي  بياما توجد عالقة عكسية بين االنفتاح االقتصادي %14اخأجابي املباشر بنسبة 

ويمكن القول إن اخأثر الصافي لالنفتاح االقتصادي إيجابي بالنسبة  0.07املباشر حيث يبلغ معامل االنفتاح االقتصادي 

 لالستثمار اخأجابي املباشر.

 حالي، مما يؤكد ي املباشر الفي هترتين سابقتين وبين االستثمار اخأجاب االسمية معاوية طردية بين سعر الصرف وجود عالق

التأثير السلبي لسعر الصرف اإلسمي على االستثمار اخأجابي املباشر في مصر، بمعني أن انخفاض سعر الصرف للجاية 

 املصري يؤدي إلى زيادة االستثمار اخأجابي املباشر.

  الستثمار اخأجابي املباشر.بين معدل التضخم وبين ا %10حصائية عاد مستوى معاوية إوجود عالقة عكسية ومعاوية 
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  وجود أثر إيجابي لالحتياطيات من الاقد اخأجابي على االستثمار اخأجابي املباشر في الفترة الحالية، بياما يوجد أثر سلبي

 مار. استخدام االحتياطي الاقدي في االستث بضرورةللعام السابق على االستثمار اخأجابي املباشر وهو ما يمكن تفسيره 

 املباشر.  ياخأجابن الديون الخارجية ومعدل الامو في الااتج املحلي اإلجمالي ليس لوم عالقة معاوية على االستثمار يالحظ أ 

   Pesaran’s Bounds Test اختبار التكامل املشترك باستعمال -
أكبر من الحدود  5.4تساوي  F statisticأن قيمة  Fحصائية إيتضح من نتائج حسا   F-Bounds Testبإجرا  اختبار الحدود 

والتي تبلغ  %5عاد مستوى معاوية  Pesaran (2001)العليا للقيم الحرجة التي تم الحصول عليها من الجداول التي اقترحوا 

 مما يؤكد وجود تكامل مشترك وعالقة توازنية طويلة اخأجل بين االستثمار اخأجابي املباشر ومحدداته في مصر. 3.28

 معادلة حد تصحيح الخطأ -

∆𝐹𝑑𝑖 =
0.13

[6.00]
 
∆𝑂𝑝𝑒𝑛

+
0.07

[4.36]
 ∆𝑅𝑒𝑠

−  
0.04

[−1.7]
 
∆𝐸𝑥

−
0.12

[−5.37]
 
𝐸𝑥𝑡−1

−
0.35

[−7.38]
 
𝐸𝐶𝑀𝑡−1 

σ = 0.017   RSS = 0.00307   R2 = 0.73    R2adj = 0.70 
 معاويانبغي أن يكون وكذلك يختلف ذو قيمة سالبة كما ي 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 الخاأيتضح من املعادلة السابقة أن معامل تصحيح 

 خالل العامين التاليين.  %65خالل عام والباقي  %35عن الصفر، وُيعبر عن أنه يمكن تصحيح الوضح بنسبة 
ً
ًّتقريبا

 االختبارات القياسية للنموذج  -

حتمالية اب Jarque-Bera (1.44)حيث تبلغ قيمة  ذج يتضح أن البواقي تتوزع توزيعا طبيعيابإجرا  االختبارات القياسية للاموًّ

Probability (0.48)    التسلسلي وعدم وجود املشاكل القياسية واملتمثلة في مشكلة االرتباطSerial Correlation تبلغ  حيث

وكذلك عدم وجود مشكلة ثبات التباين   Breusch-Godfreyفي اختبار  Prob. Chi-Square(1) 0.615قيمة معامل 

Heteroskedasticity حيث تبلغ قيمة معامل Chi-Square(11) 0.712  في اختبارBreusch-Pagan-Godfrey.ًًّّ

  اختبار استقرار النموذج(Stability Test) 

لكي نتأكد من خلو البيانات املستخدمة في هذه املعادلة من وجود أي تغيرات هيكلية هيها ال بد من استخدام أحد االختبارات 

 of Squares (CUSUM)وكذا املجموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة  (CUSUM)املااسبة لذلك مثل: املجموع التراكمي للبواقي 

ًّكما يلي: 
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ًّ( اختبار استقرار الاموذج االول ) مصر(5شكل رقم ) 

Eviewsًّاملصدر : مخرجات برنامج 

ي  يعبرًّ (CUSUM)من الرسم البياني نالحظ أن اختبار املجموع التراكمي للبواقي 
ّ
 داخل حدود املااقة الحرجة، مشيراوسط خا

 (CUSUMاملعاودة )وكذلك في اختبار املجموع التراكمي ملربعات البواقي  %5إلى نوع من االستقرار في الاموذج عاد حدود معاوية 
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of Squares ًّسمين أن الاموذج املقدر مستقر خالل هترة الدراسة وذلك يعني إمكانية االعتماد على نتائج ويتضح من كال الر

ًّالاموذج في تفسير التغيرات في املتغير التابع وكذلك في التنبؤ بقيمة االستثمار اخأجابي املباشر في املستقبل.

 مناقشة النتائج 4.3

االستثمار اخأجابي املباشر في مصر. هفي املرحلة الرابعة لتدهقات االستثمار أثرت الديون الخارجية على زيادة تدهق  •

 2010عام  %17 إلى 2004عام  %34نسبة الديون الخارجية للااتج املحلي اإلجمالي من  إخفاضاخأجابي املباشر كان 

ًّ أحد العوامل املحفزة لزيادة تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر في تلك الفترة.

املختلفة لسعر الصرف عدم التزام الباك املركزي بالحفاظ على الاظام الذي أعلاه لسعر الصرف، وهو  املراحلشودت  •

ًّأحد االسبا  التي أدت لتركز تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر في قااع االستخراجات،

لي مزيد من االستثمار اخأجابي املباشر لوجود أن يقلل من تكلفة رأس املال وبالتا شأنهتخفيض معدالت الفائدة من  •

ًّ .عالقة سلبية بين كل من معدل الفائدة على االقراض واالستثمار اخأجابي املباشر

أوضح البحث أن قرارات السياسة الاقدية الخاصة بسعر الصرف أعقبها زيادة في تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر إلى  •

كأحد محددات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر. وأكدت نتائج الاموذج القياي ي  مصر مما ُيبين أهمية سعر الصرف

ًّن إلى التأثير اإليجابي لكل م باإلضاهةوجود عالقة إيجابية بين سعر الصرف واالستثمار اخأجابي املباشر في مصر، 

أثير ياطيات من الاقد اخأجابي، ووجود تاملباشر بفترة إباا  واحدة ودرجة االنفتاح االقتصادي واالحت اخأجابياالستثمار  •

 سلبي للديون الخارجية على االستثمار اخأجابي املباشر، وهو ما يتواهق مع الاظرية االقتصادية. 

شركات الوطاية، ورغم الحواهز ماحت القوانين املصرية املتعلقة باالستثمار الشركات اخأجابية نفس املعاملة لل •

عفا ات التي ُماحت لالستثمار إال أن مصر لم تماح االستثمار اخأجابي املباشر معاملة ضريبية ذات أهضليه عن واإلًّ

ًّالشركات املحلية.  

 . االستنتاجات والتوصيات4

 االستنتاجات 1.4

أثر املااخ االستثماري والسياي ي على تذبذ  تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر، خالل املراحل  -

ًّ. 2017السبعياات وحتى عام  مصر ماذاملختلفة لالستثمار اخأجابي املباشر في 

أوضحت الدراسة أن قرارات السياسة الاقدية الخاصة بسعر الصرف أعقبها زيادة في تدهقات االستثمار اخأجابي  -

ًّر.املباشر إلى مصر مما ُيبين أهمية سعر الصرف كأحد محددات االستثمار اخأجابي املباشر في مص

أة 
 
بط

ُ
 يتضح لنا اآلتي:  ARDLبتطبيق نموذج االنحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية امل

وجود عالقة سلبية بين ارتفاع سعر الصرف واالستثمار اخأجابي املباشر، بمعنى أن تخفيض قيمة العملة يشجع  -

عالقة معاوية سلبية طويلة اخأجل لسعر  الفرض بوجوداالستثمار اخأجابي املباشر في مصر، مما يؤكد صحة 

ًّالصرف على االستثمار اخأجابي املباشر في مصر

املباشر بفترة إباا  واحدة ودرجة االنفتاح االقتصادي  اخأجابييوجد تأثير اإليجابي لكل من االستثمار  -

هو ما جابي املباشر، وًّواالحتياطيات من الاقد اخأجابي، ووجود تأثير سلبي للديون الخارجية على االستثمار اخأًّ

ًّيتواهق مع الاظرية االقتصادية.

