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 الشهادات والعلمية لقاب حديث في األ

  الجامعية 

 داخل حسن جريو. د

 عضو المجمع العلمي العراقي

 

وال يمانح .أعلاى المراتاب العلمياة فاي سالم الرتاب العلمياة الجامعياة تمثل مرتبة األساتاذية 

 التدريسااي إال بعاد خدماة جامعيااة طويلاة ينجاز خاللهاا, لعضاو الهيئااة التدريساية لقاب األساتاذية 

بحسب تقويم عادد مان الخباراء علاى  ,باألصالة واالبتكار واإلضافة النوعية للمعرفة بحوثا تتسم

العاالم المختلفاة إ إال إنهاا  بلادانوفق ضوابط وشروط معيناة تختلاف مان جامعاة إلاى أخارى فاي 

ويقابال كلماة أساتاذ . جميعا تتفق على إن األستاذية إنما تمثال أسامى المراتاب العلمياة الجامعياة 

  .ا كلمة بروفسور في الجامعات األجنبيةفي جامعاتن

عنااي التقاادير العااالي واالحتاارام وإتقااان ياألسااتاذية إنمااا  مصااطلحماان ذلااك نخلااإ إلااى إن 

الصانعة باأعلى مسااتوياتها أو بلاوغ أرقااى المساتويات العلميااة إ وجميعهاا مبعااث تقادير واعتاازاز 

لتهاا الجامعاات قاديمها وحاديثها ونظارا لسامو مرتباة األساتاذية فقاد أو. واهتمام بالغ الحدود لاه 

عنايااة خاصااة إدراكااا منهااا إن األساااتذة هاام المحاارك األساااس لتقاادم وتنااامي وتطااور المعااارف 

وبالتااالي ضاامان رقااي وتطااور الجامعااة وتبوئهااا موقعااا علميااا . اإلنسااانية كاال حسااب تخصصااه 

امعاات إلاى خلاق وقاد ساعت الج. متقدما في مجتمعها لخدمة أهدافه الوطنية في التنمية الشااملة 

البيئة الجامعية السليمة التي تتجلى فيها القيم واألعراف والتقالياد الجامعياة العريقاة وتهيئاة كال 

أسباب التقدم والنجااح ألعضااء هيئاتهاا التدريساية بعاماة واألسااتذة مانهم بخاصاة ألن األسااتذة 

 .وأرقاها وأكثرها عطاءالجامعية إنما يمثلون صفوة العقول 

لجامعة حرم أمن لذا حرصت الجامعات العريقة علاى تاوفير األجاواء األكاديمياة وحيث إن ا

المتفتحة وخلق البيئة العلمية السليمة التي تمكن األستاذ الجامعي من حسن أدائاه مهماتاه بعيادا 

وأمنات لألسااتذة الحصاانة الجامعياة المطلوباة كتلاك الحصاانة التاي  ,عن أية ضغوط أو مداخالت

إذ ال يجاوز ماثال مسااءلتهم فاي كال ماا يتعلاق  ,اة أو أعضاء المجاالس البرلمانياةيتمتع بها القض

بعاد حصاول الموافقاة علاى رفاع هاذه الحصاانة  ,بمهماتهم الجامعية إال بإذن من مجلس الجامعاة

وإذا ماااا تاااوفرت أساااباب تقضاااي بمسااااءلتهم عنااادها تاااتم . لألساااباب التاااي يقتناااع بهاااا المجلاااس 
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اتذة المشااهود لهاام بالكفاااءة والنزاهااة تجساايدا لقااول   ساابحانه مساااءلتهم ماان قباال كبااار األساا

يرفاع   الاذين آمناوا "وقولاه تعاالى " هل يستوي الذين يعلمون والاذين ال يعلماون : " وتعالى 

ذلاك إن األساتاذ الجاامعي إنماا يمثال قيماة علمياة كبارى وذو  ,"منكم والذين أوتوا العلم درجاات 

ذلاك إن ,ا يتطلب التعامل الحسن والالئق معه فاي جمياع األوقاات مم,حس مرهف وأخالق عالية 

وامتناا " إنماا يخشاى   مان عبااده العلمااء : "العلماء أكثار عبااد   خشاية إذ يقاول   تعاالى 

أمة علم وأخالق حرصت .. العربية كما هو معروف عنها عبر تاريخها المجيد أمة قيم وحضارة 

والمفكاارين وتااأمين كاال أسااباب الرعايااة والعنايااة الفائقااة بهاام وابااراز دائمااا علااى رعايااة العلماااء 

مكانتهم إذ كان علماء المسلمين يتصدرون دواوين الخلفاء ومجالسهم وكانوا موضاع اعتازازهم 

  .ذلك أن العلماء ال يقفون على أبواب األمراء, وتقديرهم

" العلماء ورثة األنبياء" :ويصف الرسول الكريم محمد صلى   عليه وسلم العلماء بقوله

ياوزن ياوم :"وذلك إبرازا لمكانتهم االعتباريةإ كما يصف عطااءهم بقولاه صالى   علياه وسالم 

ولعاال ماان بعااض مظاااهر التقاادير االعتباريااة تساامية بعااض ". القيامااة مااداد العلماااء باادم الشااهداء

علمااااء وأسااااتذة الشاااوارو أو المااادارس أو القاعاااات الدراساااية فاااي الجامعاااات بأساااماء كباااار ال

الجامعاتإ وكذلك تسهيل مشاركتهم في الندوات والماتتمرات العلمياة التاي تعقاد داخال القطار أو 

خارجااه ومعاااملتهم معاملااة كبااار الشخصاايات فااي المناساابات واالحتفاااالتإ وتيسااير ساابل نشاار 

               .نتاجهم العلمية وفوق هذا أو ذاك تأمين سبل العيش الكريم والرعاية الصاحية لهام

  

الذين أدركوا جيدا عمق التحوالت العلمياة والتقنياة التاي حققهاا  العراقفما كان من أعداء 

إال ,علماااء العااراق وأثرهااا الكبياار فااي إعااادة مكانااة األمااة العربيااة التاريخيااة وهيبتهااا بااين األماام 

و العاراق فاي عادوانهم الغاادر بغاز, االنقضاض على نهضة العراق التي هي مقدمة نهضاة األماة

وهاادم كاال مقومااات نهضااته والقضاااء علااى كاال مرتكاازات تقدمااه العلمااي ,  1223وإحتاللااه عااام 

وألن العلماااء هاام األدوات الفاعلااة , والتقنااي وفااي مقاادمتها الجامعااات ومراكااز بحوثااه العلميااة 

لااذا كااان لزامااا علااى الغاازاة توظيااف كاال قاادراتهم لهاادم وتاادمير مااا تبقااى ماان , لنهضااة أيااة أمااة 

وجعلهااا جامعااات هزيلااة خاويااة لتخاارين أفواجااا ماان , ت ومتسسااات  ذات قيمااة علميااة جامعااا

ليشكلوا عبئا مضافا على إقتصااد العاراق , أنصاف المتعلمين الذين يصعب اإلفادة من متهالتهم 

 . المتهالك أصال

فقااد تناقلاات وسااائل , باارزت فااي ا ونااة األخياارة ظااواهر طريبااة عاان قطاااو التعلاايم العااالي 

خبر إقدام مجلس النواب العراقاي علاى تشاريع قاانون طرياب , م المختلفة قبل مدة قصيرة اإلعال

وبعيد عن كل القيم واألعاراف والساياقات القانونياة بصاورة طيار مسابوقة فاي , شكال ومضمونا 

لتحدياد ماا أساماه بأساس معادلاة الشاهادات األجنبياة بمثيالتهاا الشاهادات , العراق والعالم أجمع 

, لكال القايم واألعاراف الجامعياة  افاضاح ايمثل هذا القانون خرق.ها الجامعات العراقية التي تمنح

تحاات اي , ويعاد تاادخال ساافرا بشااتون الجامعاات العراقيااة التاي ال يمتلااك أحادا سااواها البات فيهااا
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وكياناات علمياة مساتقلة , ذلاك أن الجامعاات مناابع فكرياة , مسوغ أو أي مسمى كائنا من يكون 

وتمكينهاا , إدارة  شتونها العلمياة والتربوياة واألكاديمياة بموجاب قوانينهاا الخاصاة  قادرة على

من أداء وظيفتها المتمثلة  بإنمااء المعرفاة وإثرائهاا ونشارها وتوظيفهاا لخدماة مجتمعاتهاا دون 

 .في أجواء أكاديمية شفافة ومنفتحة, خوف أو وجل

ومنهااا جمعيااة . اخاال العااراق وخارجااهطضااب األوساااط األكاديميااة العراقيااة  د القااانون أثااار

ة سااارماألكاااديميين العااراقيين فااي أسااتراليا ونيوزلناادا التااي ناشاادت رئاسااة جمهوريااة العااراق بم

وعادم المصاادقة , هذا القاانون  الجاائر والمخارب للتعلايم الجاامعي وإفسااده  ,صالحياتها برفض

قانونية ساافرة إجرائية  خالفات تضمن القانون المذكور م .عليه  وإبطال كل ما يترتب على ذلك 

حيث لام تعارض مساودة القاانون علاى مجلاس شاورى الدولاة لتادقيق صاياطات ماواده وبناوده , 

ولام تستحصال ,القانونية كما تقتضى ذلاك ساياقات تشاريع القاوانين المتعاارف عليهاا فاي العاراق

الجهااة  كونااه,لعرضااه علااى مجلااس النااواب موافقااة مجلااس الااوزاء  ومصااادقته علااى القااانون 

كما تتطلب ذلك إجراءات تشاريع القاوانين , الوحيدة المخولة بعرضه على مجلس النواب إلقراره

 .بموجب الدستور العراقي

 : فقد إرتكب أعضاء مجلس النواب المخالفات ا تية, أما ما يتعلق  بمضمون القانون 

وقاا خاصاة بهام تمانح أعضاائه حق, إجاز مجلس النواب لنفسه إضافة بنود ومواد قانونياة  (5

وأهام مان ذلاك أنهاا بناود , ودون اإلستئناس برأي الوزارة صاحبة القاانون , دون سواهم 

الااذي يتكااد علااى أن ,ومااواد تتعااارض تمامااا مااع دسااتور جمهوريااة العااراق نصااا وروحااا 

بينماا أعطاى قاانون معادلاة الشاهادات , العراقيين جميعا متساوين في الحقاوق والواجباات 

لوزراء وشااطلي الوظاائف القيادياة مان ذوي الادرجات الخاصاة اواب واعضاء مجلس الن,

منهااا عاادم التفاارغ للدراسااة والحصااول علااى , حقوقااا خاصااة بهاام حصاارا , فااي الدولااة 

التاي  وعادم الحاجاة إلطروحاة الادكتوراه, الشهادات العليا عن طرياق الدراساة بالمراسالة 

األمار الاذي ,  ياع جامعاات العاالم تعد شرطا أساسيا للحصول على شهادة الدكتوراه في جم

بحصااول أنصاااف المتعلمااين علااى , ساايفتح الباااب علااى مصااراعيها إلفساااد العلاام والتعلاايم 

شااهادات الماجسااتير والاادكتوراه بتااأثير مااواقعهم السياسااية وقاادرتهم علااى شااراء الااذمم 

ب ليتحولااوا بعاادها إلااى أدوات لتخرياا, وتمرياار عمليااات الفساااد بأططيااة أكاديميااة مهللااة 

أن يتباات أنصاااف , إذ أن أخطاار مااا يمكاان أن يواجااه بلااد ماان البلاادان , التعلاايم الجااامعي  

األمار الاذي  يتطلاب تضاافر كال الجهاود ,المتعلمين إدارة متسسااته التعليمياة واألكاديمياة 

الخياارة لوقااف هااذه الهجمااة الشرسااة التااي يتعاارض لهااا قطاااو التربيااة والتعلاايم حاليااا  فااي 

  .العراق

بمعادلاة الشاهادات , ون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مان حقهاا الشارعي جرد القان (1

األجنبية كونها الاوزارة الوحيادة المتهلاة وذات اإلختصااإ القاادرة والمساتولة عان ذلاك 

وذلك بإضافة بنود قانونية تتيح لجهات عديدة ومنها مجلس النواب القيام بمعادلاة , حصرا
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خلاط األوراق بتعادد جهاات التعاادل  وخلاق حالاة مان فوضاى لغارض , الشهادات األجنبياة 

 .التعادل كل حسب مصالحه ومزاجه

أقحم مجلس النواب نفسه وجهات أخرى ال عالقة لها في موضاوو الترقياات العلمياة التاي  (3

وفي جميع األحوال ال عالقة لها مان بعياد أو , هي أساسا من صلب عمل الجامعات حصرا 

 .الشهادات األجنبيةمن قريب بموضوو معادلة 

لم تلق مناشدات األوساط األكاديمية أذنا صاطية من مجلس النواب والمتسسات الحكومية 

بااال إساااتمرت بطيشاااها وسااادرت بغيهاااا بتشاااريعها قانونهاااا الباطااال , ذات العالقاااة أذناااا صااااطية 

,    وتصديقه ليصبح نافد المفعول والعمل بموجبها من مجلاس الناواب ووزارات الدولاة المختلفاة

قامات بعاض الاوزارات  بإصادار , وإستنادا لهذا التشاريع الغرياب والمرياب فاي طاياتاه وأهدافاه 

, أي مانحهم ألقااب علمياة طيار مساتحقة لهام , تعليماتها تحت بااب الترقياات العلمياة لمنتسابيها 

كال إذ أن ل, ألقاب تمنح إلعضاء الهيئاات التدريساية فاي الجامعاات حصارا , ذلك أن هذه األلقاب 

فاألطباااء مااثال العاااملون فااي القطاعااات الصااحية العامااة .  مهنااة مساامياتها المهنيااة الخاصااة بهااا 

جمعياة األطبااء / يحصلون على ألقابهم المهنية بموجب تعليمات تحددها نقابة األطبااء ,والخاصة

ة يتدرجون بموجبها من طبيب مقيم إلى طبيب عام بعد دورة تدريب, بالتنسيق مع وزارة الصحة 

يصابح طبيباا  أخصاائيا  . يسمح له بعدها بممارسة الطب العام , معينة  في المستشفيات المعتمدة

ويترقااى  ماان , بعااد حصااوله علااى شااهادة طبيااة  عليااا بتخصااإ معااين فااي الطااب أو الجراحااة

وصاوال الاى  إستشااري أقادم بحساب متهالتاه طبقاا للتعليماات الطبياة ,إختصائي إلاى إستشااري 

مان قاانون نقاباة المهندساين ( 51)وكذا الحال للمهندسين فقاد صانفت الماادة . بلدالنافذة في كل 