 التوصيات 2.4

ًّقدمتها:مهااك العديد من التوصيات التي ُيمكن أن تساهم في زيادة تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر يأتي في 

  ًّتها.نتاجيإاملااطق ذات اخأولية لرهع  إلىاخأجابي املباشر  االستثمارًّ توجيهضرورة العمل على
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  .ًّتخفيض معدالت الباالة ورهع كفا ة العاملين بها

 ًًّّيث مصر؛ حمن السياستين الاقدية واملالية لزيادة تدهقات االستثمار اخأجابي املباشر إلى  تاوير كال

  ن يعزز من تدهقات أالتزام الباك املركزي بالحفاظ على الاظام املعلن لسعر الصرف في مصر من شأنه

ًّاملختلفة. القااعات االقتصاديةاالستثمار اخأجابي املباشر إلى مصر في 

 .ًّيجب على الباك املركزي العمل على تخفيض معدالت الفائدة لجذ  املزيد من االستثمار اخأجابي املباشر

 تبني استراتيجية واضحة لتخفيض الديون الخارجية.ًّ

 ًًّّاضحة لتخفيض الديون الخارجية في مصر. يجب العمل على تبني استراتيجية و

 قائمة املراجع

 املراجع العربية أوال:

 ( تاورات السياسة الاقدية في مصر والتوجوات املستقبلية الباك 2003أبو العيون، محمود )ًّ( 78املصري، ورقة عمل رقم ) املركزي

 2003هبراير 

 ،القرار بمجلس الوزرا ،  دعم اتخاذ( نموذج قياس محددات االستثمار اخأجابي املباشر في مصر، مركز 2004أحمد جاد ) كمالي

 القاهرة.

 ( مآالت تعويم الجاية وإجرا ات االصالح االقتصادي، املعود املصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، 2016أحمد ) ،ذكر هللا

 القاهرة.

  بإصدار قانون شركات املساهمة وشركات التوصية باخأسوم والشركات ذات  1981لساة  159( قانون 1981)الجريدة الرسمية

 .1981في أول أكتوبر  40املسئولية املحدودة، العدد 

 الة س( تأثير االستثمار اخأجابي املباشر على الامو من خالل الخارجيات: دراسة مقارنة بين مصر والصين والواد(، ر2013ًّأمل ) ،جميل

 ، جامعة عين شمس، كلية التجارة.الدكتوراهغير منشورة لايل درجة 

  2007طبعة بتاريخ مايو  1997لساة  8( " قانون ضمانات وحواهز االستثمار رقم 2005واملااطق الحرة ) لالستثمارًّالويئة العامة. 

 ( االستثمارات اخأجابية املباشرة والتامية االقتصادية في العالم، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، 1996إيها  عز الدين ) ،نديم

 العدد الثاني، كلية التجارة جامعة عين شمس، القاهرة.

  2016-بيان صحفي الباك املركزي-November-3-dated-http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular

float.aspx-free-rates-exchange-regarding   12/2018متاح بتاريخ  . 

 ة في اقتراح استراتيجية لألمن االقتصادي املصري، رسالة ماجستير، كلية التجارة، ( استخدام الاماذج القياسي2017جواد ) ،هراج

 جامعة عين شمس.

 ( دراسة قياسية ملحددات االستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج االنحدار 2013عبد القادر ) ،محمد & ناصورًّ ،دحماني

تمر "تقييم اثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل الذاتي للفجوات الزماية املوزعة املتباطئة، الجزائر: مؤًّ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة سايف.2014- 2001واالستثمار والامو االقتصادي خالل الفترة 

 ( أثر املتغيرات االقتصادية في حجم االستثمار االجابي املباش2011شالش، إياد خالد )( 1994ًّر في بورصة عمان لألوراق املالية– 

 .361: 333، العدد الرابع صـ 27(، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد 2009

 ( محددات الحسا  الجاري في موازين مدهوعات بعض الدول العربية باستخدام نموذج تصحيح الخاأ، 2000عادل ) ،املودي

 .3ة، جامعة عين شمس، كلية التجارة، العدد مجلة االقتصاد والتجارًّ

 ( الحديث في االقتصاد القياي ي: بين الاظرية والتابيق، االسكادرية، الدار الجامعية.2004عبد القادر ) ،محمد 

 تمر ؤًّ( اخأدا  االقتصادي كمحدد لالستثمار اخأجابي املباشر دراسة قياسية مقارنة بين مصر وماليزيا، امل2007عبير هرحات ) ،على

 ، جامعة عين شمس.2007الثاني عشر إدارة ازمة االستثمار في ضو  التكتالت االقتصادية العاملية، ديسمبر 

http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-3-November-2016-regarding-exchange-rates-free-float.aspx
http://www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/Circular-dated-3-November-2016-regarding-exchange-rates-free-float.aspx
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 القاهرة.( دور القااع الخاص في التامية مع التابيق على مصر، مركز دراسات وبحوث الدول الاامية، 2000) على ،سليمان 

 ًّاملباشر على الباالة في االقتصاد الجزائري باستخدام نموذج االنحدار  اخأجابي( أثر االستثمار 2018زهير وحاهظ أمين ) ،عماري

بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الرابع  بغداد، مجلة(، 2014 –1996ًّالفترة ) ARDLالذاتي لفترات االباا  املوزعة 

 والخمسون.

 ًّدراسة قياسية باستخدام  –ط على االنفاق الحكومي في الجزائر ( أثر تقلبات اسعار الاف2018)الياس  & الوااني،هاطمة  ،جابري

 .1الجزائر، مجلة اقتصاديات االعمال، املجلد الثاني، رقم  ،2013 –1987ًّخالل الفترة  (ARDL)نموذح 

 العدد-أهريقيافي االقتصاد املصري، مجلة اقتصاديات شمال  العمالة( أثر الامو االقتصادي على 2009مجدي ) ،الشوربجي 

 السادس، الجزائر.

  محررون( صادوق الاقد العربي  وآخرون( سياسة سعر الصرف في مصر )على توهيق 2002أحمد ) ،كجوك& محى الدين، محمود

 ابو ظبي، اإلمارات. 16-17
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 املستخلص

م واغالق للمعابر وماع دخول البضائع مما أثر سلبا على قااع  2007يعاني قااع غزة من حصار إسرائيلي ماذ عام 

غزة بشكل عام والقااع الصحي بشكل خاص مما زاد من معاناة السكان واملرض ى حيث تعاني وزارة الصحة من 

تم استخدام املاهج الوصفي للدراسة حيث طبية. شح شديد في املستلزمات الابية سوا  كانت أدوية او أجوزة 

اشارت االحصائيات الى ارتفاع عدد حاالت التصوير الابي التي تم اجرا ها في مستشفيات وزارة الصحة في قااع 

وهذا يوضح  2017عن عام  %5.6رها بزيادة بمقدا إجرا ( 677980) 2018غزة حيث بلغ عدد إجرا ات االشعة عام 

ن هااك اعتماد كبير على هذا القااع في تشخيص الكثير من الحاالت مما يزيد من أهميته ومن خالل الدراسة أ

الحظاا ان هااك نقص حاد في أجوزة التصوير الابي في وزارة الصحة بشكل عام وباملستشفى اإلندونيس ي بشكل 

ًّعين داخل املستشفى .مما زاد من معاناة املرض ى واملراجخاص ناجم عن الحصار اإلسرائيلي 

 املستشفى االندونيس ي-الابيالتصوير  –ًّالحصارالكلمات املفتاحية: 
ABESTRACT: 
The Gaza Strip suffers from an Israeli blockade since 2007, the closure of crossings 

and the prevention of entry of goods, which negatively affected the Gaza Strip in 

general and the health sector in particular, which increased the suffering of the 

population and patients, as the Ministry of Health suffers from severe shortages in 

medical supplies, whether they are medicines or medical devices. The descriptive 

method was used for the study, as the statistics indicated an increase in the number 

of medical imaging cases that were performed in hospitals of the Ministry of Health 

in the Gaza Strip, where the number of radiological procedures in 2018 (677,980 

procedures) increased by 5.6% over 2017 and this shows that there is a great 

dependence on this The sector diagnoses many cases, which increases its importance, 

mailto:Labeeb.2100@gmail.com
mailto:arch.moh.elmougher@gmail.com


 (144-129)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 130 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

and through the study we noted that there is a severe shortage of medical imaging 

devices in the Ministry of Health in general and the Indonesian Hospital in particular 

due to the Israeli blockade, which increased the suffering of patients and visitors 

inside the hospital. 

Keyword: Siege- Medical Imaging- Indonesian Hospital  

 امللخص املفاهيمي
في املستشفيات من أكثر اخأقسام التي تستقبل املرض ى بعد تحويلوم من قسم االستقبال  تعتبر أقسام اخأشعة

من  نيس يندوًّاملستشفى اخأًّ يعتبرًّوًّ مراض والكسور العظمية للمرض ى ،وارئ ملساعدة الابيب في تشخيص اخأًّوالا

 مالش جميع سكاناملتاوعة ل الصحية والابية قااع غزة التي يقدم العديد من الخدماتشمال أكبر مستشفيات 

من حصار إسرائيلي خانق على مدار اخأعوام السابقة والتي بدوره أدى  غزة يعانيكلاا يعلم بأن قااع وًّالقااع، 

ثرت بشكل مباشر على القااع الصحي بشكل عام ي أوالت والبيئية،واالقتصادية  الصحية اخأوضاعتفاقم تدهور 

 لتسليط الضو  عليها وإيجاد الحلول املااسبة لوذه املشكلة.، والتي تحتاج وعلى خدمة التصوير الابي بشكل خاص

 ثر الحصار على تقديم خدمة التصوير الطبي في املستشفى االندونيس يالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي أل
 

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم الاتائج واملقترحات حول تخفيف أثر الحصار اإلسرائيلي على 

ندونيس ي.مة التصوير الابي في املستشفى اخأًّتقديم خد

أثر الحصار على 

تقديم خدمة 

في التصوير الطبي

املستشفى 

االندونيس ي

ضعف إمكانيات

ة  وزارة الصح 
لجهة تطوير 

ة  قطاع الصح 

وببالشكل املطل
ي تراجٍع هائٍل ف

مستويات 
االستهالك 

والدخل والعمل

امل تدميٍر شبه ك

ة وانهيار للبني
ية في  الصح 

القطاع

تشخيصصعوبة

منالعديد
املرضيةالحاالت

قلةنتيجة

مكانياتاإل 

كبيرنقص

ر جهزة التصويأل 
الطبي 

ومستلزمات 

صيانتها

د النقص الشدي

في األدوية 
واملستلزمات 

ية  الطب 

بعية القطاعت

في الصحي
اعتماده على 

املستشفيات

اإلسرائيلية



 (144-129)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 131 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

 تطلعات مستقبلية: 

. .العمل على توهير خاوط كوربا  مستقرة او االعتماد على مولدات كوربا  خاصة خأقسام االشعة 

.الضغط على دولة االحتالل من خالل املؤسسات الدولية والحقوقية لتحييد القااع الصحي وإدخال اخأجوزة الالزمة 

ًّالصحية.بحاث العلمية التي تختص بإدارة اخأزمات العمل على تحسين الواقع الصحي في قااع غزة من خالل تافيذ العديد من اخأ 

 أثر الحصار على تقديم خدمة التصوير الطبي في املستشفى االندونيس ي
 

ة باإلضاهة عهااك نقص حاد في عدد أجوزة التصوير الابي يعاني ماه قسم االشعة في املستشفى االندونيس ي باا ات على ارا  العاملين في قسم االشتوصلت الدراسة إلى أن 

 .الى وجود جواز أشعة عادية معال ماذ عامين لعدم توهر قاع الغيار التي يحتاجوا إلصالحه

رشيد طلبات االشعة من أوصت الدراسة بممارسة الضغط على دولة االحتالل من خالل املؤسسات الدولية والحقوقية لتحييد القااع الصحي وإدخال اخأجوزة الالزمة، ت

 ارها على الحالت التي تحتاجوا هعال بعد الفحص السريري لتقليل عدد الحاالت مما يساهم في املحاهظة على أجوزة االشعة واطالة عمرها.اخأطبا  واقتص

 

أثر الحصار  " واقع وتقييم وصف يحاولًّ والذي الوصفي املاهج الباحث استخدم

ي هذه الدراسة ف وتم التركيزًّعلى خدمة التصوير الابي في املستشفى االندونيس ي "

 .ىللمرض  .املقدمة على معرهة اثر الحصار االسرائيلي على الخدمات االشعاعية

تكمن املشــــــــــكلة في طول هترة الحصــــــــــار والتي اظورت العديد من الصــــــــــعوبات في 

توهير الخدمات الصـــــــحية االســـــــاســـــــية والضـــــــرورية وخاصـــــــة في بعض الخدمات 

ير توهير أجوزة االشـــــــعة وكذلك توه الابية مثل التصـــــــوير الابي والتي تحتاج الى
 الصيانة الالزمة لوا والتي تماع إسرائيل وتصعب دخولوا لقااع غزة.

هدهت الدراسة إلى التعرف على أثر الحصار االسرائيلي على الخدمات التي 

 يقدموا قسم اخأشعة في املستشفى اإلندونيس ي.
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 . اإلطار العام للدراسة1

 املقدمة: 1.1

جوة  في توسط تحديداغزة من مااطق دولة هلساين املحتلة، وهو يقع على ساحل البحر اخأبيض امليعتبر قااع 

الجاو  من السول الساحلي الفلسايني في الجوة الشمالية الشرقية من شبه جزيرة سياا  املصرية، وتبلغ مساحة 

(، ويبلغ عدد سكانه أكثر من  139) ²كم360أراضيه 
ً
 مربعا

ً
مليون نسمة، كما تبلغ الكثاهة السكانية  2,000,000ميال

من مجموع مساحة  %1.33يشكل قااع غزة نسبة  1.م2018لكّل كيلو متر مربع حسب إحصائيات عام  4,118

، وتحده أراض ي االحتالل اإلسرائيلي من الجوة اكيلومترًًّ 41، وطوله كيلومترا 15و 5، ويبلغ عرضه بين هلساين

الشرقية والجوة الشمالية، ومن الجوة الجاوبية الغربية جموورية مصر العربية. ويتكون قااع غزة من خمس 

2ًّية )الشمال، مدياة غزة، املحاهظات الوساى، خان يونس، رهح(.محاهظات رئيس

ويتلقى سكان هذه املحاهظات الخدمات الصحية من خالل وزارة الصحة بشكل رئيس ي باإلضاهة الى مؤسسات  

 ىدولية وأهلية تعمل في قااع غزة ومن خالل هذه الدراسة سنتعرف على خدمة التصوير الابي في املستشف

الواقع شمال قااع غزة وأثر الحصار املفروض على القااع في توهير خدمة التصوير الابي والتحديات  ندونيس ياخأًّ

ًّالتي يواجوا املرض ى في الحصول على هذه الخدمة الصحية. 

 خلفية الدراسة: 2.1

عد ، وانعكست أثاره على جميع مااحي الحياة، بما في ذلك الب2007يعاني قااع غزة من حصار خانق ماذ عام 

اإلنساني، الصحي، البيئي، االقتصادي، وغيره من املجاالت املختلفة. كما عانى قااع غزة في العشر الساوات اخأخيرة 

بالتزامن مع الحصار و اإلغالق، من عدة اعتدا ات أدت إلى مقتل اآلالف، وجرح عشرات اخأالف وخلفت إعاقات 

مرت هذه االعتدا ات البنية التحتية في القااع، بما في ذلك جسدية ونفسية لدى اآلالف من أباا  قااع غزة، كما د

آالف املباني السكاية، مما تسبب في حركة هجرة داخلية وخلخلة في التركيبة السكانية، كما تسببت في تدمير املئات 

، وهذا ما أكدته العديد من 
ً
لية رير املحالتقامن املصانع واملنشئات االقتصادية مما زاد الوضع االقتصادي تعقيدا

ثرت بشكل مباشر على البنية التحتية للقااع الصحي، حيث استهدهت أن  االعتدا ات والحصار أوالدولية .كما 

تل وُجًّ
ُ
رح العشرات من الكوادر الصحية، املستشفيات و مراكز الرعاية اخأولية وسيارات اإلسعاف بشكل مباشر، وق

الف على حياة اآل ملرض ي غير ممكن، الذى انعكس سلباالصحيح واا جعل استمرار تقديم الخدمة الصحية بالشكل ّمًّم

ًّ من املرض ى وأسرهم.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 3.1

ة ا يتالب مضاعفة الخدمات املتكيفة مع الكثاهيعتبر قااع غزة أحد أكبر املااطق الجغراهية املكتظة في العالم، مّمًّ

املزود الرئيس ي للرعاية الثانوية الصحية في محاهظات قااع غزة وتبلغ السكانية املتزايدة حيث أن وزارة الصحة هي 

ًّمستشفى موزعين في محاهظات قااع غزة. 13عدد املستشفيات التابعة لوزارة الصحة في قااع غزة 

ثر الحصار االسرائيلي بات واضحا على الخدمات التي تقدموا مستشفيات وزارة الصحة بغزة ولكن املشكلة أكما أن 

رية ساسية والضروًّوبات في توهير الخدمات الصحية اخأًّن في طول هترة الحصار والتي اظورت العديد من الصعتكم