, مهنادس مسااعد : المهندسين لممارساة  المهناة الهندساية إلاى , 5171لسنة ( 15)ذي الرقم 

بموجب شروط  وصالحيات محاددة  فاي , مهندس إستشاري , مهندس مجاز , مهندس ممارس 

(  1) تعليماات نظاام الترقياة للمهندساين الازراعيين ذي الارقم  وحاددت.  النظام الاداخلي للنقاباة

مهنادس زراعاي , مهنادس زراعاي , معاون مهندس زراعي : بخمسة مراتب هي  5181لسنة 

ويحصال العااملون فاي الجامعاات مان . رئايس إستشااريين, مهندس زراعي إستشااري , متمرس

يااات العلميااة المعمااول بهااا فااي أصااحاب هااذه المهاان علااى ألقااابهم العلميااة بحسااب نظااام الترق

 .الجامعات

إذ أن لكااال مهناااة تعليماتهاااا الخاصاااة بتحدياااد مراتاااب , نكتفاااي هناااا بالقااادر مااان التوضااايح 

ولاايس هناااك مااا ياادعو لخلااط األوراق , ممارساايها وساابل تاارقيتهم بحسااب تعليمااات خاصااة بهااا 

ادات العليااا  مااثال فاألطباااء والمهندساان وحاااملى الشااه. وتااداخل ألقاااب المهاان المختلفااة ببعضااها 

كماا أن الحصاول علاى شاهادة الادكتوراه أو مااا , ليساوا جميعاا أعضااء هيئاات تدريساية جامعيااة 

, ما لم يكن معينا بهذه الوظيفة فاي الجامعاة , يعادلها ال تمنح  حاملها صفة عضو هيئة تدريسية

يكاان قااد مااارس مااا لاام , وال يحااق لااه التاادرج فااي ساالم ترقيااات علميااة فااي مهنااة ال ينتسااب إليهااا 

وأسااهم بتطااوير الجامعااة فااي ,التاادريس فعااال لماادة معينااة وأنجااز خاللهااا بحوثااا علميااا معتباارة 
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فضاال عان أن , بحساب أراء خباراء أكااديميين مان ذوي الخبارة واإلختصااإ , مجاالت مختلفة 

إنما تعني مستولية علمية وتربوية حصارا بمنتسابي , المراتب العلمية هي ليست مراتب شرفية 

ويتااوهم كثيارا ماان يعتقاد أن الحصااول علاى الشااهادات العلياا ونشاار البحاوث العلميااة , لجامعاات ا

مااا لاام يكاان , بمعاازل عاان البيئااة الجامعيااة تخولااه الحااق بالحصااول علااى اللقااب العلمااي الجااامعي 

باال ناموسااا  , وهااذه ليساات بدعااة خاصااة بالجامعااات العراقيااة , جامعيااا باإلنتماااء لجامعااة معينااة 

 .جميع جامعات العالم بدون إستثناء على اإلطالق معتمدا في

يكفااي لماانح األلقاااب العلميااة , ماان يعتقااد أن إنجاااز البحااوث علااى أهميتهااا أيضاااويتااوهم 

إالّ أن ذلااك ال , فالبحااث العلمااي وأن كااان ركنااا أساساايا ماان اركااان  الوظيفااة الجامعيااة , الجامعيااة

ل أهمياة وربماا أكثار أهمياة  كاالتعليم الاذي يكفي إذ أن هناك وظائف جامعية أساسية أخرى ال تق

لااذا إعتماادت مراكااز البحااوث العلميااة طياار . وخدمااة المجتمااع, يمثاال الوظيفااة األساسااية للجامعااة 

باحاث , باحاث , مسااعد باحاث : المرتبطة بالجامعات سلم ونظام خاإ خاصة بترقية منتسابيها 

  .رئيس باحثين, أقدم 

ارسااها ومااا زال يمارسااها بعااض أعضاااء مجلااس وفااي ضااوء الممارسااات الشاااذه التااي م

النواب وكبار المستولين  في الدولة العراقية الحاليين والسابقين مان عملياات تزويار الشاهادات 

لاذا يتوقاع أن يشاهد قطااو . او الحصول على شهادات مزيفة مان جامعاات وهمياة ال وجاود لهاا 

ج معايير الجودة المتعارف عليها دولياا  التعليم العالي والبحث العلمي الذي بات يصنف حاليا خار

, ما لم يتم التصدي الحازم لها بكال الوساائل الممكناة ,المزيد من التدهور واإلنحطاط  واإلنهيار ,

والسااعي لتادمير وهادم , بإبطال هذا القانون المجحف بحق العلام والعلمااء والتعلايم فاي العاراق 

هااذا الاازمن الاارد  الااذي أصاابح فيااه التعلاايم  كاال مااا تبقااى ماان قاايم وأعااراف وأخااالق جامعيااة فااي

ليصاابح فيهااا التعلاايم الجااامعي ,الجااامعي فااي العااراق ساالعة تباااو وتشااترى فااي بااازار الشااهادات 

بعد أن كان حتى وقت قريب يعد أحاد أفضال نظام التعلايم فاي المنطقاة , بوضعه الحالي ال قيمة له

وأمار التعلايم , م أمار العاراق بعاماة لاذا نهياب بكال مان يعنايه.  العربية ومنطقاة الشارق األوساط

العااالي بخاصااة أن يمااد يااد العااون لوقااف هااذا الخاارق الفاضااح لكاال القاايم واألعااراف الجامعيااة 

إن بقياات لهااا , حفاظااا علااى مااا تبقاى ماان هيبااة للجامعاات العراقيااة , المتعاارف عليهااا فااي العاالم 

لدرجاة باتات فيهاا تصانف ,  هناك ثمة هيبة في ضوء التدهور الحاد التاي تشاهده هاذه الجامعاات

بعد أن كانت يوما مشهود لها بالتميز والرصاانة , خارج أطر التقيم والتصنيف الدولي للجامعات 

 .ال على صعيد جامعات المنطقة بل وجامعات العالم أجمع, العلمية 
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 علم االرض البيئي

Environmental Earth Scince 
 الدكتور مقداد حسين على الجباري

 جامعة بغداد –متقاعد استاذ 

 استراليا -ملبورن 

 :البيئي علم األرضلدراسات  الفكرة المركزيه

علاى اخاتالف تخصصااتها أهمياة علاوم األرض  لماء ضمن دول العاالم المتقادملقد أدرك الع

أن مسااببات . أهميااة العلااوم األخاارى فااي هااذا المجااال هاامقاادر أدراكبشااكل عااام فااي حمايااة البيئااة 

يجااب أن تتخااذ بنظاار ( الصااعبة والغياار اعتياديااة فااي بعااض االحيااان)الطبيعيااة المشاااكل البيئيااة 

باانواو تنفياذ للمشاريع الهندسية وقبال المباشارة بعملياات ال التخطيطالتفكير واالعتبار منذ بداية 

أن . المنطقااة بيئااةاالحقااة لحمايااة ماان اجاال ال( عنااد الضاارورة)للمشاااريع المعالجااات المقترحااة 

وإيجااد الحلاول المناسابة لهاا تتطلاب اإللماام الواساع بالعدياد مان ياة الطبيعياة دراسة مشاكل البيئ

(. الجيولوجيااا البيئيااة)واختصاااإ صاالب موضااوو تشااكل المتداخلااة العلااوم الجيولوجيااة جوانااب 

شاامل تماان الضااروري انااه  هفأنااالهندسااية علااى اخااتالف مسااتوياتها مشاااريع الولضاامان نجاااح 

ودراسااة وميكانيكياتهااا والتقياايم للمصااادر الطبيعيااة  الاادقيق علااى البحااثاالهتمامااات الهندسااية 

المعرفااة بعلااوم واسااتخدام النتااائن  الواقااع البيئااي لمنطقااة المشاارووعلااى لهااا المااتثرة االليااات 

ضامن المفااهيم التخطايط الماوارد الطبيعاة ة فاي التخطايط البيئاي وحماياة وأدرااالرض المختلفة 

مااع ال يمكاان أن ياتم دون المشااورة الفنيااة  ف المركاازيهاذا الهاادأن تحقيااق . للمشاروو الهندسااي

إلى أساليب راساخة  المختلفة بشكل عام كي يلجا المهندسونالجيولوجيا  ولين في حقصخصتمال

القياام بالمساح فاي   عند مرحلة التصميم الالحقاة اي البادء بلخطاوة االولاىيمكن االعتماد عليها 

وتقييم تاأثيرات الكاوارث المشروو في منطقة يكيتها وديناملطبيعية للفعاليات والضروف ااألولي 

حقيقاة كونهاا قاادرة علاى أحاداث التاكاد مان والمحتملة لبعض انواو الفعاليات الطبيعية الطبيعية 

ويسااتطيع العلماااء المختصااين فااي حقاال هااذا . وتقياايم مثاال هااذه القاادراتأضاارار بيئااة جساايمة 

لمنطقاااة اي المشاااروو ة ياااءات حماياااة البيئالجيولوجياااا البيئاااة رفاااع التوصااايات المتعلقاااة باااإجرا

وتقاديم البيئي لمنطقة المشروو  تدهورمن الالتي تحد أو تمنع  الهندسي وكذلك تحديد االمكانيات

فاي منطقاة ة يالمعلومات األساسية التي تساعد على التخطيط واإلدارة الصحيحة للمصادر الطبيع

 .المستدامة التنمية ات المطلوبه منتضمن المستويوالمنطقة وبطريقة تحمي بيئة المشروو 
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 :االهمية الميدانية لعلم االرض البيئي

تشااخيإ وتحلياال المعلومااات الجيولوجيااة وعواماال تكماان اهميااة علاام االرض البيئااي فااي 

ة او مسااتقبال ماان خااالل الطبيعاا الممكاان حاادوثها عنااد التعاماال المباشاار مااعالمخاااطر الطبيعيااة 

المصااادر / اسااتخراج المصااادر المعدنيااه / مصااادر الطاقااة / ربااه الت/ المياااه )الظااواهر الطبيعيااة 

وتقياايم مسااتوياتها تأثيراتهااا البيئيااة معرفااة و( المحتملااة للعديااد ماان الكااوارث الطبيعيااة المحتملااة

امكانياة ادخاال مفاردات الزامياة وتنفيذياة عناد األرض واالنساان لساطح  اساتخدامعناد هميتها وا

مثال  سية على اختالف اهادافها ومساتوياتها وابعادهاا واحجامهاا القامة المشاريع الهندالتخطيط 

/ التحلايالت الكمياة الساتخدامات ساطح االرض / التحليالت  الكمية والنوعية  للمصادر الطبيعة )

تقياايم طبيعااة المخاااطر المتوقعااة ونوعياتهااا ومسااتوياتها واهميتهااا ومااداخالتها ضاامن تطااوير 

وضاع / حتياجاات االنساان  ضامن المشااريع المقاماه حالياا تطاور ا/ المنطقة المحددة للمشاروو 

االدارة / المخطاط اساتخدامها  المخااطر ضامن المواقاع الطبيعياة إلدارة المسبقة الخطط التعبوية 

التقليلال / والسايطرة / والحماياة / التخطايط / التقييم )البيئية الفعالة في منطقة المشروو لتشمل 

مواقاع المتنوعاة عناد وطنياة الهندسية الكوادر للالقابليات العلميه مع تطوير الطاقات و( العالج/ 

المقترحة وفي تصاميم المشاريع الهندسية على اختالف مستوياتها مان حياث الحاجاة الاى  العمل

وضاح بأنه العلم الاذي ي( علوم الجيولوجيا البيئية)علم األرض البيئي ان . طيف واسع من العلوم

واإلدارة المشاريع الهندسية تخطيط  الطبيعة على فيالمحتملة ولوجية الجيالفعاليات دور معرفة 

كماا  الساريعة النماو نمادان مستقبل العالم سيشهد الكثيار مان ال. المتوقعة لهذه المشاريع البيئية

سيكونوا مان ساكان المنااطق حاليا بليون نسمة  8حوالي وان نصف سكان العالم البالغ تعدادهم 

المتوساعة اساساا والاى بنااء االالف مان المشااريع الهندساية المختلفاة فاي الجديادة او الحضرية 

فااي هائلااة األماار الااذي ساايتدي إلااى إحااداث تغيياارات احجامهااا وابعادهااا ومسااتوياتها واهميتهااا 

المتوقعاااه  نتيجاااة للااازخم الهائااال للفعالياااات البشاااريةو مواصااافات منااااطق المشااااريع طبيعياااة 

ة فااي الطبيعاافااي التااوازن بحالااة دياادة إلااى إحااداث خلاال التااي سااتتدي فااي حاااالت عو والمطلوبااه

 . المنطقة

 :مثال

وبادرجات والحركاات الكتلياة اتعاني من أالنزالقات األرضية من الممكن ان أن بعض المدن 

  طبيعيانتيجة النتشار المباني على المنحدرات طير المستقرة متباينة 

ن المشااكل الكبارى لعادم وجاود اصابح ماالضاخمة المادن هاذه ن التصريف األمان لنفاياات ا

النفايات فيها بادون أحاداث تلاوث فيها  ان تطمريمكن  غير مستغلةال يراضالمساحات كافية من أ

 الطبيعية المختلفة في هذه المناطق  في مصادر المياهتلوث  والسطحية افي التربة 

بناااء نماات وتطااورت بصااورة سااريعة لدرجااة أن المصااادر المحليااة لمااواد القااد هناااك ماادن 

هااا عاان االسااتغالل ممااا يسااتوجب جلااب هااذه المااواد ماان تاألوليااة قااد زحااف العمااران عليهااا وحجب

 مسافات بعيدة
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الضااا المفاارط للمياااه الجوفيااة بساابب بعااض الماادن الساااحلية والنهريااة معرضااة للغاارق ان 

بمياااه البحاار أو  ن الساااحليةغماار الماادقااد تتساابب بالااذي يااتدي إلااى هبااوط فااي مسااتوى األرض و

  النهر

تواجهه بعض المدن وبعض مناطق المشاريع من تهديادات لابعض الفعالياات الطبيعياة ذات 

الخطاااورة الشاااديدة مثااال الااازالزل والباااراكين والعواصاااف وحركاااة الكثباااان الرملياااة والتصاااحر 

 والعواصف الغبارية 

وهااي جميعهااا تتطلااب التنباات بهااا قباال عمليااات التخطاايط والتنفيااذ الي مشااروو هندسااي 

للتقليال او تخااذ جملاة مان التادابير والبد عند التخطيط لتنفيذ اي من هاذه المشااريع ااستراتيجي 

  .المحتملة عن كل هذه المخاطر الطبيعيةاألضرار الناجمة من لتخفيف السيطره او ل

 

 :واالبعاد البيئية  الظواهر الطبيعية

هاي تلاك ن اي منطقاة ضمالطبيعية المشار اليها والتي تسببها الفعاليات أن المخاطر البيئة 

المخاطر الناتجة عن النشاط العام والمستمر للكره األرضية بفعل قوى الضغط الداخلية المختلفاة 

األعاصاير / األماواج / لفوالق ا/ الطيات / الزالزل )المخاطر الطبيعية مثل التي تتدي إلى حدوث 

التهاادم / اصااف الغباريااة العو/ البحريااة العواصااف / المطريااة العواصااف / العواصااف الهوائيااة / 

األكتاااف انهيااار / انهيااار الساادود / الفيضااانات /  االرضااية الطبقااات طبيعااة / الكتلااي للصااخور 

مسااتويات المياااه التغاااير ب/ تغياار مسااتوى سااطح األرض / الغابااات حرائااق / الترابيااة لألنهااار 

/ ركاة الكثباان الرملياةح/ التصاحر / الباراكين /  البحرياةالتغايير فاي مساتويات الميااه  / الجوفية

فعالياات هندساية معيناة لهاا ابعااد وتوجاد كماا . (وطيرها الكثير من الظاواهر الطبيعياة المعروفاة

مساااحة لمثاال التحمياال الهائاال بالمياااه االسااتراتيجية تااتدي إلااى أنااواو ماان هااذه المخاااطر خطياارة 

أو اإلنشاااءات ة االسااتراتيجيالخزانااات المائيااة الساادود ومحاادودة ماان األرض ماان خااالل إقامااة 

الااى وائل سااالمدنياة الضااخمة والضااغط الهائاال داخاال الصااخور بواسااطة ضااا المياااه واألطيااان وال

االهتازازات الناتجاة بفعال االنفجاارات كاذالك والستخراج الثاروات الطبيعياة كاالنفط داخل األرض 

طر الباد مان ولحماية اإلنسان والبيئة والمنشآت من هذه المخاا. وخاصة العسكرية منهاالمختلفة 

والسايطرة ووساائل التخفياف مان أثارهاا  بحصول مثل هذه الكوارث واليااتتنبت للتطوير وسائل 

 .اختيار المواقع المالئمة إلنجاز التصاميم الهندسية عليها ومن ثم العمل على

الطبيعياة والفعالياات لظاواهر مان اة السالبية لابعض ياوفيما يلي استعراض للمعطياات البيئ 

 :ستدامة بشكل عامتنمية الماللى ومخاطرها ع

ياتدي اساتمرار هطاول األمطاار التاي تشابع التارب الرملياة وفقادان تماساكها  :السايول الطينياة

تحمال كتال صاخرية  (أوحاال/ سايول / انزالقات أرضية )وفقدان المنحدرات الستقرارها وحدوث 

ياان إلاى ساد مجاريهاا يتدي تراكمهاا فاي الود المنحدراتكبيرة وحجارة ورمال وطين إلى اسفل 

إلاى  الفعالياات الطبيعياةمثال هاذه  وتاتدي مسببة انتشار السيول إلى السهول الفيضاية المجااورة
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 ذات منشاااتالتجمعااات السااكنية وال مقتاال لااالف األشااخاإ ومئااات األلااف ماان الحيوانااات وتاادمير

لدرجة أن جزء من األراضي الزراعية  مساحات واسعة اضافة الى تدمير منطقةالنفع العام في ال

المرشاحة الاى راضاى أخارى الللزراعاة بينماا تتطلاب أ ةصابح طيار صاالحتمن هذه األراضي قاد 

   .المنطقةمكلفة إلعادة التأهيل في اراضي قد تكون أعمال استصالح 

محاددة إلاى زياادة عوامال النحات والتعرياة فاي منااطق هذه الظاهرة وتتدي  :الهبوط األراضي

 منااطقعديدة وخصوصا  فاي الميدانية مما يتدي إلى بروز مشاكل   والترسيب في مناطق أخرى

المياااه المشاااكل كمااا تااتدي إلااى تغياار فااي مسااتويات  ةذات المساااحات المحاادودة حيااث تاازداد حااد

  .والترسيب الشديد في الخزانات الطبيعية واالصطناعية وتذبذب في مستويات المياه الجوفية

عنااد لطبقااات سااطح الكاارة االرضاايه طيئااة والمتواصاالة وتمثاال بالحركااة الب :الزحااف التكااويني

شاتى ويمكن أن تلحق أضرار وبدرجات متفاوته وبة بهزات أرضية حمصوتكون مناطق الفوالق 

 .بالمنشآت المدينة الضخمة 

لب قوى الجذب الطبيعية على قوى االحتكااك غنتيجة تمثل هذه الظاهرة حصل تو :التهدم الكتلي

أن زياادة المحتاوى الماائي باإلضاافة إلاى مجموعاة عوامال حياث ماا ة منطقالمضادة للحركة في 

تخل بالتوازن الطبيعي للصخور والترسابات وخاصاة فاي اخرى قد طبيعية أو اصطناعية  ةموقعي

معتماادة علااى  تساااعد فااي زيااادة حجاام هااذا الهاادم ومشاااكله والتااي الجبليااة المنحاادرات مناااطق 

خور والترساابات ماان حيااث الصاافات التركيبااة درجااة تماسااك الصاا)مجموعااة ماان العواماال مثاال 

 /الهازات األرضاية  /المحتاوى الماائي  / نوو المعادن الطينياة  / االنحدار/ والهندسية األساسية 

وساائل التنبات لهاذا الناوو مان  لذا وجب اعتماد  وطيرها (درجة التآكل والتعرية /الغطاء النباتي 

مراقباة حركاة الغطااء  ياتهاا الاى المهندساين مثالمن قبل علماء الجيولوجياا لتاوفر معطالمخاطر 

ودراسااة المواصاافات األساسااية للتعريااة والظااواهر  تشااققات الصااخري والرسااوبي ومراقبااة ال

لتخفياف مان السيطره او اوسائل لذا وجب على المهندسين اعتماد  السطحية وتغايرها مع الزمن

هاا بصاورة اصاطناعية أو باساتعمال تليالتاي آثارها تتمثال باربط هاذه المواقاع بالصاخور الصالدة 

الحااواجز المثبتااة ودراسااة مواقااع معينااة ماان الحااوض والبحااث عاان تواجااد الكهااوف والظااروف 

التخطاايط السااليم لسااحب المياااه والسااوائل ماان داخاال األرض لضاامان عاادم والتركيبااة الحساسااة 

ماودي حصول هبوط داخلي يتسبب فاي انضاغاط الصاخور وانكماشاها بسابب التغيار فاي الثقال الع

ومااا يسااببه ماان مشاااكل علااى سااطح األرض وتقياايم ظااروف ضااا المياااه واألطيااان داخاال األرض 

السيطرة على األمطار الفجائية وسيول األوحال ممكن اضافة الى  لضمان عدم زيادة الضغط فيها

بطرق مختلفة من خالل بناء الحواجز والسادود لحجاز ميااه الفيضاان واألوحاال المتحركاة ولكان 

لتحديدات التي تفرضها مثل هاذه المعالجاات علاى اساتخدامات األرض األخارى ولكلفهاا بالنظر لو

يمكان و والتاي لهاا أهمياة خاصاة( عالياة المخااطر)العالية فان استخدامها يقتصر علاى المنااطق 

 الماواطنينمان الممكان أيضاا  نقال وإدخال وسائل افضل للتنبت بمخاطر األمطار والفيضانات ايظا 

فااي أقاااليم أعااالي المياااه إلااى مناااطق آمنااة وخاصااة ماان المناااطق عاليااة المخاااطر الااذين يعيشااون 
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أن تجاهل العمليات الجيولوجية وعدم األخذ بها في االعتبارات التخطيطية قاد ياتدي إلاى . جديدة

 . نتائن باهضة الكلفة بالمعايير البشرية واالقتصادية

 :امثلة

فاي هباوط أو  امباشار اسابببرمن قد يكون الغير مدروس والغير مسحب المياه الجوفية ان 

باإلمكان اتخاذ مجموعة من اإلجاراءات الوقائياة التاي سطح االرض في منطقة ما وهنا انخساف 

تعتمااد علااى مسااح جيولااوجي دقيااق تسااتخدم فيااه معلومااات ا بااار المحفااورة ونتااائن المسااوحات 

مان ا باار أو اللجاوء إلاى إنتااج الجيوفيزيائية وتبعاا  لاذلك فاناه باإلمكاان تقليال معادالت الساحب 

المياه الجوفية من آبار متباعدة المسافة وإيقافه من ا بار المتقاربة  المسافة كما يمكان اللجاوء 

إلى إنتاج المياه من مكامن مائية عديدة بدال  من مكمن واحد وكذلك إعادة حقن المياه مارة ثانياة 

 . إلى مكامن معينة

فاوق طبقاات واألنهار والساهول السااحلية  ضمن دلتاواتبنيت قد أن مدن عديدة في العالم 

شاكلت هاذه الميااه مصادرا  حيث  رملية وطرينبة مساماتها مليئة بماء محصور بين طبقات طينية

طنيا  لمياه صالحة للشرب ولالستخدامات الصاناعية وباالنظر لكاون هاذه المادن قاد نمات بسارعة 

الحاجااة المتزاياادة للماااء اسااتوجبت ضااا المياااه  خااالل النصااف األخياار ماان القاارن العشاارين فااان

كانت النتيجة إفاراغ المكاامن المساامية مان . الجوفية اكثر فاكثر من آبار تزايد عددها باستمرار 

و المديناة اوضاا تتبعاا  لاذلك تادهور نطقاة وهبوط في أراضي الم ونتن عن ذلكمحتواها المائي 

   وطرق أراضيها تربتها وزاد تغدق مالت أبنيتها وتصدعت أساساتها وبصورة سريعة 

إلى تداخل المياه البحرية المالحة ماع الميااه تودي هذا الظاهرة وفي بعض المدن الساحلية 

إلى تلوث مصادر مياه شرب المدينة إضاافة إلاى تهدياد المنااطق وبالنتيجة تتدي الجوفية العذبة 

 الساحلية بالغرق 

راضي الجيدة وتلوياث الميااه الساطحية وزياادة معادالت إلى أتالف األالبراكين تتدي  :البراكين 

تعرية سطح األرض في مواقاع معيناة وتادمر أنمااط الحيااة المختلفاة فاي المادن وتادمير الغاباات 

والطرق وانصهار الثلوج والمشاكل المرافقة لها من جرياان صافيحي وفيضاانات لألنهاار إضاافة 

وبادرجات متفاوتاه مان )إلى طبقات الجو العليا  إلى الحرائق وتلوث الجو من خالل قذف الغازات

المعتمدة من قبل علمااء أن وسائل التنبت  .(التثيرات السلبيه حسب شدة البراكين وموقع البركان

ارتفاااو درجااة / دراسااة الاانمط التكااراري للبااراكين )بهااذا الصاادد وعدياادة مثاال  جيولوجيااا االرض

زياادة نساب  /  ن العيون والبحيرات والمخااريطالحرارة البخار المنبثق من الشقوق األرضية وم

 الهازات األرضاية الخفيفاة/ التغير فاي قاوة اتجااه المجاال المغناطيساي / بعض الغازات في الجو 

المقااع ماان االحزمااة الزلزاليااه المحيطااة بسااطح الكاارة / والدراسااات الجيوفيزيائيااة التخصصاايه 

يعتمد على المنطقاة ففاي بعاض المنااطق ن وسائل التخفيف من آثار البراكيمن أن كما   (الرضيه

الالحاق فاي أعاالي الجباال لتغيار مجارى الصاهير المناطف المحتملة لحادوث الباراكين تفجير  يتم

رش الصهير اضافة الى للسيطرة على الصهير او طبيعية أحواض اصطناعية او اعتماد وإنشاء 

 .حسب موقع وطبيعة واهمية البركانوطيرها الكثير من التقنيات المتباينه المتقدم بمياه باردة 
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عاان أسااباب عدياادة أهمهااا ذوبااان الثلااوج والاادورات المناخيااة الفيضااانات وتاانجم  :الفيضااانات 

الشاذة والسياساات أالروائياة وانهياار السادود والتاي يمكان أن تحصال فاي أي موقاع علاى طاول 

تااالف األراضااي أفااي بعااض االحيااان مثاال مجاارى النهاار وتكااون المشاااكل الناجمااة منهااا مروعااة 

وتشاريد الساكان تادمير وازاحاة منااطق ساكنية باكملهاا الزراعية الجيدة وهدم للبنااء الحضااري 

أن التنبات بالفيضاانات لايس بالمهماة . ظروف تساعد علاى انتشاار أالروائياة واألماراض وايجاد 

نات مثال دراساة التوقعااات لفتارة الفيضااا التنبااتالساهلة ولكان يمكاان تحدياد متشارات تساااعد فاي 

ومراقبة مستويات المياه ضمن مواقع أساسية من الشابكة الهيدرومترياة وتحدياد قايم التصاريف 

أهام وسااائل التخفيااف ماان آثااار ماان أن علمااا بااالعلياا فااي المواقااع المختلفااة ماان الحاوض النهااري 

تحديد ارتفاعات وطبيعة األرض على طول مجرى النهر إلمكانياة اساتغالل بعاض هي الفيضانات 

إقاماة السادود واألكتااف الترابياة  لحماياة المواقاع كاذالك لغارض تصاريف الميااه ومنهاا المواقع 

خفض مساتويات الميااه اضافة الى وفي بعض المناطق المناسبة  المهمة وتحويل مجاري المياه 

وقااد الفيضااانات علااى كميااة وشاادة الساااقط المطااري مسااتويات تعتمااد هااذا و السااطحية والجوفيااة

الفيضاانات األقال كمياة وشادة وقاد تكاون نتيجة عواصاف مطرياة شاديدة  فيضانات مدمرةتتكون 

تحصاال نتيجااة عواصااف مطريااة اقاال شاادة وان الفيضااانات الصااغيرة تقااع بتااردد إحصااائي اكثاار 

حياث تغطاي الطبيعياة المنااطق العلياا للحاوض  عنادالفيضاانات تختلاف اثار جة اأن مو . احتماال  

حياث تكاون  لحاوض والتاي تغطاي مسااحات واساعة مساحات قليلة عان تلاك التاي تحادث اسافل ا

أعلاى  عناد منااطقإلاى الحاد الاذي تصال إلياه قوتهاا الموجة المسببة للفيضاان ضاعيفة وال تصال 