ة لى توهير أجوزة االشعة وكذلك توهير الصيانإمثل التصوير الابي والتي تحتاج  وخاصة في بعض الخدمات الابية

                                                           
 هراد، رام هللا، هلساين، التعداد العام للمنشئات واخأ2018ًّ،. الجواز املركزي لإلحصا  الفلسايني1 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اخأزهر، مصر.’ًّ(: خاة الحماية البيئية في قااع غزة2016. املغير، محمد )2
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ي خدمات فهاا لجأ بعض املرض ى لتلقي هذه الالالزمة لوا والتي تماع إسرائيل وتصعب دخولوا لقااع غزة ، ومن 

هلية وال سيما خدمة التصوير الابي ) التصوير االشعاعي( والتي تعتبر ذات تكلفة مرتفعة املستشفيات الخاصة و اخأًّ

نسبيا في املستشفيات الخاصة مقارنة لافس الخدمة في املستشفيات الحكومية ومع تردي الوضع االقتصادي الذي 

ًّاالسرائيلي على سكان القااع .خلفه الحصار 

ر الحصار االسرائيلي بالفعل على خد :تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التاليوقد  
ّ
مة التصوير الابي هل أث

ًّدونيس ي؟نمة التصوير الابي في املستشفى اخأًّندونيس ي وهل تم وضع بدائل في حال توقف خدفي املستشفى اخأًّ

 أهداف الدراسة: 4.1

  سرائيلي على الخدمات التي يقدموا قسم اخأشعة في املستشفى اإلندونيس ي.على أثر الحصار اإلًّالتعرف 

  التعرف على عدد اخأجوزة في املستشفى اإلندونيس ي بالنسبة لعدد الحاالت املصورة ساويا وعدد اخأسرة في

 املستشفى اإلندونيس ي.

 أهمية الدراسة: 5.1

  حيث تعتبر متخصصة في مجال تقديم خدمة التصوير  موضوعواتعتبر هذه الدراسة ذات طابع خاص في

الابي والتي تعتبر من اهم الخدمات التشخيصية للكثير من االمراض والتي يعتمد عليها اخأطبا  بشكل كبير 

ًّواي نقص هيها ممكن ان يهدد حياة املرض ى وخاصة في حاالت الاوارئ.

 تشفى اإلندونيس ي ومالمسة مشكلة نقص اخأجوزة من واقع عمل الباحث في قسم التصوير الابي في مس

بحث سرائيلي أرى ان هذا الومالمسة معاناة املرض ى لتلقي خدمة التصوير الابي التي تأثرت بفعل الحصار اإلًّ

ن يسلط الضو  على هذه املشكلة والخروج بتوصيات ممكن ان تساهم في تحسين خدمة التصوير أيمكن 

 الابي.

  ذات صلة في تأثير الحصار على الوضع الابي في قااع غزة، وماهّية تداعيات سياسة تلقي الضو  على مشكلة

ًّ.الحصار املفروض على املجتمع الفلسايني

 منهجية الدراسة: 6.1

أثر الحصار على خدمة التصوير الطبي في " واقع وتقييم وصف يحاولًّ والذي الوصفي املاهج الباحث استخدم

شعاعية سرائيلي على الخدمات اإلًّالحصار اإلًّ أثرًّالتركيز في هذه الدراسة على معرهة  وتم املستشفى االندونيس ي"

 رصيد بها يزيد ىمعن ذات تعميمات إلى التوصل أمال في ويقيم ويفسر يقارنًّ أن الوصفي املاهج ويحاولًّ ،للمرض ىاملقدمة 

ًّ .املوضوع عن املعرهة

 الدراسات السابقة:   7.1

 1أثر الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قطاع غزةدراسة  ، بعنوان:(2017فضل،املزيني، )دراسة:  1.7.1

اع غزة، وموقف القانون الدولي عرهة أبرز تداعيات الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قاهدهت الدراسة مل

في  سرائيلي تسببصار اإلًّالحمن هذه االنتهاكات، حيث أن الدراسة كشفت أن  ينساننساني والقانون الدولي اإلاإل

تدهور الواقع الصحي في قااع غزة، وأدى إلى تدني كفا ة املنشآت الصحية، وانتهك حقوق سكان القااع الصحية، 

دخل نسان. ودعت املجتمع الدولي إلى التنساني والقانون الدولي لحقوق اإلوهو ما يمثل انتهاك خاير للقانون الدولي اإل

                                                           
اث ح(: دراسة أثر الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قااع غزة، مجلة جامعة اإلسرا  للعلوم االنسانية، العدد الثالث، عدد خاص باخأب2017املزيني، هضل ) 1

ًّم، هلساين، غزة.2016ديسمبر  10عقد في  حقوقي، والذياملشاركة في املؤتمر العملي املحكم اخأول لكلية الحقوق، الواقع الصحي في هلساين من ماظور 
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اغاثية دولية عاجلة إلنقاذ القااع الصحي واجبار السلاات املحتلة على االلتزام بالقواعد الفوري وتوهير برامج 

واملبادئ اخأساسية التي أقرتها اخأمم املتحدة، ومن أهموا الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، كما 

لقااع الصحي، وبذل أقص ى الااقات دعت السلاة الوطاية الفلساينية إلى تبني سياسات صحية طارئة إلنقاذ ا

ًّ.والجوود للتغلب على اخأضرار الكارثية التي لحقت بالقااع الصحي جرا  الحصار املفروض على قااع غزة

السياسات اإلسرائيلية وتداعياتها على القطاع الصحي في ، بعنوان: (2017، البرش، عدنان)دراسة:  2.7.1

 1(2014-1994) األراض ي الفلسطينية

، تجاه 2014أظورت الدراسة تأثير السياسات اإلسرائيلية التي يمارسوا االحتالل اإلسرائيلي على القااع الصحي 

ضد السلاة الفلساينية  1994في اخأراض ي الفلساينية وذلك خالل الفترة املمتدة بين عامي  -الفلساينيين سوا  

سرائيلي املسؤول الرئيس عن تدهور القااع الصحي في وخاصة وزارة الصحة، أو املواطاين، حيث يعد االحتالل اإلًّ

و أ غزة عبر الحصار املفروض عليه، والحواجز العسكرية اإلسرائيلية املاتشرة في جميع أجزا  الضفة الغربية،

اف تضرر سيارات اإلسعوًّبجراح وبإعاقات دائمة،  لإلصابةوتعرضوم النتهاكات اإلسرائيلية بحق الاواقم الابية ا

من الخدمة في أحيان كثيرة، وماع ضباط وسائقي اإلسعاف من قبل قوات االحتالل من الوصول إلى الودف  وخروجوا

ثم خلصت إلى مجموعة من الاتائج أهموا: انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية  سوا  أكان الودف مصا  أو مريض،

شرة عن حرمان املواطن الفلسايني من الخاصة بحق املواطن الفلسايني في الصحة، إضاهة إلى مسؤوليتها املبا

اموا واستخد حصوله على حقه في الصحة، واستهدف املنشآت الصحية والعاملين هيها، وتدمير البنية التحتية

وخرجت الدراسة بمجموعة  .لسياسات متعددة بهدف إجواض محاوالت الباا  والنهوض من أجل باا  الدولة املستقلة

لفلساينية، بمتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية تجاه القااع الصحي الفلسايني، ونشرها التوصيات أهموا حث السلاة ا

ًّأمام الرأي العام الدولي، لفضح السياسة اإلسرائيلية.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 8.1

  لى إأكدت الدراسات السابقة إلى أن الحصار االسرائيلي تسبب في تدهور الواقع الصحي في قااع غزة، وأدى

 .تدني كفا ة املنشآت الصحية، وانتهك حقوق سكان القااع الصحية

 بعض الدراسات إلى أن الحصار اإلسرائيلي يساهم في إعاقة حياة الفلساينيين في كل املجاالت  تحدثت أيضا

وخاصة في املجال الصحي، حيث يعد االحتالل اإلسرائيلي املسؤول الرئيس عن تدهور القااع الصحي في 

 ر الحصار املفروض ماذ عدة ساوات.غزة عب

 .لم تتحدث الدراسات السابقة على تأثير الحصار لابيعة عمل أقسام اخأشعة التشخيصية 

  .لم تذكر الدراسات التحديات التي تواجه خدمة التصوير الابي نتيجة الحصار 

 . اإلطار النظري 2

 مصطلحات الدراسة 1.2

دولة محاربة ضّد دولة أخرى، بقصد حرمانها من كّل اتصال  بالعالم الخارجي. هو تدبير حربي تّتخذه  الحصار: 21.1.