تعتماااد علاااى وفترتهاااا أن ذورة الفيضاااان  كماااا النهااار وباااذلك تقااال أضااارارها وأثارهاااا التدميرياااة

شاف االمك /انحادار النهار / هار المسافة التي تقطعهاا موجاة الفيضاان مان األعلاى إلاى اسافل الن)

   .(الشبكة النهرية /السيول  /التغاير في الخزن المحتمل مع المسافة  / ةالجيولوجي

دينااااميكي تتعااارى فيهاااا الشاااواط   نطااااقأن المنااااطق السااااحلية عباااارة عااان  :الساااواحل 

والجااروف ويترسااب فيهااا الحصااى والرماال والطااين كاسااتجابة طبيعيااة للتغياارات فااي مسااتوى 

خياارات يعتمادون علاى ان لسكان هذه المناطق  .البحر وفي قوى المد والجزر والرياح سطح

أن المشااكل . حماية ممتلكاتهم وأبنياتهم المشايدة عليهاالفي مجابهة التعرية الساحلية عديدة 

تمتاز بطاقة كبيارة وطيار والتي األساسية عند مناطق السواحل تكمن في حركة المياه القوية 

درة علاى فعال التادمير للمنشاآت المدنياة إضاافة للفعال الطبيعاي المتمثال بالنحات قاواعتيادية 

والتعريااة والترساايب وتغيياار شااكل واسااتقرارية الوضااع الطبيعااي للسااواحل وتحااد اسااتعمال 

أن وساااائل التخفياااف مااان آثارهاااا تاااتخلإ بإقاماااة الحاااواجز . المنطقاااة مااان قبااال اإلنساااان 

مركباااة أو المتوازياااة للتقليااال مااان سااارعة التياااارات الكونكريتياااه إ الحديدياااة إ الخشااابية إ ال

وتخفيف طاقتها والبد هنا من دراسة عالقاة الميااه الجوفياة ومساتوياتها وحركاة الميااه عناد 

 .السواحل حيث تغير الملوحة والتصريف الجوفي وتنتن لذلك مشاكل ذات بعد بيئي

 

باسااتمرار مااع عاادني يتصاااعد االسااتثمار المكميااات أن  :االسااتخراجية/ الفعاليااات التعدينيااة 

لقد أثبتت التجارب باأن عملياات االساتثمار . حاجات البشرية وللتطور الحضاري المتناميزيادة ال
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المعاادني لهااا تااأثير ساالبي مباشاار وكبياار علااى البيئااة بشااكل مباشاار وطياار مباشاار علااى المجتمااع 

متقدمة قاوانين وأنظماة لذلك أصدرت الحكومات في البلدان ال. وعلى العاملين في هذه المشاريع 

بيئيااة صااارمة فااي مجاااالت العمليااات الخاصااة باسااتخراج المااوارد األوليااة ماان ترساابات ومعااادن 

ومصادر الطاقة المختلفة ومن عمليات نقلها إلى مواقع تحويلهاا تصانيعها للتقليال مان التاأثيرات 

هاذا ويمكان . عايش فيهاا البيئية ذات ا ثار السلبية المتنوعاة حياث تتاأثر الطبقاة الحياتياة التاي ن

الناتجاة المعدنياة تجماع الفضاالت  من خالل البيئية السلبية تلخيإ أهم المصادر لهذه التأثيرات 

معيناة مماا يجعلهاا عرضاة لتطااير الغباار واألترباة العدنياة المقالع والمناجم المعدنياة في منطقة 

  :من خالل 

 .ة فتح مناجم الخامات السطحية وتركها بدون حماية بيئي 
صاخور )عدم أال خذ باعتبارات حماية البيئاة عناد فاتح المقاالع الساتخراج ماواد البنااء  

 ( الفوسفات  /الرمال الحصى األطيان  /رمال الزجاج  / الجبس / الكرافيت  /الكلس 
 عملية التركيز لبعض الخامات  
اعتمااااد تقنياااات فاااتح المنااااجم بواساااطة المعااادات الثقيلاااة وعملياااات كاااري الترسااابات  

 .والصخور وتقطيعها وتهشيمها وطربلتها 
  تغير تضاريس األرض بفعل االستثمار المعدني التراكمي  مع الزمن  
تلااوث المياااه الطبيعيااة بواسااطة الفضااالت السااائلة ماان األعمااال المنجميااة وخصوصااا   

 تلوث شبكة تصريف المياه المنجمية
 .تلويث المياه بفعل استخراج النقط والخامات المعدنية  
 : مثل االستخراجية نهيار الصخور والغطاء الصخري نتيجة عمليات ا 

  اناازالق سااطح األرض بساابب خسااف المناااجم تحاات السااطحية أو بساابب عمليااات
 .االستخراج من باطن األرض 

  اناازالق وزحااف التربااة والطبقااة الصااخرية بساابب إزالااة المااواد السااائدة بفعاال
  .فضالت الناتجة عنهاالعمليات المتجمعة وعدم استقرارية تراكمات ال

 :تلوث الطبقة الهوائية من خالل  
  حرق الوقود وتزايد انبعاث الكبريتيدات وثاني أوكسيد الكاربون 
  تطاير الغبار المعدني من مواقع االستخراج إ النقل إالتجمع 
   التاااأثير اإلشاااعاعي للجاااو لااابعض أناااواو الصاااناعات اإلساااتخراجية وخصوصاااا

 .  الصناعات الفوسفاتية
الحلااول المقترحااة لتقلياال ا ثااار البيئااة الساالبية تعتمااد علااى الطبيعااة المعدنيااة وطاارق  أن

مثال على هذه )االستخراج وعلى المواقع الجغرافية وطبيعة المناخ والصفات الطبيعية لألراضي 

الحلول تصريف المياه السطحية والمياه الجوفية بعيدا  عن مناطق المسطحات المائية خاصة فاي 

وهنالك الكثير من األعماال المنجمياة الممكان أن توجاه للتقليال مان (. الستثمارات الكبيرةحاالت ا

أن الهبااوط المسااتمر والتغياار فااي شااكل سااطح . تلااوث البيئااة مثاال رش الطاارق والااردم وطيرهااا

األرض وهو ما ينتن من عمليات التعدين السطحي والجوفي ياتدي إلاى مشااكل بيئياة مهماة الن 

يبة من السطح وميااه األمطاار ساتمأل الحفار فاي منااطق االساتخراج ولاذا فمان المياه الجوفية قر

الضروري ملاي الحفار المساتخدمة بالترسابات الساطحية المجااورة أو بعمال بحيارات موقعياه أو 
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عناد بادء التخطايط األولاى لعملياة التعادين ال باد مان  فهام . إنشاء مشااريع تربياة األساماك فيهاا 

المنطقااة البيئااي وماادى إمكانيااة اسااتغالل المواقااع القديمااة الجاااهزة تااأثير المشااروو علااى واقااع 

لالستثمار والحفاظ على المناطق الجديادة للمساتقبل ودراساة طبوطرافياة المقاالع بصاورة دقيقاة 

لضمان االستغالل األمثل لها اقتصاديا وبيئيا واستخدام طرق القلع المناسبة السيطرة على الميااه 

موقااع لضاامان عاادم حصااول التلااوث أو التقلياال منااه ودراسااة الهبااوط السااطحية والجوفيااة فااي ال

لقد برهنت التجارب المكتسبة فاي إعاادة تأهيال األرض . المحتمل داخل األرض عند منطقة العمل

يتطلااااب دراسااااات دقيقااااة عاااان جيولوجيااااا وجيوكيميائيااااة ممااااا  خااااالل وبعااااد عمليااااات التعاااادين

 . المنطقةعن وهيدرولوجية 

 

تنشاااط فاااي بيئاااات األنهاااار والبحيااارات  طبيعياااةوهاااي فعالياااات  :لترسااايب التعريااة والنقااال وا

والثالجاات والرياااح وماان أوضااح هاذه األمثلااة علااى هااذه الفعالياات تغياار شااكل القنااوات المالحيااة 

 ظاااهرة التصااحرمعاادالت وتناااقإ كفاااءة الخزانااات والبحياارات الطبيعيااة واالصااطناعية وازدياااد 

وخاصااة فااي المناااطق الجافااة ( العواصااف الغباريااه)و ورفااع مسااتويات تركيااز الغبااار فااي الجاا

شااكل سااطح األرض هااو فااي حالااة تغياار مسااتمر ماان خااالل ان . والمشاااكل الصااحية المرافقااة لهااا

سلساالة عمليااات التعريااة والنقاال والترساايب بواسااطة األنهااار وهااو الوسااط الااذي يمتاااز بطاقتااه 

ومجاارى روافااده والمناااطق المحيطااة الهائلااة وقدرتااه العاليااة علااى التعريااة الميكانيكيااة لمجااراه 

بواسطة القاوى الناتجاة عان حركاة الميااه حياث تنتقال الماواد المعاراة بواساطة التياارات المائياة 

وتترسااب فااي أماااكن أخاارى بعياادة فااي مجاارى النهاار حيااث تتغياار الظااروف الهيدرولوجيااة للنهاار 

 /ورفولوجية المنطقاةجيوم/ تباين التوزيع في الغطاء الصخري )مثل عديده والمنخفض ألسباب 

وتعتبار (. كثافاة الغطااء النبااتي / مواصافات الماواد المنقولاة  /مساحة الشبكة النهرية وكثافتها 

عمليااة التشااجير وإنشاااء األحزمااة الخضااراء وتحااوير األراضااي ومجاااري األنهااار وطلااق فتحااات 

الرياااح ماان األنهاار الفرعيااة فااي المناااطق الجبليااة واسااتعمال مثبتااات التربااة وإنشاااء مصاادات 

أن . البيئياة الناتجاة لعملياات الترياة والنقال والترسايبالوسائل الفعالة للتقليل من ا ثار السالبية 

ويعااالن الموضااوعات ذات العالقااة بهااذه الفعاليااات علاام الهندسااة الرسااوبيات علاام حااديث نساابيا  

البايولوجياا  /ولوجياة الهندسية الجي / الجغرافية )تداخل كثير من العلوم هذا العلم  وفيالطبيعية 

ويااتدي إلااى فهاام أدق لمشاااكل التعريااة ( وطيرهااا ماان العلااوم/ األنااواء الجويااة  /علااوم التربااة  /

د ماان يااوالنقاال والترساايب فااي البيئااات المختلفااة والتااي لهااا مااردودات بيئيااة ساالبية علااى العد

أن علماا با ئياةوخاصاة تلاك التاي لهاا عالقاة بالزراعاة والاري والماوارد الماالهندساية المشاريع 

لهذه المشاكل بعدا اقتصاديا  حياث تصارف األماوال الطائلاة لصايانة األنهار والجاداول والبحيارات 

علااى الفيضااانات وصاايانة التربااة وتهااذيب  والمماارات المائيااة الطبيعيااة واالصااطناعية والساايطرة

ساااباتها الرسااوبيات بأنواعهااا المختلفااة وحعلااوم نقاال وحركااة األنهااار لااذا البااد لنااا ماان دراسااة 

وتقليال ة هذه الظاواهر معالج للمشاريع بعد  السليمالعندسيى واسباب تعجيلها لكلي يتم التخطيط 

لعاب وي .مان الناواحي المختلفاةالمقترحاة للمشاروو الهندساي ولمنطقاة لأضرارها بعد فهم دقيق 

إلاى زياادة  حياث تاتدي تنشيط هذه الفعاليات الطبيعياة النشاط اإلنساني المتنوو دورا  أساسيا  في
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 /الزراعاة  /الحراثاة )النشااط  الزراعاي مثال  مان خااللكميات الترسبات الفتاتية الجااهزة للنقال 

انشااء / خطاوط الساكك الحديثاة انشااء  / حفار األس /توسايع الغاباات / حرق الغاباات  /الحصاد 

تهاذيب األنهاار فتح الطرق الجبلية والمناجم والمقالع األعمال أالروائية مثال عملياات  /الشوارو 

أن المشاااكل البيئااة المتوقعااة خااالل مرحلااة . (فااتح وتوساايع القنااوات الزراعيااة وإنشاااء الساادود /

الترباة تعرياة األساس / تقليل خصوبة  / تقليإ للمساحات الزراعية الجيدة) عديده منها التعرية

المائيااة تغياار فااي شااكل القنااوات / الجسااور والمنشااآت الهندسااية المقامااة علااى مجاااري األنهاار 

التااأثير علااى خطااوط المالحااة فااي   /تهديااد المرافااق المدنيااة الساااحلية  /الطبيعيااة واالصااطناعية 

وتعتمااد عمليااة نقاال المااواد المعااراة علااى متغياارات كثياارة منهااا مااا يتعلااق كمااا ( المماارات المائيااة

حجام  /( شادتها ومادتها)األمطاار /ريااح / رطوباة  /حرارة )بالظروف الهيدرولوجية مثل المناخ 

مسااحة  /الطبيعاة الطبوطرافياة )وظروف يتصاف بهاا المانخفض مثال ( وسرعة المياه السطحية

وزن و شاااكل و حجااام  مااانمواصااافات الماااواد المنقولاااة /  الغطااااء النبااااتي وموصااافات الترباااة 

التاأثير علاى نوعياة الميااه مان خاالل )أما أهم المشاكل البيئة ضمن مرحلة النقل فهاي . (النوعي

تصاادم الحبيباات الخشانة  /باادل األياوني باين المكوناات الكيماوياة للميااه والعواصاف عمليات الت

التاأثير علاى الحيااة / الكثيرة مع أسس أالنشأت الهندساية المقاماة علاى ضافاف مجااري األنهاار 

البايولوجية لألنهار والبحيرات والمستنقعات وعلى عمليات تصفية وعمل المولدات والتوربينات 

ويمكاان تلخاايإ المشاااكل البيئااة المتوقااع أن تحاادث ضاامن .  (فااي مشاااريع الساادود الكهربائيااة

تجمااع المااواد المعااراة اساافل المنحاادرات وخاصااة فااي )مرحلااة الترساايب للمااواد المنقولااة هااي 

المناااطق الجبليااة تغطيااة األراضااي الزراعيااة الجياادة والتقلياال ماان خصااوبة األراضااي الزراعيااة 

التأثير على مواصفاتها الهيدرولوجية والجيومترية على كمياة / الترسيب ضمن األنهار  / الجيدة

  (.المياه المنقولة

الطبقاة الهشاة التاي تغطاي  هايعلى أهمية التربة في إدامة الحياة ف جميعاويتفق الباحثون 

ماازين  تتكاونصاخور القشارة األرضااية وبعماق يتاراوح بااين بضاعة ساانتمترات إلاى عادة أمتااار و

يااة والعضااوية والهااواء والماااء فيهااا يثباات النبااات جااذروه ومنهااا يسااحب معقااد ماان المااواد المعدن

ومان الجادير باإلشاارة هناا إلاى أن تنمياة الترباة ال تقتصار  .اوتكاثرها اتالمقومات الالزمة لنباتا

أهميتها في تنمية الزراعة فحسب وإنما يتعدى ذلك إلى التنمية الغابات والمراعاي باإلضاافة إلاى 

هاذه العوامال إلاى النشااطات جمياع علماا باان  عدياد مان الصاناعات اإلنشاائيةكونها مادة أولياة لل

تعرية التربة وجرفها األمر الذي يتدي إلى ظهور الصخور المغطاة لتصبح أراضي طيار صاالحة 

وتعاااني كثياار ماان الادول ماان تعريااة التربااة سااواء كانات طبيعيااة أم ناجمااة عاان التاادخل . للزراعاة

وتادني فاي اإلنتااج الزراعاي وانخفااض متزاياد فاي  كتلة الحياتياةالبشري وحصيلته تدهور في ال

مسااتوى المياااه الجوفيااة نتيجااة لتناااقإ التغذيااة المطريااة حيااث تااذهب معظمهااا إلااى الجريااان 

السطحي وان زيادة الجريان السطحي تتدي إلى زياادة كمياات الرساوبيات المنقولاة إلاى األنهاار 

الفعالياات مماا تقادم يتباين ان . ن النتائن النهائية لهااوتكرار في الفيضانات وان التصحر واحد م

زراعاة حافاات المنحادرات الشاديدة االنحادار حياث ان  دورا  مهما  في تعرية التربةتلعب البشرية 

وحراثة األرض باتجاه انحدارها وإزالة الغابات والرعي الجائر واإلجراءات أال علمية في حماياة 
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االسااتخراجية بأنواعهااا وحرائااق األحااراش والغابااات حيااث تعتباار التربااة والفعاليااات اإلنشااائية و

جميعها من العوامل الرئيسية المسببة لتعرية التربة إضافة إلى ان الترباة تتادهور بسابب تلوثهاا 

تناامى االهتماام فاي هاذا وقاد  وزيادة درجة القلوية فيها وفقدان المواد المغذياة لهاا بفعال اإلذاباة

الهندساي بالتعااون ماع المختصاين فاي علاوم شااكل لادى صاانعي القارار العقود األخيرة بهاذه الم

عند منااطق  واحتماالتها المستقبليةالتربة تقييم الدرجة الفعلية لتعرية اعتماد  االرض البيئية في

 ومعدالتها وتوزيعها وفاعليتهافي أعداد الخرائط التي تبين مخاطر التعرية المشاريع الهندسية و

اإلجاااراءات تعرياااة الترباااة واقتاااراح ياااة والفيزياوياااة والحياتياااة ذات العالقاااة بالعوامااال الجيولوج

إعااادة / تحسااين الممارسااات الزراعيااة )المناساابة لمنطقااة المشااروو مثاال الوقائيااة والعالجيااة 

إنشاء السدود على الودياان العميقاة للتقليال مان فقادان / التشجير وزراعة الغابات على السفوح 

 (.الرسوبيات

 

أن األنزالقااات األرضااية تعكااس تفاعاال مشاااريع  :بساابب انشاااء الساادود قااات األرضاايةاألنزال

الخزاناات علاى تحفياز االنهياارات فاي هاذه ماع البيئاة إذ تعمال المائياة السدود والخزاناات انشاء 

يااتم والمتوقعااة مختلفااة االحجااام انزالقااات وتكااون  جوانااب الخاازان واألكتاااف المغمااورة جزئيااا  

قبال االمار يتطلب لذا  المتواجدة فيها وأجهزة التحسسالسدود منظومة أنفاق مراقبتها من خالل 

المحيطااه والمنحاادرات  لالااتال مناااطق  شاااملة فاايبدراسااات القيااام اي سااد إمالء خاازان الباادء باا

لرصااد احتماااالت فااي منطقااة الخاازان الخزان ودراسااة التربااة والصااخور والطبيعااة الجيولوجيااة باا

وقد يتطلب ا مر أجاراء عملياات تثبات السد او الخزان المائي حوض في ات االنزالق أو االنهيار

لتقليل انحادار مناسبة وفي المواقع المناسبة بإنشاء حفريات ( القلقة)لبعض المنحدرات او ازالة 

يجاب اساتعمال أجهازة التحساس زلزالياة لرصاد حركاة المنحادرات بعاد إماالء وهناا  بعض الاتالل

المحتثااة االرضااية الهاازات  اثااارتساااعد علااى تخفيااف  تاادابير وهنالااك وبشااكل مسااتمر  الخزانااات

  :الموجات المائية على المناطق المحيطة بالخزانات منهاحركة بسبب 

 وتشغيلة بشكل مبرمن تخفيض منسوب الخزان وإمالءه بمعدالت معتدلة.  
  دراسة وفحإ حالة أالجهادات التكتونية في منطقاة الخازان وماا حولاه وأجاراء

 . ه أالجهادات في الصخور الظاهرة على السطحقياسات لهذ
  القيااام بالمسااح الجيولااوجي التفصاايلي للبحااث عاان أيااة حركااات أرضااية حديثااة

 والبحث عن ألفوالق النشطة وطير النشطة وينابيع المياه أن وجدت
  وفاي مناااطق الخزاناات الواسااعة ال باد ماان إعااادة إساكان الكثياار مان العوائاال فااي

سالبية بيئياة رها الخزان أو التي يحتمل أن يكون له آثاار القرى والمدن التي تغم
اضاااافة الاااى تغييااار الواقاااع التنماااوي فاااي اساااتخدامات المنااااطق  كبيااارة عليهاااا 

 المشمولة بمحيط خزان السد 
 

الجوفيه في بعض المناطق المعرضه لالستثمارات الهندساي او أن ضا المياه  : لمياه الجوفيةا

فااي سااتويات المياااه الجوفيااة فااي المكااامن المائيااة الموجااودة تدي إلااى خفااض مالمجتمعيااة قااد تاا
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هبااوط شاامل فااي وقااد تاودي الاى والاى تغيياار اتجااه حركااة هاذه الميااه وهااذه التغييارات  المنطقاة

المبااني المنشااءات الهندساية ومستوى سطح األرض في هذه المناطق والذي يعرض العديد من 

أن حل المشاكلة ممكان . سالمة البيئة في المنطقةي ف ر وهذا يتثرواالنهيااوالبيوت إلى التصدو 

من خالل التغذية االصطناعية للطبقة العليا من المكمن المائي بواسطة آبار حقان وأنظماة تادوير 

للمياه الجوفية لتكون فاعلة في مجابهة تأثيرات األضرار المتوقعة لاذا يمكان القاول أن التنبات أو 

طياار ممكنااة باادون االعتماااد علااى دراسااات الهندسااية ميم أعااداد التصااا عنااد أجااراء الحسااابات أو

 .تلك المناطق المياه الجوفية في دقيقة ومعلومات جيولوجية مفصلة عن 

ساعد السمك وضعيفة التماسك تتجعل التربة جافة وقليلة التي العوامل  أن :العواصف الترابية

المساببات الطبيعياة لنشاوء الفصاول الجافاة مان السانة وايجااد  خااللوخاصاة في اشتداد الريااح 

السالبيه  عواصاف الترابياة لظااهرة ال أن المخااطر البيئياة المباشارة . ظاهرة العواصف الطبيعياة

بيئة المناطق السكنية  للمواطنيين وعلى استمرارية وكفائة المشااريع الهندساية كثياره جادا كماا 

ة والمعاادات التااي تااتدي إلااى أنهااا تااتثر فااي النظافااة العامااة للشااوارو واألبنيااة وتلااف فااي األجهااز

مشاكل صحية مباشارة  العواصف الغباريةكما يولد . على الطرق السريعة وقوو حوادث مرورية

وتتثر العواصاف . الحيوان على حد السواء وكذلك يتثر سلبا على بيئة اإلنسان صحة ومضرة ب

وهاذا بحاد  ج الزراعاي وبالتاالي التقليال مان اإلنتاا لخصوبتهاالترابية في فقدان التربة السطحية 

كماا تاتدي دقاائق الغباار المتطاايرة إلاى طمار . للمنطقاة المعنياة ذاته يعد مشكلة اقتصادية كبارى

المحاصيل الزراعية وتلوث مصادر المياه السطحية وتقليل صالحيتها للشرب وبالتالي رفع كلفاة 

ات وخاصاة علاى  األشاجار اإلنتاج الماء  الصالح للشرب باإلضافة إلى أثارها الضارة على النبات

والخضر ومن حيث نموها وإنتاجها ألنها تحجب ضاوء الشامس الضاروري للنباتاات وبتاالي قلاة 

األوكسجين المنتن وكما تتدي إلى رفع دراجة حرارة النبات واحتاراق أوراقاه وزياادة احتمااالت 

هندسايا مكان اللجاوء وللتقليل من ا ثار البيئياة السالبية للعواصاف الترابياة ي. أصابته باألمراض

   :إلى 

  تقلياال ساارعة الرياااح قاارب سااطح األرض وبإقامااة الحااواجز ومصاادات الرياااح
 (. األحزمة الخضراء حول المدن والتجمعات السكانية)وأحزمة الوقاية النباتية 

  المساحات الخضاراء بالتقليال مان تعارض الترباة لتياارات الاريح  وتطويرالحفاظ
 . البايولوجية و الكيمياويةويكانيكية ومحاولة تثبيتها بالطرق الم

  زيادة مقاومة التربة للتعرية من خالل تحسين بناءها التركيبي . 
  

ظاهرة طوبوطرافية ذات منشأ هوائي تتكون من حبيباات الرمال القادماة  وهي :الكثبان الرملية

ياة بيئاة تحاوي وفي الجهة البعيدة عن اتجاه هبوب الرياح وأنها تتكون فاي أ ةدر طبيعياِمْن مص

مان الرماال وهاي تجماع رماال علاى شاكل سلسالة مان الترسابات التاي تاذروها  ةعلى دقائق فتاتي

 .لها منحدر قليل مواجهة للريااح وآخار اكثار انحادارا  فاي الجهاة المحجوباة عان الريااحوالرياح 

صاابح عقبااة بوجااه الرمااال التااي تعصااف بهااا الرياااح وتساابب توعمومااا  فااان الكثبااان الرمليااة 

بشاكل كبيار جادا فاي بعاض االحياان وبعاض المنااطق تقرارها وتراكمها مما يتدي إلاى نموهاا اس
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أن العامال األساساي فاي علماا باخصاائإ معيناة تحادد الشاكل العاام للكثباان الرملياة هذا وتوجاد 

تكااوين الكثبااان الرمليااة هااو الرياااح وأن حجاام الحبيبااات المكونااة لهااا تكااون بحجاام حبااات الرماال 

ان للكثباان الرملياة اثاار بيئياة سالبة بشاكل . بيئات الصحراوية والبيئاات الجافاةوتتواجد ضمن ال

كبياار جاادا فااي بعااض المناااطق وخاااإ المناااطق المعرضهالسااتثمارات الزراعيااة والصااناعة كاام 

وتئثر على تطوير المنااطق الساكنهي وتعرقال مان تصاميمات لحركاة النقال الساريع وطيرهاا مان 

لك العديد من اليات العمل الميدانيه االزمه لمواجهة بنااء ونماو هاذه االثار السلبية كما وتوجد لذا

 الظاهرة الطبيعية يتعاون في تنفيذها العاملين ضمن القطاو الهنسي والجيولوجي

ألمان الغاذائي ا ةمس مباشارتان ظاهرة التصحر هي من المظاهر البيئية الخطيرة الن  :التصحر

اضاي فاي المنااطق القاحلاة وشابه القاحلاة والمنااطق تاردي األرتشاكل وبشكل عاام هاي . الي بلد

الجافة وشبه الرطباة نتيجاة عوامال مختلفاة منهاا االختالفاات المناخياة واألنشاطة البشارية حياث 

 ساابب فااي انتشااار الفقاار تخفض إنتاجيتهااا وبالتااالي تتاانوماان االراضااي مساااحات شاسااعة ى ردتاات

صاعبة مشاكلة التصاحر لقد اصابحت . المعرضة للتصحر المناطق  فيلى نطاق واسع والهجرة ع

يتطلاب مماا تأثيراتهاا السالبية كبيارة التصاحر أصابحت و وقاسية وتعاني منها الكثيار مان الادول 

ان ظااهرة  البيئاة والتنموياه وخاصاة  في معالجتها للحد من مخاطرهااعليه والسرعة  سيطرة ال

التنموياااة  البيئياااة هاالتمشاااككماااا وتفاقمااات خاااالل العقاااود األخيااارة  ا  حااادتهالتصاااحر قاااد ازدادت 

 ويعتبر التصحر عملية ديناميكية ذاتية االنتشار تزداد خطاورة أو تقال هذا  .والسكانيه والزراعيه

 المنطقاااةب قااادرات يتتساااع مناطقاااه أو تااانكمش تبعاااا  لدرجاااة اإلجهااااد والتااادهور الاااذي يصاااكماااا 

ثيقااا  بااالظروف المناخيااة أن ظاااهرة التصااّحر تاارتبط ارتباطااا  و .(التااوازن البيئااي)البيولوجيااة أي 

وهي اكثر وقوعا  وشاّدة فاي المنااطق الجافاة وتازداد شادتها ماع تزاياد عملياات التعرياة للمنطقة 

الاى مسااحات جديادة زحفهاا وتسارو مان التي تتدي إلى تكوين وأتساو المسطحات الصاحراوية 

الطبيعياة ذاباة اإل عملياات أتساو مساحات المكاشف الصخرية وزيادة الحفر المحلياة نتيجاةوالى 

مجموعاة كثيارة مان العوامال هاذا تحكم فيهاا تادرجة سرعة حدوث التصاحر  هذا وان  واتساعها

الغطااء / الجفااف / عوامل المنااخ )اعتمادا  مخاطرمتباينة من الدرجات وتكون خرائط التصحر ب

 .  أنماط استعمال اإلنسان لألرض/ السطحي 

لتوقعات بان درجات الحرارة خاالل القارن القاادم ساوف تتنبأ معظم نماذج ا :التغيرات المناخية

أن انحسااار وترتفااع علااى ماادار الساانة فااي األراضااي الجافااة فااي كاال المواساام مااع وجااود تفاااوت 

الغطاء النباتي يقلل من مساهمة النبات في رطوبة الجو بسبب التبخر والناتح وبالتاالي ياتثر فاي 