ريق وعن ط ،ويتّم ذلك عن طريق البحر بماع دخول السفن إلى موانئ الدولة أو االقترا  من سواحلوا أو االناالق منها

والحصار   .الجّو بماع هبوط الاائرات في ماارات الدولة أو إقالعوا منها، وعن طريق البّر بقاع اتصاالت الدولة بالخارج

                                                           
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2014-1994سرائيلية وتداعيتها على القااع الصحي في اخأراض ي الفلساينية )م(: السياسات اإل2017ًّالبرش، عدنان ) 1

ًّاخأزهر، غزة.
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هو عمل عدائي تلجأ إليه الدول في حاالت االستعداد للحر ، أو خالل الحر  أو بعد الحر ، من أجل انتزاع مالب 

.  أو تحقيق مأر  أو إكراه الخصم على بأنه التضييق والحبس واملاع الذي تقوم به دولة ويمكن تعريفه الرضوخ خأمر 

أو مجموعة دول ضد جماعة أو دولة لتحقيق أهداف  سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحي أو كلوا والتضييق 

1ًّعليها للرضوخ لشروطوا.

رف عليها وزارة الصحة وتقدم خدماتها الابية مجموعة من املؤسسات التي تديرها وتشالقطاع الطبي العام:  2.1.2

ًّ 2لكاهة السكان وتتكفل الحكومة بتغاية نفقات العالج داخل هذه املؤسسات بواساة التأمين الصحي.

و تشخيص ّي في ماهّيته، ويهدف إلتاحة الاظر لداخل الجسم، ملسح اخأعضا  الداخلّية وتمييز ه التصوير الطبي: 3.1.2

)باثولوجيه( داخله. بعض اخأمراض والحاالت املرضية يحتاج إلى مزيد من املعلومات الستكشاهه.  العملّيات املرضّية

ولحسن الاالع، يستايع اخأطبا  في الاب الاووي اليوم أن يستخدموا مجموعة ُواسعة التاوع من تقايات 

ويلة ولدياا اآلن قائمة ط .وتكاولوجيات التصوير والتشخيص الحديثة لتحديد طائفة متاوعة من الحاالت املرضية

(، والتصوير SPECTمن تقايات التشخيص ومنها التصوير املقاعي املجسم الحاسوبي باالبتعاث الفوتوني املفرد )

(، والتصوير االشعاعي الابقي املقاعي املجسم PETاملقاعي باالبتعاث االشعاعي البوزيتروني املوجب الشحاة )

والتاظيري  ، (ECHO)والتصوير باملوجات هوق الصوتية ، (MRI)ن املغاايس ي، والتصوير بالرني (CT)الحاسوبي

3ًّالومضاني )الفلوري( والعديد من التقايات اخأخرى.

 سيا  الدراسة: 2.2

إجرا  هذه الدراسة في املستشفى اإلندونيس ي الحكومي الواقع في شمال قااع غزة. لذلك من املوم هوم الوضع  تم

الخاص لسكان قااع غزة بشكل عام وشمال قااع غزة بشكل خاص. وسوف نستعرض هاا بعض املعلومات 

شكل مباشر على الوضع الصحي االساسية عن الااحية الديموغراهية واالقتصادية لسكان قااع غزة والذي يؤثر ب

ًّوتقديم الخدمات الصحية للمواطن الفلسايني.

ي في قطاع غزة: 3.2  أثر الحصار على الواقع الصح 

اع بحّق الشعب الفلسايني في قا إسرائيل-وتمارسوا  –لقد أّدت سياسة الخاق والحصار واالنتهاكات التي مارستها 

ًّغزة، إلى تراجع  هائل  في مستويات االستهالك والدخل والعمل، وإلى انكماش  وتشويه  غير مسبوق للنشاط االقتصادي. 

عتبر االحتياجات الصّحية لألهراد لّب الدهاع عن حقوق اإلنسان، حيث الصّحة حٌق أساي ٌي من حقوق اإلنسان ال 
ُ
ت

ومفووم الحّق في الصّحة ليس مجّرد انعدام املرض، بل هو  .تمّتعه بالحقوق اإلنسانية اخأخرىًّغنى عاه من أجل 

. كما جا  في تعريف الصّحة العمومية بأنها "علم وهّن الوقاية من 
ً
 ونفسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
اكتمال السالمة بدنيا

موا املجتمع إلصحاح البيئةاملرض وإطالة العمر وتعزيز الصّحة والكفا ة الافسية والبدنية م
ّ
4ًّ."ن خالل جوود ياظ

 في قااع غزة، الذين 
ً
 وشبابا

ً
 وشيوخا

ً
 كبيرة بافسية املواطاين، أطفاال

ً
ق أضرارا ومع استمرار الحصار الذي يلح 

يواجوون شّتى أنواع القور والحرمان من أبسط حقوقوم اإلنسانية بسبب االنتهاكات اليومية للحصار من جوة، 

انية والكثاهة السكانية العالية، ووصول م
ّ
عّدل الباالة والفقر املدقع داخل قااع غزة على وجه والزيادة السك

ر معوا حّتى العيش على حّد الكفاف، مع ضعف إمكانيات وزارة الصّحة لجوة تاوير 
ّ
الخصوص إلى مستويات يتعذ

                                                           
 ، هلساين0072(: الاصر والثبات في مواجوة الحصار، الجامعة االسالمية، 2007الصفدي، نعيم )1 

ًّ(، التقرير االستراتيجي للقااع الصحي، وزراة الصحة، مركز املعلومات الفلساينية، رام هللا.2016اللجاة الوطاية للسياسات الصحية )2 

ًّ، الامسا.55(: تكوين صورة واضحة عن التصوير الابي، مجلة الوكالة الدولية للااقة الذرية، العدد 2014الوكالة الدولية للااقة الذرية )3 
 (: تقييم التدخالت اإلنسانية الدولية الاارئة في اخأزمات بقااع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.2019أبو دية، حسن ) 4
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قااع الصّحة بالشكل املالو  من جوة أخرى، ندرك مدى ما يتركه الحصار واإلغالق من تأثيرات خايرة على حياة 

وأن ما دّمره االحتالل يحتاج إلى أموال طائلة وإمكانيات وجوود ضخمة؛ إضاهة إلى مشاهدة مظاهر العاف اخأهراد، 

عبر شاشات التلفزة املختلفة، حيث اهتمام اخأطفال البالغ لسبب  أو آلخر بهذا املوضوع. ولرّبما في العديد من الحاالت، 

ًّ
ّ
ة وحارات وأحيا  القرى واملخّيمات واملدن الفلساينّية، هال تجري مشاهدة مثل تلك املظاهر مباشرة في شوارع وأزق

يكاد يخلو يوم من أحداث أو ممارسات دموية يرتكبها االحتالل بأساليبه القمعية والتعسفية؛ هماظر الشويد محّمد 

 في نفوس وعقول أطفال هلساين. كيف ال، وه
ً
آخر  م من حين  إلىالدّرة أو الشويدة إيمان حّجو ال يزال شاخصا

سئلة التي ال تنتهي حول هذا املوضوع، وهو ما يكشف عّما يختلج في شعور وال شعور هؤال  اخأطفال من يارحون اخأًّ

1ًّ. مشاعر الخوف والرهبة والقلق واخأرق على الدوام

 أنه بقي
ّ
ون د وبالرغم مّما شوده قااع الصّحة في اخأراض ي الفلساينية من تاّور  ماذ إنشا  السلاة الوطاية، إال

الحّد املالو  للتمّتع بالحّق في الصّحة، حيث حالت العديد من املعوقات دون تاّور قااع الصّحة، ودون القدرة 

على تقديم الخدمات للمواطاين بالشكل املالو . وعلى رأس هذه املعوقات، ممارسات إسرائيل من حصار  وإغالق؛ 

مااحي الحياة املختلفة في القااع، والسّيما واقع الصحة، دون  ونحن هاا ال يمكااا هوم أبعاد تأثيرات اإلغالق على

الاظر إلى ما تسّبب هيه االحتالل من تدمير  شبه كامل وانهيار للبنية الصّحية في القااع، بحيث جعلوا عاجزة عن 

اعتماده  القااع فيتقديم الخدمات الاّبية الوامة والحيوية كالعمليات الجراحية الكبيرة والدقيقة، ما عّمق من تبعية 

على املستشفيات اإلسرائيلية وتلك املوجودة في القدس، إلنقاذ حياة املئات من املرض ى. وبسبب اإلغالق، هإن هؤال  

املرض ى ُيحرمون من إجرا  عملياتهم أو متابعة العالج، ونخّص بالذكر مرض ى السرطان مّما تسّبب في وهاة العديد 

ك صعوبة في تحويل الحاالت الحرجة إلى الخارج، سوا  إلى إسرائيل أو إلى جموورية منهم بسبب اإلغالق، حيث أن هاا