حراري  لذا يعتبر االحتباس الحاراري العاالمي االستقرار الجوي من خالل تخفيض االحتباس   ال

الساالبي مااع ذات االرتباااط والتااداخل المسااتقبلية والرئيسااية الساالبة ماان القضااايا البيئيااة  واحاادة

/ الصاااناعية / الزراعياااة )مساااتويات العااايش البشاااري ونوعيتاااة ومساااتويات النشااااطات التنوياااة 

األهمية الكبيارة لالساتراتيجيات التاي تعمال  ومن هنا تنبع  كافة( المجتمعية/ البلديه/ االقتصاديه 

     .مشكلة التغيرات المناخيةمن اجل معالجة 
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 :االستنتاج المركزي

الهندسي الساليم وااليجاابي والاذي يشامل ضامان تخطيط لضمان التعمل العلوم الجيولوجية 

عرفاة وتوقاع التوقع والتقيايم واالدارة الساليمه للمعطياات البيئياة للمشاروو الهندساي مان خلال م

الماتثره واإلقليمي عن المخاطر الجيولوجياة المحلي مسح وتجميع المعلومات على المستويين و

المختلفاة األرض  ومعلامتخصصين فاي إيجاد رابطة فعالة بين والعمل على  فى منطقة المشروو

 /الهيااااادروكيمياء  /الجيوفيزيااااااء  /الجيوكيميااااااء  /االستشاااااعار عااااان بعاااااد  /علااااام الترباااااة )

الجيولوجياااا  /جيولوجياااا المنااااجم / علااام الخااارائط / الجيولوجياااا الهندساااية  /دروجيولوجيا الهيااا

/ علاام الاازالل / علاام البااراكين /  لسااتراتيغرافياعلاام ا /علاام الرسااوبيات / علاام المعااادن / البحريااة 

وطيرهاااا مااان العلاااوم ....  الجيولوجياااا االقتصااااديةعلاااوم / علاااوم الماااوارد المائياااة والفيظاناااات 

الضاامات النجاااح المتكاماال اإلدارة البيئيااة مسااتولي والماادني  التخطاايط مهندسااي و (ولوجيااةالجي

تطبيااق أحااداث التقنيااات فااي مجااال االهتمااام بوللمشااروو واالماان الطبيعااي لمنطقااة المشااروو 

الت وأجاراء التحلااي ات المدروسااةمعالجاوضااع الوالمتنوعااة المطلوباه الحصاول علااى المعلوماات 

علااى وضااع معااايير  الكاماال والعماالوالتقياايم البيئااي يدانيااة ذات العالقااة الم اتحولنتااائن المساا

وضااع البيئيااة وتخفيااف ماان مشاااكل اسااتخدامات األرض والمشااتركة إلعمااال المسااح والتقياايم 

األنظمااة مااوديالت رياضاايه وحاسااوبيه التااي يعتمااد علااى معطياتهااا فااي الفهاام والساايطره علااى 

التاادريب األساسااي تنمويااة فااي منطقااة مااا ناهيااك عاان الاإلنسااان مشاااريع الطبيعيااة بعااد مااداخالت 

منااطق المشااريع العاملة في مجال التطبيقاات العلمياة المتعلقاة ببيئاة الهندسية والمتقدم للكوادر 

بعااد انجاااز المشاااريع  اسااتخدام المعلومااات بكفاااءة فااي التخطاايط البيئااي واإلقليماايالهندسااية و

 . الهندسية
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 راقية في الخارج هل تشكل الجالية الع
 مناطق اجتماعية خاصة بها ؟

 

  مضر خليل عمر. د.أ
 

 

  

لعل ما تعاني منه الدراسة الجامعية من تدني له جذوره في االتجاه العام السائد مناذ عقاود 

اكثار مان قسام جغرافياا ماثال )إ وهو الميل الى التوسع االفقي في فتح االقسام العلمية و الكلياات 

القساام مازالات فاي اول ( فاتح دراساات علياا)إ ومان ثام التوساع العماودي ( دةفي الجامعة الواح

ولعل هذا سببا مباشرا إ ايضا إ لعادم وجاود مدرساة فكرياة مميازة الي . مراحل تكوينها العلمي 

 . تخصإ علمي وفي اي جامعة عراقية 

كلية : ا ساركز على الجغرافيا بحكم االختصاإ إ فوجود اقسام جغرافيا في الجامعة نفسه

التربيااة إ كليااة االداب إ كليااة التربيااة االساسااية إ كليااة التربيااة للبنااات ادى ان تتشااكل اقساااما 

تتفااقم الحالاة ساوء عنادما ال . بالحدود الدنيا من المالك العلمي وباقل الخبرات العلمية والمهنية 

. ماق ماع االياام يكون هنااك تعااون باين هاذه االقساام إ بال فاي بعاض االحياان هنااك قطيعاة وتتع

 . علم الجغرافيا إ البلد إ والطالب : المتضرر  

يتضرر علم الجغرافيا من هذه الحالة ببعثرة الجهود العلمية وعادم وجاود اساتراتين بحثاي 

للقسم العلمي إ وبالتاالي ال تتاوافر فارإ تشاكيل مدرساة جغرافياة وال مراكاز بحثياة مكانياة وال 

بيئاة إ تنمياة )في وحدات ومراكز بحثية متعددة التخصصات فرإ النضمام الجغرافيين وعملهم 

مثاال هااذه المراكااز ( . إ تخطاايط إ نقاال إ سااكان إ اقتصاااد إ خاادمات مجتمعيااة إ اسااكان وطيرهااا

. البحثية تجذر المعرفة والخبرة البحثية و تنهض باالختصاإ من خاالل تالقاح االفكاار والرتياا 

محاضارات فاي موضاوعات منوعاة بادال مان التركياز يضاف الى ذلك إ انشغال التدريساي بالقااء 

هااذه الحالااة ال تجعاال بحااوث التدريسااي  ذات صاالة بمااا يقااوم . علااى التخصااإ و التعمااق فيااه 

بتدريسه إ النها ال تثير تساتالت بحثية وال تجذب االنتباه الى نقاط بحاجة الى تقصي وتعمق في 

 .  ويكتفي بها ( الكتب المنهجية بعد ان انتهت مهمة)حينها يعتمد المالزم . االختصاإ 

يتضرر البلد بتخرين شريحة واسعة جدا مان حااملي الشاهادات الجامعياة الناقصاة التاهيال 

اوراق )و كتابااة ( التعلاايم)و تكااون الفائاادة ماان حملااة الشااهادات العليااا منحصاارة فااي . العلمااي 

المجتماع إ ورباط الجامعاة خدماة : الطراض الترقية إ و تجمياد الوظيفاة الثالثاة للجامعاة ( بحثية

بالمتسسات االنتاجية والخدمية إ وبالتالي تعطيل حركة تقدم المجتمع علمياا وحضااريا وانساانيا 
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وفااي مثاال هااذه االجااواء يرتااع مرابااو الشااهادات الجامعيااة و الفاساادين فااي متسسااات الدولااة إ . 

 . ا ثقيال علية وينحرم المجتمع من طاقات هائلة كان المفروض ان تخدمه ال أن تكون عبئ

يتضاارر الطالااب النااه ال يتلقااى تعليمااا كااامال وال تاااهيال حقيقيااا فااي االختصاااإ إ وعناادما 

تكاون ضائيلة ( في الاداخل والخاارج)تسوء سمعة الجامعة والتخصإ فان فرإ عمل خريجيها 

متخصصاة إ وان الفائاادة مان التخصاإ محصاورة  فااي  –اناه ينظار للعلاام كمعرفاة عاماة . جادا 

وهذا هو الضياو الحقيقي الذي يضر بالبلاد و يادفع الشاباب . لجامعة مع الشلة والزمالء اروقة ا

 .  ارحموا العراق يرحمكم    .الى االنخراط في مسالك تضرهم اوال و تدمر مستقبل البلد ثانيا 

 مقترح معالجات

 للتوسع االفقي والعمودي في الجامعات
عي مستوى التعليم الجاامعي إ التوساع االفقاي نشرت سابقا وجهة نظر عن احد اسباب تدا

والعمودي في الجامعات العراقية إ وقد ناال المقاال استحساان الكثيارين إ وقاد  وردتناي تعليقاات 

انقال ادنااه ... مالاك الادليمي . د.ومنها رسالة االخ والزميال العزياز أ. وتعقيبات حول الموضوو 

 :نصها 

والجغرافيا بشكل خاإ امرا  في طاياة االهمياة لبلاد ان ماطرحته حول التعليم بشكل عام ))

مثاال العااراق اليمكاان اال ان يكااون بهااذا المسااتوى ماان الطمااوح والتطااور فااي اشااكالية موضااوو 

الجغرافيا اني اتفق مع كل ماطرحته وارى انه من الضروري ان نفكر في وضع خطة ينبري لها 

ق وتحدياد زمان ومكاان اللقااء ولاو اصحاب الخبرة ومن مدارس مختلفاة اتارك لاك مهماة التنساي

لمناقشة كيفية النهوض بعلم الجغرافيا الذي تراجع يا لالسف بشاكل مخياف zoom عبر تطبيق 

في وقتنا الحاضر بينما وكما تعلم ويعلم الجميع انه علم الجغرافياا وجاد لاه مجااال متقادما ورائعاا 

 .(( . من خالل ولوج الجغرافيون في مواضيع شتى دخلت في صلب العلم

إ ماا هاي السابل التاي يمكان ان (( القاوم التعاونات ماا اناذلت))لنفكر مع بعض إ وكماا قيال 

نعيد الحياة الى الجغرافيا كعلام مياداني مليا  بالحيااة إ متفاعال ماع تخصصاات العلاوم االخارى إ 

واضعا بصماته المكانية على مفاصل حياتنا الشخصاية واالجتماعياة والسياساية و االقتصاادية و 

 . البيئية ؟ ارى ان نعالن الموضوو ونناقشه بعمق وروية باعتماد السبل المبينة في ادناه 

ننقساام كجغاارافيين الااى مجمااوعتين إ االولااى تاارى ان الوضااع  Debateاجااراء حااوار  (5

الراهن جيد ويمكن االبقاء عليه ماع اجاراء بعاض التعاديالت إ خاصاة وان االمار مرهاون 

المجموعة الثانية تقاف علاى . ئد حاليا في الجامعات العراقية بطبيعة النظام التعليمي السا

تقدم كل مجموعاة ماا يبارر موقفهاا و مفنادة رأي . الطرف االخر تطالب بالتغيير الجذري 

حوار علني ياتم التهياوء لاه وينقال عبار وساائل نقال الماتتمرات : بمعنى . الطرف ا خر 

اقسااام الجغرافياا و تسااجل اساماء ماان والنادوات عباار الشابكة الدوليااة تتاولى امااره احادى 
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سيشترك في الحوار ويقدم رايه في الموضوو مسبقا إ ويسمح لالخرين بالمشاركة ايضا 

يتطلب االمار إ ايضاا إ ان يكلاف احاد الازمالء بتوثياق االراء وتقاديم خالصاة فاي نهاياة . 

 . اي ان يعرض ابرز النقاط التي طرحت من الطرفين مستخلصا النتيجة . النشاط 

تدريساااا ومنهجاااا : الجغرافياااا فاااي عصااار المعلوماتياااة )) عقاااد ماااتتمر علماااي لمناقشاااة  (1

محلياا )تتولى عقد المتتمر احدى الجامعات وبالتعاون مع الجامعاات االخارى (( . وفلسفة

وما يخرج به المتتمر يكاون . ومراكز االبحاث والمتسسات ذات الصلة (  وعربيا ودوليا

 . لجغرافيا واقسامها العلمية ورقة اصالح للوضع الراهن ل

. وطنياا صالبا  –سياسايا  –ما اراه شخصيا قد يواجه برد عنيف النه يتطلب قرارا علميا  (3

إ ( مااثال)فااي الجامعااات التااي فيهااا اكثاار ماان قساام جغرافيااا إ توحااد فيهااا اقسااام الجغرافيااا 

 School ofويمكن رسميا تسميتها والتعامل معها ككلية جغرافيا او مدرسة الجغرافيا 

Geography  . وتضم هذه المدرسة اقسااما . يكون نظام المقررات هو المعتمد فيها\ 

جغرافيااة : الجغرافيااة الطبيعيااة إ وفيهااا وحاادات بحثيااة تعنااى ب : فروعااا تحاات مسااميات 

. المناااخ إ جغرافيااة اشااكال سااطح االرض إ جغرافيااة المااوارد المائيااة إ جغرافيااة التاارب  

طرائاق تادريس الجغرافياا إ :  إ بالموضوعات التكميلية إ مثال وفيها ايضا قسما يتخص

وفيهاا قساما يتخصاإ . الخرائط ونظم المعلومات إ التقنيات التحليلية إ فلسفة الجغرافيا 

الجغرافيااا االجتماعيااة إ جغرافيااة :  بالجغرافياا البشاارية إ ويضاام وحاادات بحثياة تعنااى ب 

عة إ جغرافيااة الخاادمات والمنااافع العامااة إ السااكان إ جغرافيااة الزراعااة إ جغرافيااة الصاانا

لاايس . جغرافيااة السياسااة إ جغرافيااة السااياحة إ جغرافيااة التخطاايط والتنميااة إ وطيرهااا 

بالضروري شمول هذه التخصصات جميعا بتشكيلة االقساام إ بال ممكان ان تكاون بصايغة 

وحاادات بحثيااة تخصصااية إ ويفضاال ان تكااون متعااددة التخصصااات إ تضاام باااحثين ماان 

 ؟للقيام بمثل هذه الثورة العلمية من يجرت :الستال الصعب . القسام العلمية ذات الصلة ا

لنكتب ما نفكر به لصالح البلد و العباد إ واالختصااإ إ ولايكن افقناا واساعا نتقبال االراء  (4

االخرى و نحاورها بموضوعية إ خاصة وان هناك منتديات جغرافية و توجه واضاح مان 

اقتارح علاى اخاوتي وزمالئاي إ شايوخ الجغرافياا علاى وجاه . ل الارأي قبل الكثيرين لتباد

الخصوإ إ ان يدلو بدالئهم ويغنوا الموضوو باارائهم الساديدة إ و ان يمارساوا دورهام 

 . في تفعيل المقترحات اعاله 

 

 . و  من وراء القصد إ وهو ولي المتمنين 
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 .. في األجناس اإلبداعية.. النقاد ورأي الجمهور 

 المجيد عبد إياد .د.أ

يكشااف الناقااد المتخصااإ لنااا أياان تكماان مواضااع التفااوقإ وأياان يكااون اإلخفاااق  لنسااتفيد  