مصر العربية بسبب إغالق معبر رهح. كما نشير إلى الاقص الشديد في اخأدوية واملستلزمات الاّبية ونفاذ بعض أنواعوا 

 2.الضرورية ملرض ى الصرع والفشل الكلويًّ

صاف الى قااع غزة بحجة االستعمال املزدوج ومنها أجوزة التصوير الابي ومستلزمات  400كما ان هااك أكثر 

3ًّالتي تحمي أجوزة التصوير الابي عاد انقااع الكوربا  مما زاد من معاناة. UBSصيانتها وكذلك أجوزة ال 

 :نظام الرعاية الصحية الفلسطيني .3
 قطاع غزة:ولية في الرعاية األ  مراكز  1.3

تعمل بإشراف إدارة الرعاية الصحية اخأولية وتهدف إلى تحسين صحة املجتمع املحلي من خالل  مراكز او عيادات

تقديم خدمات الرعاية الصحية اخأولية ملجموعة من السكان وهق املعايير املحددة اناالقا من مفووم الرعاية الصحية 

حيث تعرف الرعاية الصحية اخأّولية بأنها الرعاية الصحية اخأساسية التي  .اخأولية واستراتيجيتها املعتمدة في هلساين

تاح على نحو شامل لألهراد واخأسر في املجتمع املحلي بوسائل يمكنهم قبولوا وبمشاركتهم الكاملة وبتكاليف يمكن 
ُ
ت

                                                           
ًّرات، بيروت لباان(: قااع غزة التامية واإلعمار في مواجوة الحصار، مركزي الزيتونة للدراسات واالستشا2014صالح، محسن محمد& واخرون ) 1

، تأثير الحصار االسرائيلي على الواقع االجتماعي واالقتصادي والافس ي للفلساينيين في قااع غزة، مركز باحث للدراسات (2009) حمد، جواد&  العيلة، رياض2 

 الفلساينية واالستراتيجية، هلساين.
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/Dark_Gray_Lists/Dark_Gray_Lists-، قوائم مائ ة ل سواد ،2016مس ك،  3

ar.pdf 
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ًّخأهراد املجتمع املحلي وسكان البلد قاطبة تحّملوا. وتلك الرعاية جز  ال يتجّزأ من ن
ّ
ل ظام البلد الصحي، إذ هي تمث

1ًّنواة ذلك الاظام، ومن مجمل التامية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع املحلي.

مركزا  22( و%31.4مركز لوزارة الصحة ) 49مركزا، تتبع  156وبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية االولية في قااع غزة 

وقد بلغ معدل  (.%51.3مركزا للماظمات غير الحكومية ) 80و( %14.1لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلساينيين )

 10.000. وبلغ عدد مراكز الرعاية االولية لكل 2016عامنسمة في  39.026غزة ما يقار   السكان لكل مركز في قااع

ًّ 2مركزا. 0.26نسمة من السكان 

 املستشفيات الحكومية: 2.3

مستشفى في املحاهظات الخمس  12ة في قااع غزة. وهي مسئولة عن وزارة الصحة هي املزود الرئيس ي للرعاية الثانوي

شخص  1000ونسبة سرير املستشفى لكل سرير مفعل 1741سرير منها  2186القدرة السريرية للمستشفيات وبلغت 

معدل ويبلغ متوسط  2016عن العام  %3.4زيادة في عدد أسرة العالج مركز نسبة  2017وشود العام  . كما1.2حوالي 

في املائة. إن الوضع السياي ي الفلسايني غير املستقر يزيد من العب   88اإلشغال في املستشفيات في قااع غزة حوالي 

وزارة الصحة الفلساينية بحاجة ماسة لزيادة عدد أسرة مستشفياتها ن أدمات الرعاية الصحية في غزة حيث على خ

دمة، لسد العجز ومواجوة معدل الامو السكاني والذي بلغ ساويا في الخمس ساوات القا %5بنسبة ال تقل عن 

 3.ساويا 2.9%

 4تصنف مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية( 1جدول رقم )

ًّمستشفى غزة اخأوروبي مجمع الشفا  الابي، مجمع ناصر الابي، مستشفيات مركزية

 مستشفيات عامة

ًّتقدم الخدمات الثانوية األساسية 

مستشفى شودا  اخأقص ى، مستشفى اإلندونيس ي، مستشفى محمد يوسف الاجار، مستشفى  

ًّبيت حانونًّ

، المستشفى الاصر لألطف، مستشفى الوالل اإلماراتي للنسا  والتوليد، مستشفى العيونًًّّمستشفيات أحادية التخصص

ًّطفالمستشفى الشويد عبد العزيز الرنتيس ي التخصص ي لألًّ، مستشفى محمد الدرة لألطفال

 

 5(: وكان توزيع أسرة املبيت حسب التخصص كما يلي:2جدول رقم )

 نسبة التغيير 2017عدد األسرة عام  نسبة األسرة عدد األسرة التخصص

 %1.4- 509 %28.8 502 الجراحة

 %5.3 375 %22.7 395 الباطنة

 %0.3 388 %22.3 389 طب األطفال

 %10.5- 238 %12.2 213 والتوليدالنساء 

 %0.4- 243 %13.9 242 العالج املركز 

 %1.92 1753 1741 املجموع

ًّ

                                                           
 /https://www.who.int/topics/primary_health_care/ar، املواضيع الصحية، الرعاية الصحية اخأولية، 2019ماظمة الصحة العاملية، 1 

 العام للمنشئات واالهراد، رام هللا، هلساين.، التعداد 2018الجواز املركزي لإلحصا  الفلسايني،2 

ًّ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )3 

ًّ، غزة.، مركز املعلومات الصحية الفلسايني2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )4 

ًّ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )5 
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من إجمالي  %29يالحظ من خالل الجدول أن أسرة الجراحة تشكل أكبر نسبة في مستشفيات الوزارة حيث بلغت 

بنسب على الترتيب ثم النسا  والتوليد والعالج املركز  %22و %23عدد اخأسرة ويليها الباطاة وطب اخأطفال بنسبة 

ًّمتقاربة

 1(: يوضح نسبة أسرة املبيت ملستشفيات القطاع حسب التخصص:1الشكل )

 
 

 2(: توزيع أسرة املبيت حسب التخصص واملستشفى كما يلي:3جدول )

 األطفال الباطنة الجراحات املؤشر

أمراض 

النساء 

 والتوليد

العالج 

 املركز

عناية 

مركزة 

 اطفال

حديثي 

 الوالدة
  النسبة املجموع

 %27 475 45 0 36 105 0 110 179 الشفاء

 %15 262 24 0 14 44 64 52 64 ناصر

 %14 247 12 4 17 0 32 93 89 األوروبي

 %6 110 0 0 10 0 0 46 54 ندونيس ياأل 

 %4 65 0 0 0 0 23 19 23 النجار

 %9 161 13 0 11 26 45 32 34 األقص ى

 %4 66 0 0 0 0 24 13 29 ب حانون 

 %7 116 30 8 0 0 78 0 0 النصر

 %5 91 0 5 0 0 56 30 0 الرنتيس ي

 %3 46 8 0 0 38 0 0 0 اإلماراتي

 %4 72 0 5 0 0 67 0 0 الدرة

 %2 30 0 0 0 0 0 0 30 العيون 

 %100 1741 132 22 88 213 389 395 502 املجموع

   %100 %8 %1 %5 %12 %22 %23 %29 النسبة

                                                           
ًّ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )1 

 ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 7201وزارة الصحة الفلساينية )2 

       ت
   

  ب ط  
   

 ألط  ل
   

    ض    س ء 
        

   

  عالج     ك 
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 األشعة في املستشفيات الحكومية:  3.3

م  2017عن عام  %5.6إجرا ( بزيادة بمقدارها 677980بلغ عدد إجرا ات اخأشعة في مستشفيات وزارة الصحة )

 %13عن العام املاض ي وارتفاع تصوير الثدي  %48والرنين بنسبة  %5حيث ازاد عدد الصور املقاعية بنسبة 

في م.  %17من هذه اإلجرا ات في م. الشفا ، و %30وأجريت  %53بنسبة كذلك زاد عدد حاالت تفتيت الحص ى 

1ًّفي م. شودا  اخأقص ى. %12ناصر و

 2(: احصائية أقسام األشعة في وزارة الصحة للثالثة اعوام األخيرة:4جدول )

 نسبة التغيير 2016عام  2017عام  2018عام  املؤشر

 %1.2 475,409 504,709 510,589 عادية

 %5.0 38,322 34,904 36,643 مقاعية

 %48.5 12,132 8,159 12,120 رنين

 %23.8 74,614 87,340 108,166 صوتية

 %9.5- 4,215 4,023 3,640 هلوروسكوبي

 %36.2 1,639 1,305 1,778 بانوراما

 %12.9 729 976 1102 تصوير ثدي

 %52.7 780 820 1252 التفتيت

 - - - 2690 خرىًّأ

 %5.6 607,840 642,236 677,980 املجموع

أجرا (  65738كتوبر وبلغت )أها خالل شور أما بالنسبة لتوزيع إجرا ات اخأشعة حسب أشور الساة هكانت أعالًّ