ككتاب من ذلك في أعمالنا القادمة أو يوضح لنا كمشاهدين األبعاد الخفية لما نراه حتى تكون لنا 

ح بعيادا  عان القاراءة القدرة على القاراءة العلمياة ألي عمال نتابعاه فاي الرواياة الساينما والمسار

ننصرف عنه وكأن مان أطلاق ( سخيف)االنطباعية الجماهيريةإ فعندما يقول لنا أحدهم هذا عمل 

هذا الرأي خبير فني متخصإ وعندما يقول لنا أحدهم أن هذا العمال رائاع نتابعاه وكاأن صااحب 

عمااار وفااي الاارأي ال يشااق لااه طبااارإ ال بااأس اليااوم أن نساامع ا راء ماان جمهااور متنااوو فااي األ

الممثاال  –يضااحك  -روعااة  -تافااه  -سااخيف )الثقافاااتإ ربمااا ساايقول الجمهااور أن هااذا العماال 

الكاتاب لام ينقال لناا  –لام يفلاح المخارج  –ياا لثقال هاذه الممثلاة  -الفالني طيار موفاق فاي عملاه 

ن إ نحن أمام عدة آراء كون كل واحد منهم رأيه بشكل مختلف فمنهم م(إلا.. الحقيقة كما ينبغي

تابع العمل كامال  ومنهم من تابع أداء ممثل أو ممثلة أحبه أو كرهه ومنهم مان كاّون رأياا  مسابقا  

( حتاى ولاو كانات ساخيفة)عن هذا اإلنتاج ومانهم مان أعجبتاه عباارة يرددهاا ممثال ويكثار منهاا 

فاي  .«إلاا.. ومنهم من سمع أن أطفاله في المنزل متاابعين لاه فااعتبره بالضارورة عماال  ناجحاا  

السنوات األخيرة برزت في صحافتنا فكرة الرأي الجمااهيريإ ففاي الساابق عنادما تقارأ خبارا  أو 

تحقيقا  أو مقاال  فإنه إن لم يكن جوارك من يهماه ساماو رأياك فأنات وال شاك ساتتكلم ماع نفساكإ 

أمااا ا ن فبإمكانااك أن تكتااب رأيااك ويقاارته ا خاارونإ وذلااك باادخولك إلااى الموقااع اإللكترونااي 

جريدة وتسجيل تعليقك أو اطالعك على تعليقات من سبقكإ والجمهور ال يشده المجهاول ولكان لل

يشده المعروف فمثال  قد تكتب موضوعا  شائقا  وال تجد عليه أي تعلياق وقاد تكتاب كالماا  يتداولاه 

الجمهور ليحظى بعدة إعجاباتإ الجمهور اليوم هو ناقد قوي وفطري في المقام األول ويجاد فاي 

ولكن في ظل طيااب الناقاد المتخصاإ . تعليقات فرصة للتعبير عن رأيه والمساهمة في الكتابةال

هل يمكن االستفادة من الرأي الجماهيري الذي يكتاب كتعليقاات فاي الوصاول إلاى تحليال لنوعياة 

العمااال والمشااااهدين ورصاااد لماااا يحظاااى بقباااولهم لالساااتفادة منهاااا فاااي تكاااون رتياااة لألعماااال 

مهور الاذي يحاب عماال  معيناا  أويقارأ رواياة أو يشااهد حقباة زمنياة لام يعشاهاإ المستقبليةإ فاالج
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سيعطي رأياهإ ويطارح أفكاارهإ أو حتاى انطباعاات تتخاذ بالحسابانإ فاالجمهور هاو الناقاد األول 

واألخيرإ ومن المفيد للصحف أن تتوساع فاي عمال منتاديات جماهيرياة تساهم فاي ساماو المزياد 

تعلياق طيار محاددة الكلمااتإ فالناقاد المتخصاإ أصابح ا ن عملاة  من ا راء المفيدة وبمسااحة

نااادرةإ ومسااألة األخااذ باارأي الجمهااور فااي العماال الفنااي محفوفااة بالمخاااطر وسااالح ذو حاادين 

 .خاصة  فالوعي الثقافي في أزمة شديدة
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 التنظيم واالدارة  التخطيط و

 المجال الرياضي

 نعمان عبد الغني المستشار 

 :دمةمق

يعد التخطيط والتنظايم واإلدارة مان العلاوم ذات األهمياة القصاوى التاي تخادم المجتماع فاي 

المجاااالت واألنشااطة المختلفااةإ والبااد ماان اللجااوء إليهااا فااي معالجااة العديااد ماان المشااكالت التااي 

تواجاه األفااراد والمجتمعااات الحديثااةإ فتلاك العلااوم تتعاماال مااع الكثيار ماان المتغياارات التااي تعتمااد 

بعضها على البعض األخرإ وان هذه المتغيرات تزداد في الكام وفاي درجاة التعقياد والتادخل كلماا 

  .اتسع حجمها

أن التخطاايط هااو التنباات مقاادما بالحاجااة إلااي إجااراء تعااديالت فااي الهيكاال التنظيماايإ وهااو 

وامااا التنظاايم فهااو ترتيااب منسااق . الوظيفااة اإلداريااة التااي تتضاامن تقرياار مااا يجااب عملااة مقاادما

لألعمال الالزمة لتحقيق الهدفإ وتحديد السلطة والمسئولية المعهود بهاا لألفاراد الاذين يتولاون 

  .تنفيذ تلك األعمال

عمليااة البحااث عاان معوقااات العمال وتحديااد نااوو وطبيعااة المشااكالت القائمااة ”واإلدارة هاي 

السااتخدام عمليااة اتخاااذ القاارارات ”إ كمااا عرفاات اإلدارة بأنهااا “ووضااع الحلااول المناساابة لهااا

إ واإلدارة “المادية والبشارية المتاحاة لتحقياق أهاداف محاددة باأعلى درجاة مان الكفااءةالموارد 

هي فن إنجاز األعماال وتحقياق األهاداف والفان هناا عباارة عان المهاارات المكتسابة فاي تحقياق 

العلاام بحيااث يااتدي هااذا التطبيااق إلااى أفضاال النتااائن وباألساالوب الااذي يرضااي اهتمامااات ماان هاام 

اإلنسااان كااائن مركااب متعاادد الجوانااب والتعاماال معااه يحتاااج إلااي قاادرات  فااإن. موضااوو التطبيااق

إن جمياع األلعااب واألنشاطة الرياضاية الباد أن تخضاع الاى تخطايط وتنظايم وادارة ذات  .خاصاة

كفاااءة عاليااة وإشااراف علمااي وماان أفضاال العناصاار أو األفااراد وذلااك لتحقيااق أهاادافها المرجااوةإ 

األفااراد للمشااكالت التااي تعيااق إنجاااز ذلااكإ والعماال علااى  ولتحقيااق تلااك األهااداف ينبغااي مواجهااة

 .تالفيها

االكاديمية الرياضية  -التخطيط والتنظيم واالدارة في المجال الرياضي  -المدونات العلمية )

 .(  https://iraqacad.net/archives/3868 2 /10 1215/23/35العراقية 

ة علاوم التخطايط والتنظايم واإلدارة يتحتم على جمياع العااملين فاي المجاال الرياضاي دراسا

  .لالستفادة منها في تنفيذ أعمالهم اإلدارية بالشكل الصحيحإ ليتدي الغرض المطلوب

تحدياد أهاداف  ” :إلاي التخطايط بقولاة Bennett التخطيط ماهياة أناة عملياة يشاير بينات

 . المشروو والطرق المناسبة الرشاد األفراد األهداف
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 hilgert وهيلجارت haiman م لتحقياق هاذه الوظيفاة هايماانوتعرف في القياام بعملها

  .التخطيط بأنة اإلدارية التي تتضمن تقرير ما يجب عملة مقدما

أن التخطايط بالحاجاة إلاي إجاراء تعاديالت فاي  brech هو التنبت مقدما وكذلك يري برش

بأناه  التخطايط fayol ويعرف هنري فاايول. structure organizationالهيكل التنظيمي 

 .التنبت بما سيكون عليه المستقبل مع أهمية التخطيط االستعداد لهذا المستقبل

  :للتخطيط أهمية ومزايا عديدة نبرزها في النقاط التالية

 .توضيح أهداف المشروو المراد تحقيقها وبلورتها .5

  .توضيح فلسفة العمل الجماعي إلنجاز األهداف .1

 .المشروو تحديد المسار الذي يجب أتباعه لتنفيذ .3

والبشارية التاي يكاون المشاروو فاي حاجاة إليهاا  التحديد الكمي والنوعي اإلمكانات المادياة  .4

  .لتحقيق أهدافه

  .لكيفية االستفادة من اإلمكانات المادية  .1

  . والبشرية المتاحة أقصي استفادة يضع تصور  .6

ين المراحاال المشااروو وكااذلك الااربط باا تحديااد الوقاات الااذي تتطلبااه كاال مرحلااة ماان مراحاال  .7

  . المختلفة للعمل لتحقيق أهداف المشروو في الوقت المحدد

 .وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلة التنبت بالمشكالت والعمل علي تفاديها ومواجهتها  .8

ما تام إنجاازه مان أعماال أناه مطاابق أو  يزيد من فاعلية الرقابةإ إذ أنة ال يمكن الحكم علي  .1

 .ما هو مخطط له طير مطابق إال من خالل

  .اإلدارية efficiency يزيد من الكفاءة .52

 .تحقيق االرتباط المنطقي بين القرارات .55

يااوفر التخطاايط ماادخال منظمااا لالهتمااام باحتماااالت خطااوات ومراحاال التخطاايط المسااتقبل  .51

 .والتنبت بأحداثه

يماار التخطاايط بعاادة مراحاال وخطااوات رئيسااية حتااى يتحقااق لااه مسااتوي عااال ماان الكفاااءة 

  :ومن أهم الخطوات الرئيسية لتخطيط نشاط المشروو ما يلي .فاعليةوال

 .تحديد األهداف الرئيسية للمشروو .5

  :التنبت وذلك من خالل لنشاط المشروو واتجاهاته وإجراء القيام بتحليل شامل .1

 

  .جمع البيانات والمعلومات .أ 

  .تحليل الموقف في الماضي والحاضر .ب 

  .إجراء التنبتات .ج 

  .وضع الفروض .د 

 .تخصصية بصورة محددةترجمة األهداف الرئيسية إلي أهداف مرحلية أو  .ه 
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االكاديمية الرياضية  -التخطيط والتنظيم واالدارة في المجال الرياضي  -المدونات العلمية )

 .(  https://iraqacad.net/archives/3868 2 /10 1215/23/35العراقية 

 عمل البديلةتعيين الوظائف الرئيسية والبحث عن مجاالت ال .3

 تقويم لمجاالت العمل البديلة واختيار البديل األمثل .4

 اختيار طرق التطبيقإ ورسم الخطط الفرعية التكميلية .1

 .إعداد الموازنة التخطيطية .6

 .المتابعة .7

 :مراحل التخطيط 

 .مرحلة األعداد .5

 .(إقرار الخطة)مرحلة اإلقرار  .1

 .مرحلة التنفيذ .3

 .)ة التنفيذمتابعة وتقييم عملي)مرحلة المتابعة  .4

مباد  التخطيط الفعال لكي يحقق التخطيط الغرض منهإ فإناه يجاب مراعااة بعاض المبااد  

  :الهامة التي تتثر في نجاح التخطيط وزيادة فاعليته وأهم تلك المباد  ما يلي

 .يجب بناء الخطة في ضوء هدف واضح وصريح ومحدد مما يتيح عملية التخطيط .5

واضحة وتتميز بالدقة مماا يتايح الفرصاة الساتيعابها مان يجب أن تكون الخطة مفهومة و .1

 .قبل القائمين علي وضعها موضع التنفيذ

 .أن تكون الخطة إقتصاديه ومراعية لإلمكانيات والموارد المادية والبشرية المتاحة .3

 .أن تتميز الخطة بالمرونة حتى يمكنها من مقابلة الظروف المتغيرة والطارئة .4

 .ة عند التنفيذ مما ييسر تقويم األداء أو العملأن تكون قابلة للمتابع .1

 .يجب أن يعتمد التخطيط علي الوثائق والحقائق والتفكير الموضوعي .6

 ولقاد أكاد فاايول .أن يشارك في التخطيط كل من لاه دراياة علمياة وخبارة بمجاال التخطايط

fayol ير التالياةعلي عدة معايير هامة يجب توافرها في الخطة لكاي تكاون فعالاة وهاي المعااي :

واجبااات التخطاايط تاارتبط عمليااة التخطاايط بتحديااد   )المرونااة –الدقااة –االسااتمرارية –الوحاادة)

الكفيلاة بتحقياق تلاك األهاداف وكاذلك  inputs األهداف وفقا لمعايير علمياة ومان ثام المادخالت

ل تحديد ورسم السياسات واإلجراءات التي توضاح طارق اساتخدام المادخالت   وفقاا لبارامن العما

وللجدول الزمني إلنجااز المهاام ولتحقياق األهاداف وفاي ضات الميزانياات ولاذا فاأن أهام واجباات 

 :يمكن تحديدها باالتي

 .وضع األهداف والمعايير .5

 .رسم السياسات واإلجراءات .1

 .التنبت وإعداد الموازنات .3

  .وضع برامن العمل والجداول الزمنية .4
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إلاى أن أي عملياة تنظيمياة إنماا تسابق  moony games التنظايم يشاير جايمس ماوني

يهادف و .بالضرورة ذات الفاعليةإ إذ تفترض اإلدارة دائما وجود ش  ملموس تقوم علي إدارتاه

التنظيم إلي تحقيق التوازن بين كل مان االساتقرار متطلباان أساسايان والتغييار   معااإ فكاال هاذين 

المتغيرين لنجاح أي تنظيمإ ففي حين يوفر االستقرار المنااخ الجياد إلجاادة العمال فاي المتسساة 

أنااه شااكل التنظاايم ب .وزيااادة الكفاااءة نجااد أن التغيياار ماهيااة التنظاايم يزيااد ماان فاعليااة المتسسااة

أي تجماع إنسااني يهادف إلاي تحقياق هادف  .يصف كاال مان جايمس ماوني وا ن رايلاي مشاترك

وكذلك يرى تيرى أن التنظيم هو ترتيب منسق لألعمال الالزمة لتحقيق الهدفإ وتحدياد السالطة 

تحتاااج  .والمساائولية دعامااات التنظاايم المعهااود بهااا لألفااراد الااذين يتولااون تنفيااذ هااذه األعمااال

ت أو المنظمات على سبيل المثال نادي او متسسة رياضية إلي مقومات أو دعائم أساساية الهيئا