3.إجرا ( 56498إجرا ( بمتوسط شوري ) 49603وأدناها كانت خالل شور يااير )

                                                           
ًّ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )1 

ًّ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016لعام (: التقرير الساوي لوزارة الصحة 2017وزارة الصحة الفلساينية ) 2 

ًّ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )3 
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الاوع ومكان إجرا ها وهق الجدول التالي:(: وتوزعت اإلجرا ات حسب 5جدول )
1ًّ

ًّالاصرًّالرنتيس يًّماراتياإلًًّّالدرةًّنوع التصوير
بيت 

ًّحانونًّ
ًّالتغير2017ًّ2016ًًّّاملجموعًّالشفا ًّناصرًّاخأوروبيًّاإلندونيس يًّالاجارًّاخأقص ى

النسبة 

ًّاملئوية

  78.2  1.2 475409 504709 510589 144369 90210 51636 65418 42716 62297 14265 19858 4103 1068 14649ًّعادية

  6.3  5.0 38322 43904 36343 12502 2342 9499 4825 0 3571 0 0 0 0 0ًّمقاعية

  2.0  48.5 12132 8150 12120 5264 6865 0 0 0 0 0 0 0 0 0ًّرنين

  12.3  23.8 74614 87340 108166 31746 12790 5782 12628 6819 7117 3755 5030 2971 17317 2211ًّصوتية

  0.7  9.5 1245 4023 3640 1667 933 0 0 56 124 0 0 860 0 0ًّهلوروسكوبي

  0.3  36.2 1639 1305 1778 1747 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0ًّبانوراما

  0.1  12.9 726 976 1102 657 302 136 7 0 0 0 0 0 0 0ًّتصوير ثدي

  0.1  52.7 780 820 1252 960 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0ًّالتفتيت

VIP 2211 0 27 12 0 124 14 0 0 94 172 2654 
 

H.S.G 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

   5.6 604840 642236 677980 199084 113558 67345 82878 49605 75033 18020 24900 10065 18421 19071ًّاملجموع

   29.4  16.7  9.9  12.2  7.3  11.1  2.7  3.7  1.5  2.7  2.8ًّالنسبة

ًّ

 

                                                           
ًّلسايني، غزة.، مركز املعلومات الصحية الف2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )1 
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)تصنيف األشعة املستخدمة في املستشفيات الحكومية:  4.3

1،2) 

م بواساة  1895شعة الكورومغااطيسية اكتشفت عام شعة السينية جز ا من اخأًّتعد اخأًّ :السينية األشعة 1.4.3

شعة غير مرئية تتميز بقدرة عالية على املواد املختلفة ن هذه اخأًّأرونتجن. حيث  اني هيلويلم كونرادالفيزيائي اخأمل

ًّاملعتمة للضو  مثل: جسم اإلنسان، والخشب، وشرائح رهيعة نسبيا مثل اخألومايوم والرصاص.

ستفادت ادخلت االشعة السينية حيز التافيذ بعد اكتشاهوا مباشرة، حيث كان املجال الابي اول التابيقات التي 

من اخأشعة السينية لقدرتها على اختراق جسم االنسان ورؤية مكوناته دون جراحة وتشخيص الكثير من الكسور 

ًّواالمراض واخأورام الخبيثة والحميدة وكذلك تستخدم في عالج اخأمراض السرطانية.

ومنها اخأشعة العادية واالشعة وهااك العديد من أنواع اخأجوزة الابية التي تعتمد في عملوا على اخأشعة السينية 

ًّامللونة والتصوير املقاعي.

البان راض الصدر وًّمألكثير من املجاالت منها الكسور وًّوهي تستخدم للتشخيص الابي في ااألشعة العادية:  2.4.3

تصويرها من الجسم ثم استقبال  سقااها على املااقة املالو إاز وثم شعة من الجوصدار اخأًّإحيث تعتمد على 

زيائية مما و هيأمعالجة الفيلم بوسائل كيميائية  و جواز ثمأمن الجسم وتسجيلوا بواساة هيلم  شعة التي نفذتاخأًّ

ًّينتج الصورة.

ض معا  وهيه يتم إعاا  املريواخأًّوهيه يتم تصوير اخأنسجة الرخوة مثل: املري  واإلثنى عشر  شعة امللونة:األ  3.4.3

ًّيزيد التباين والوضوح لألنسجة املراد تصويرها.وجبة من محلول صبغة الباريوم حتى 

د بعاو أي جسم ثالثي االأور لشرائح مستعرضة لجسم االنسان وهيه يتم الحصول على ص التصوير املقطعي: 4.4.3

ًّورام.مراض واخأًّويستخدم في تشخيص الكثير من اخأًّ

شعة وهي أنواع من أجوزة اخأًّ 3ندونيس ي على يحتوي املستشفى اإلًّأقسام األشعة في املستشفى اإلندونيس ي:  5.4.3

ًّشعة امللونة والتصوير الابقي املحوري.شعة العادية واخأًّاخأًّ

م وهو  2017حيث يحتوي قسم اخأشعة العادية على جواز واحد معال ماذ عام  قسم األشعة العادية: 6.4.3

مللونة، حيث بلغ عدد الحاالت املصورة املسؤول عن تصوير الحاالت الاارئة وتم استخدام عوضا عاه جواز االشعة ا

ًّحالة(. 65,418) 2018في عام 

ونة شعة املللكن لم بتم استخدامه في تصوير اخأًّيحتوي على جواز أشعة ملون واحد وًّقسم االشعة امللونة:  7.4.3

ًّشعة العادية.ويستخدم في تصوير اخأًّ

واحد وبلغت عدد الحاالت املصورة في عام   شعة املقاعية على جواز يحتوي قسم اخأًّاالشعة املقطعية:  8.3.3

ًّحالة(. 4825) 2018

صلحة صحا  املأيتالب من املصممين وًّعدد أجهزة األشعة املناسب للمستشفيات حسب املعايير العاملية:  9.3.3

ادت زًّشعاعي والكثاهة السكانية حيث كلما جوزة التصوير اإلًّأدد مراعاة املعايير العاملية التي تحدث تكافئ بين ع

ًّقسام االشعة.أااك زيادة في عدد املراجعين على ن يكون هأكثاهة السكانية هإنه من املعقول ال

شعة ونوعيتها من اخأمور املومة عاد تصميم املستشفى وذلك حسب التخصصات املوجودة كما يعتبر عدد أجوزة اخأًّ

ًّ 3سرة املوجودة داخل أقسام املستشفى.وعدد الحاالت املتوقع استقبالوا ومبيتها داخل املستشفى وكذلك عدد اخأًّ

                                                           
 ، اململكة العربية السعودية.2015شعة السينية الفوائد واملخاطر، مدياة امللك عبد العزيز التقاية، (: اخأ2015ًّمتولي صالح)1

 ، مركز املعلومات الصحية الفلسايني، غزة.2016(: التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية )2 
3 Bushong, Stewart c.(2013): Radiologic Science For Technologists, Mosby Inc, 2013 
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وحسب املعايير الدولية يوجد معادالت لحسا  عدد أجوزة اخأشعة العادية بالنسبة لعدد الحاالت املصورة ساويا 

ًّموضحة باملعادلة التالية:

 1= عدد غرف األشعة للمستشفى. 5000عدد الحاالت املصورة سنويا/

ًّبالنسبة لعدد أسرة املستشفى موضحة باملعادلة التالية:وكذلك عدد أجوزة اخأشعة الالزمة 

 2= عدد غرف األشعة الالزمة للمستشفى. 50سرة املستشفى / أعدد 

 االستنتاجات والتوصيات: .4

 : واالستنتاجاتنتائج  1.4

لك ووزارة الصحة وذ ندونيس يدرا  العاملين في املستشفى اخأًّالباحث مقابالت مع عدد من اصحا  الخبرة وامل أجرىًّ

سرائيلي على الخدمات التي يقدموا قسم اخأشعة في املستشفى اإلندونيس ي أثر الحصار اإلًّمن أجل التعرف على 

عدد اخأجوزة في املستشفى اإلندونيس ي بالنسبة لعدد الحاالت املصورة ساويا وعدد اخأسرة في  والتعرف على

ير الدولية معايايير عاملية من أجل تقييم امتثال أقسام اخأشعة للاستعان الباحث بمع اإلندونيس ي، كمااملستشفى 

ًّجوزة مقارنة بعدد الحاالت التي يتم تصويرها على مدار الساة.التي حددت عدد اخأًّ

 ونيس يندى اخأًّشعة في املستشفالتصوير الابي يعاني ماه قسم اخأًّ ن هااك نقص حاد في عدد أجوزةأتبين حيث 

باا ات على ارا  العاملين في قسم االشعة باإلضاهة الى وجود جواز أشعة عادية معال ماذ عامين لعدم توهر قاع 

نه غير أاستخدام جواز االشعة امللون حيث الغيار التي يحتاجوا إلصالحه ويتم تصوير الحاالت الاارئة واملبيتة ب

 ن معااة املرض ى وكذلكا زاد مد ونزول املرض ى عليه مّمًّمصمم لتصوير الحاالت الاارئة الرتفاعه مما يصعب صعوًّ

رئيس قسم اخأشعة في  خصائي التصوير الابي في عمل جميع الفحوصات املالوبة للمرض ى ، وأكدأمن معاناة 

نه عادما أالتصوير الابي في املستشفى حيث  ن هااك تأثير مباشر للحصار على تقديم خدمةأندونيس ي املستشفى اخأًّ

ن يكون املستشفى املركزي في شمال قااع غزة هكان تصميم قسم ألم يكن مصمما  2015تشفى عام املسأنشأ 

اخأشعة غير مالئم لابيعة العمل وضغط الحاالت هاالباا وزارة الصحة بتزويدنا و بأجوزة أشعة أخرى ولكن واجواا 

رتها توهير أجوزة أشعة وكذلك شح عدة عوائق وقلة إمكانيات الوزارة الااتجة عن الحصار اإلسرائيلي وعدم مقد

ًّا زاد من املعاناة .اللوازم التي يحتاجوا القسم مثل أهالم اخأشعة وقارئات ومستقبالت صور اخأشعة مّمًّ

رر ن الحصار وانقااع التيار الكوربائي املتكأندونيس ي الوادسة والصيانة في املستشفى اخأًّوكذلك أكد مدير دائرة 

لوا أثرت سلبا على اخأجوزة بأجوزة التصوير الابي والتي يماعوا االحتالل من دخوًّ ةالخاص UBSوعدم توهر أجوزة 

لى تعال العديد من اخأجوزة في املستشفى بما هيها جواز التصوير الابي وكذلك تعاني دائرة الوادسة من إوأدت 

زاد  االحصار اإلسرائيلي مّمًّنقص حاد في قاع غيار أجوزة التصوير الابي بسبب ماع إسرائيل من دخولوا ماذ بد  

ًّاإلندونيس ي.قااع اخأشعة وال سيما في املستشفى  معاناةمن 

وأوضح مدير دائرة اخأشعة في وزارة الصحة ان قااع االشعة في الوزارة يعاني من نقص حاد في اإلمكانيات واخأجوزة 

ار عام ارها ماذ بد  الحصوقاع غيالتي تحتاجوا املستشفيات بسبب ماع إسرائيل من دخول أجوزة التصوير الابي 

ال بتصاريح خاصة تمتد ما يقار  العام للحصول على تصريح إلدخال جواز واحد وكذلك ارتفاع أسعار إم  2007

أجوزة االشعة واعتماد الوزارة على الجوات املانحة لتوهير املستلزمات الابية واخأجوزة والتي تفرض إسرائيل القيود 

ًّعليها.

                                                           
1 Bushong, Stewart c.(2013): Radiologic Science For Technologists, Mosby Inc, 2013 
2 Bushong, Stewart c.(2013): Radiologic Science For Technologists, Mosby Inc, 2013 



 (144-129)، ص برلين–المركز الديمقراطي العربي –مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص 

 

 143 الخامسالعدد  – الثانيالمجلد 

لى إيحتاج  ن املستشفىأحسب املعايير العاملية هقد وجد  ندونيس يباحث لعدد اخأجوزة باملستشفى اخأًّلوعاد تقييم ا

ًّجواز اشعة بااً  على عدد الحاالت املصورة ساويا. 13
عدد الحاالت املصورة ساويا

𝟓𝟎𝟎𝟎
ًّعدد غرف األشعة للمستشفى =  

املستشفى وجد ان املستشفى يحتاج سرة املوجودة داخل د اخأًّا عاد تقييم الباحث لعدد اخأجوزة بالنسبة لعدّمًّأ

ًّلى جوازي أشعة إ

=
 عدد أسرة املستشفى

𝟓𝟎
ًّ.(Bushong ،2013) عدد غرف األشعة الالزمة للمستشفى

اخأجوزة نجد ان خدمة التصوير الابي في املستشفى اإلندونيس ي  وتقييم لعددما سبق من مقابالت  وباا  على

ة لسد شعلى العديد من أجوزة اخأًّإن املستشفى بحاجة أاشر جرا  الحصار اإلسرائيلي حيث قد تأثرت بشكل مب

العجز في هذا القااع والتخفيف من معاناة املرض ى والتي تماعوا إسرائيل من دخول قااع غزة ماذ بد  

ًّالحصار.

 التوصيات:  2.4

 ًّشعة من اخأطبا  واقتصارها على الحالت التي تحتاجوا هعال بعد الفحص السريري لتقليل ترشيد طلبات اخأ

 طالة عمرها.إفي املحاهظة على أجوزة االشعة وًّ عدد الحاالت مما يساهم

  ة.االشعالعمل على توهير خاوط كوربا  مستقرة او االعتماد على مولدات كوربا  خاصة خأقسام 

  الضغط على دولة االحتالل من خالل املؤسسات الدولية والحقوقية لتحييد القااع الصحي وإدخال

 اخأجوزة الالزمة.

 ًّشعة املكواة واخذ قاع الغيار منها.ستفادة قدر اإلمكان من أجوزة اخأًّاال 

 املراجع: .5

 املراجع العربية: 1.5

 ( تقييم التدخالت اإلنسانية 2019أبو دية، حسن :) الدولية الاارئة في اخأزمات بقااع غزة، رسالة ماجستير غير

ًّمنشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 1994سرائيلية وتداعيتها على القااع الصحي في اخأراض ي الفلساينية )م(: السياسات اإل2017ًّبرش، عدنان )ال-

ًّم(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اخأزهر، غزة.2014

 ( الاصر والثب2007الصفدي، نعيم :)ًّهلساين2007سالمية، ات في مواجوة الحصار، الجامعة اإل ، 

 سرائيلي على الواقع االجتماعي واالقتصادي والافس ي تأثير الحصار اإلًّ (:2009) حمد، جواد & العيلة، رياض

 للفلساينيين في قااع غزة، مركز باحث للدراسات الفلساينية واالستراتيجية، هلساين.

 ًّهراد، رام هللا، هلساينخأًّ، التعداد العام للمنشئات وا2018ي لإلحصا  الفلسايني،الجواز املركز 

 ( خاة الحماية البيئية في قااع غزة2016املغير، محمد :)ًّ’.ًّرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اخأزهر، مصر

 ( دراسة أثر الحصار االسرائيلي على الواقع الصحي في قااع غز2017ًّاملزيني، هضل :)لة جامعة اإلسرا  للعلوم ة، مج

نسانية، العدد الثالث، عدد خاص باخأبحاث املشاركة في املؤتمر العملي املحكم اخأول لكلية الحقوق، الواقع اإل

ًّم، هلساين، غزة.2016ديسمبر  10عقد في  حقوقي، والذيالصحي في هلساين من ماظور 

 ( التقرير االسترا2016اللجاة الوطاية للسياسات الصحية ،) تيجي للقااع الصحي، وزراة الصحة، مركز املعلومات

ًّالفلساينية، رام هللا.
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 ( تكوين صورة واضحة عن التصوير الابي، مجلة الوكالة الدولية للااقة 2014الوكالة الدولية للااقة الذرية :)

ًّ، الامسا.55الذرية، العدد 

 ًّمواجوة الحصار، مركزي الزيتونة  (: قااع غزة التامية واإلعمار في2014خرون )آصالح، محسن محمد& و

ًّللدراسات واالستشارات، بيروت لباان

  ،قوائم مائلة للسواد، 2016مسلك ،

https://gisha.org/UserFiles/File/publications/Dark_Gray_Lists/Dark_Gray_Lists-ar.pdfًّ

  ،املواضيع الصحية، الرعاية الصحية اخأولية، 2019ماظمة الصحة العاملية ،

https://www.who.int/topics/primary_health_care/ar/ًّ

 ( التقرير الساوي لوزارة الصحة لعام 2017وزارة الصحة الفلساينية :)مركز املعلومات الصحية 2016 ،

 الفلسايني، غزة.

 املراجع األجنبية: 2.5

 Bushong, Stewart c.(2013): Radiologic Science For Technologists, Mosby Inc, 2013 
 