حتى تتمكن من االستمرار في أداء نشاطها وتحقيق أهدافها بنجاح وكفاءةإ ويشاير محماد ساعيد 

 :احمد إلى انه يجب أن يتوفر للتنظيم الدعامات األساسية التالية

فاي المتسساة علاى اخاتالف مساتوياتهم  راد العااملينوتمثل مجموعة األفا: الدعامة البشرية .5

الوظيفياة الدعامااة مان األهميااة نظارا لديناميكيااة وتعاد تلااك وحركياة العنصاار البشارى واثاارة 

الفعااال فااي عمليااات اإلنجاااز وفااي تحقيااق التعاااون الااذي يساااعد تلااك المتسسااة علااى القيااام 

 .بعمله

سة او النادي الرياضي والذي تتخاذه تلاك المتس أو الشكل التنظيمي التي: الدعامة التنظيمية .1

علااى أساسااه تااوزو الساالطات والمساائوليات وتحاادد األعمااال كمساانده إلااى كاال وحااده ماان 

 الوحدات

إلياه المتسساة او الناادي الرياضاي فاي  أو الساند القاانوني الاذي تساتند: الدعاماة القانونياة .3

كااان ألي متسساااة مااان ممارساااة نشااااطها بأهمياااة الدعاماااة القانونياااة تساااتند إلاااي اناااه ال يم

المتسساااات أن تماااارس عماااال مااان األعماااال دون أداه تشاااريعية أو قانونياااة تحااادد نشااااطها 

 .وأهدافها

أي الجانااب التمااويلي للمشااروو الااذي يساااعده علااى تحقيااق أهدافااه إذ أن : الدعامااة الماليااة .4

هااا تتحقااق ساابل النجاااح للمتسسااة إال إذا هياا  لهااا المااوارد الماليااة الالزمااة والتااي تتاايح ل

الفرصة لتدبير ما يلزم البشرية من معدات والستخدام الخبرات والمهارات والمال في الواقع 

ومان ثام فاان تلاك الادعائم األرباع تتفاعال ماع بعضاها وتتاأثر ببعضاها  .هو عصب المنظمات

  .وتساهم في العمليات اإلدارية التي ل التنظيم تتوالها المتسسات

فااي أي متسسااة وتختااار  ئهااالتااي تحاادد أشااكال التنظاايم وبناهناااك الكثياار ماان العواماال ا ال  شاا 

 المتسسة نوعا منها يتفق مع التخطيط 
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مكاان تمييااز ثالثااة أنااواو رئيسااية للتنظاايم قائمااة علااى أساااس مباادأ أطراضااها وأهاادافهاإ وي

  :تقسيم العمل وهى كتالي

 .تنظيم على أساس جغرافي .5

 .تنظيم على أساس الغرض الرئيسي .1

  .تنظيم على أساس وظيفي .3

وفيه تجميع جميع اوجاه النشااط فاي المتسساة بمنطقاة معيناة  :تنظيم على أساس جغرافي

ذه الوحدة مع طيرها من الوحدات المماثلة في مناطق أخارى تخضاع في وحدة تنفيذية واحدة وه

 : تنظيم على أساس الغرض الرئيسي .ألشراف مركزي واحد

قد يبنى هذا التنظيم على أساس السالع المنتجاة أو فئاة الجمهاور المتعامال ماع المنظماة أو 

  .نوو الخدمة المتداة

التخصاإ داخال المنظماةإ فكال  وهو تقسيم العمل علاى أسااس :تنظيم على أساس وظيفي

عمليااة أو نشاااط تشااكل وظيفااة متمياازة تمثلهااا وحاادة مسااتقلة فااي البناااء التنظيمااي مثاال إدارة 

ومااع ذلااك يقاال تواجااد متسسااة قائمااة علااى أساااس  .التخطاايطإ العالقااات العامااةإ اإلدارة الماليااة

تنظايم فاي  تنظيمي واحدإ فكلما كانات المتسساة ضاخمة كلماا زادت فارإ الجماع باين اكثار مان

 .بنائها

أهمية عملية التنظيم للعملية التنظيمية أدوار وواجبات تتديها لنجاح العملية اإلدارية ومان 

  :خالل تحليل لمراحل عملية التنظيم تتضح أهمية تلك العملية والتي يمكن تحديدها في

 .دورها في توضيح أهداف المشروو وخططه وتحقيق النتائن المرجوة .5

يم ألوجه النشاط إلي اوجه نشاط رئيسية واوجه نشاط فرعية تشتق مان التصنيف والتقس .1

 .اوجه النشاط الرئيسية

 .التمييز بين األعمال التنفيذية به واألعمال االستثمارية وفقا لطبيعة اوجه النشاط .3

تجميع اوجه النشاط ذات الطبيعة الواحدة في شكل وحدات تنظيمية وفقا لطبيعة وظاروف  .4

 .لك الوحدات التنظيمية بعد تحيد اختصاصات كل منها إلي المديرينالمشروو وإسناد ت

 .تحديد المسئوليات والسلطات للمناصب اإلدارية بحيث يكون هناك تكافت فيما بينها .1

 .تحديد عالقات السلطة بين مختلف تلك الوحدات أو التقسيمات التنظيمية .6

ألساسااي ماان التنظاايم هااو تحقيااق التنساايق بااين الوحاادات التنظيميااة المختلفااة فااالفرض ا .7

  .توحيد الجهود األفراد حتى ال يكون هناك تداخل أو تعارض في االختصاصات

  :عناصر التنظيم تشتمل التنظيم على عناصر رئيسية أهمها ما يلي
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 :التي تم تحديدها 

 .في مرحلة التخطيط وهي األهداف  :تحليل األهداف

  :وضع هيكل تنظيمي يتطلب ذلك

  .تحديد العمل الذي يجب إنجازه لتحقيق األهداف - أ

ي تقسيم العمل إلى أجزاء أو وحادات أو تقسايمات أو مراقباات بحياث يمكان إساناد هاذه فا - ب

  .أدارات األعمال إلي أشخاإ

وحدات العمل مرة أخري بحياث تمكان األشاراف  يتم تجميع األجزاء أو :تصوير الهيكل التنظيمي

الفعال عليهاإ فالخرائط التنظيمية هي تصور ياتم للهيكال التنظيماي أي توضايحه ورسامه بعاد أن 

  .تصميمه

نشاطة المتميازة والتاي لهاا عالقاة مباشارة ماهياة اإلدارة تعاد االدارة أحاد األياضية واالدارة الرر

بحياااة االنسااان   فضااال عاان كونهااا وساايلة فعالااة وناجحااة لتحقيااق االهاادافإ وطيابهااا يااتدي إلااى 

فهي فن قيادة وتوجيه في أي مجال مان األفاراد بهادف إنجااز . الفشل والعشوائية مجاالت الحياة

فن أو البراعااة فااي اإلدارة يتحقااق عاان االعمااال وتحقيااق النتااائن المطلوبااة ماان ذلااك االنجااازإ فااال

طريااق المهاااارات المكتسااابة والخبااارات الساااابقة لتطبياااق العلااام فاااي المفاصااال اإلدارياااة لتحقياااق 

 . االهداف

ونجاااح االداري فااي والقاادرات عملااه يتحاادد فااي امتالكااه مجموعااة ماان المهااارات واالسااتعدادات 

كالت   فضال عن ايجاد الحلاول الشخصية التي لها القدرة على تشخيإ وتصنيف وتوصيف المش

 .المناسبة لتلك المشكالت خدمة لسير اإلنجاز

مما تقدم نرى انها نظام قاادر علاى تحقياق االهاداف مان خاالل تنفياذ االعماال بواساطة االخارينإ 

ونجااد ذلااك التنفيااذ ثاام توجيااه ومتابعااة يساابقه عمليااة تخطاايط وتنظاايم وماان لااذلك التنفيااذ   سااعيا 

وعلياه فاان وظااائف اإلدارة أو مهامهاا تتحادد فاي ذلاك التخطايط والتنظاايم . للوصاول إلاى النجااح

  .أهمية اإلدارة التربية الرياضية والتوجيه والمتابعة من اجل تحقيق االهداف

  :فيما يأتي مجموعة من النقاط التي توضح أهمية اإلدارة الرياضية

 .تعمل القيادة الواعية على خلق رياضي يتمتع  .5

  .في النواحي البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعيةبالنمو المتزن  .1

يدار مجاالت التربياة الرياضاية يجاب  ان اإلدارة تعني االبتعاد عن العشوائيةإ لذا فان كل  .3

اإلدارة  ان مجال من بأسلوب علماي وعلياه فاان أي فشال فاي تلاك المجااالت ساببه طيااب

 .السليمة

دون ضياو األهدافإ فمدرس التربياة  بموجبهاإلدارة تحدد اطار عمل واضح يمكن العمل  .4

الرياضااية الااذي ال يخطااط منهجااه بأساالوب علمااي يكاان ماان الصااعب عليااه تحقيااق هاادف 

 .المنهن
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وذلاك النشااط يحتااج إلاى تخطايط وتوجياه  اإلدارة نشاط حتمي وحيوي لكل جهد جمااعيإ 

ألسالوب المتباع وتنظيم ومتابعة لتحقيق األهداف وعلياه الباد مان وجاود شاخإ يحادد الهادف وا

 .لتحقيق اإلمكانات الهدفإ لذلك فوجوده أمر حيوي لتوجيه المادية والبشرية في اتجاه الهدف 
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اإلدارة التربية الرياضية ان اإلدارة في التربياة الرياضاية تتطلاب قادرات خاصاة ومتميازة  طبيعة

لديمومااة العماال بهاادف تحقيااق األهااداف المنشااودةإ فاااإلدارة الناجحااة تعتمااد علااى عواماال عاادة 

  :اهمها

 القيادة والموظفين وجميع العاملين في مجاالتها .5

  .المنشآت والمرافق والمعدات و األدوات .1

لك يااتم تحديااد طبيعااة العماال والمسااتولية الكبياارة لااإلدارة والتنظاايم فااي مجااال التربيااة وبااذ

  .الرياضية وميادينها المتعددة

  :كما يأتي( كما يراها السهروردي)أما فيما يتعلق بكيفية إدارة أقسامها فتتحدد 

إلاى تعيين األهداف الرئيسية والعمال علاى تحقيقهاا   فضاال عان تحقياق األهاداف الخاصاة  .5

 .جانب تنظيم وإدارة األعمال بين العاملين

 .تحديد الموارد المالية المتوفرة والطاقات البشرية العاملة وظروف العمل وطبيعته .1

 .تنمية روح التعاون بين العاملين وذلك يعد أحد أركان العمل اإلداري الناجح .3

 .توفير مستلزمات العمل من تجهيزات ولوازم تخدم الحركة الرياضية .4

اية العااملين فاي المتسساة مان جمياع الناواحي االجتماعياة واالقتصاادية والصاحية بماا رع

  .يضمن استمرارهم

اإلدارة کممارسااة أو نشاااط ان اإلدارة هااي عمليااة اجتماعيااة تعماال علااى اسااتغالل المااوارد 

المتاحةإ واستغالل امثل عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والتوظيف والرقاباة للوصاول إلاى 

هدف معينإ فاإلدارة بذلك تتعامل مع تلك الماوارد والتاي هاي االسااس فاي البادء بعملياة برمجاة 

  :العمل االداريإ وتحدد تلك الموارد بما يلي

 .الموارد البشرية .5

 .الموارد المادية .1

 .المعلومات و االفكار .3

  .الوقت .4

وارد فعاان طريااق تجميااع واسااتخدام تلااك المااوارد يتحقااق الهاادف المرسااومإ وتشاامل الماا

البشرية كل من يعمل في تنظيم ماإ ومن اولى واجبات المديرين فهم امكانية وقدرة وموهباة كال 

اما الموارد المالياة فتعناي  .فرد من اجل التوجيه وفق العمل المناسب وبما يضمن تحقيق االنتاج
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لحقاائق كل ما يتوفر من اموال ومباني واجهازة وادواتإ والمعلوماات واالفكاار تشامل االرقاام وا

وطرق جمعها وترجمتها وتحليلها ودراستهاإ كماا تشاتمل علاى الطرائاق واالسااليب المساتخدمة 

 .في اعدادها   فضال عن القوانين واالنظمة واالجراءات المتبعة في تنفيذها
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 التحدي واالستجابة في اإلطار البيئي

 ماجد مطر الخطيب. د

 

 

طح االرض وهو يحاول جاهدا تثبيت كيانه وتحسين وتطوير منذ ان وجد االنسان على س  

 .حياته

كانت عملية الصراو مع عوامل الطبيعة وظروف البيئة المحيطة بهإ تحفاز همتاه وجهاوده 

وقدراته العقلية لتطاوير وساائل المواجهاة والادفاو والصامود بوجههااإ فاأبتكر عاددا مان وساائل 

علاى مار االزماان مان ايجااد واختباار ادوات وتقنياات المقاومة لتاذليل معوقاات الطبيعاةإ وتمكان 

وكاناات عالقااة االنسااان االزليااة مااع الطبيعااةإ . تساااعده علااى الكشااف عاان الكثياار ماان اساارارها

كااان ساابيل . تتااأرجح بااين الحااب والغضاابإ وبااين التحاادي واالستسااالمإ وبااين الخصااام والتصااالح

عاة باعتبااره طريقاا للتقادم الاى اماامإ االنسان للبقاءإ هو االساتمرار فاي الصاراو والتحادي للطبي

فاألنسااان لاام يستساالم لغابااات الطبيعااة وحيواناتهااا الضاااريةإ وال مناخهااا القاساايإ وال لألوبئااة 

واالمااراض الفتاكااة باال كااان الصااراو والمواجهااةإ ساابيال النتاازاو مااا يحتاااج اليااه االنسااان ماان 

المحارك االسااس ويا البشاريإ الطبيعةإ ذلك ان مبدأ الصراو كاان ولام يازل جاوهر حركاة التاار

لقااد ماار االنسااان فااي . لالكتشاااف والتقاادمإ وهااو ضااروري لالسااتمرار وتطااور الوجااود االنساااني

صاراعه الطويال ماع محيطاه البيئاايإ بمراحال وازماات انتقالياة فااي طريقاِه نحاو الظاروف االكثاار 

ن مان تطويعهاا وقد اظهر مهارة وتفوقاا علاى ماا حولاه مان عوامال البيئاةإ وتمكا. مالئمة للبقاء

 .والتغلب عليها

لقد استجاب االنسان لتحدي البيئة عندما قرر التكيف ماع قوانينهاا وعناصارها تاارةإ وهاي 

عملية تغيير بيئاة الجسام البيولوجياة والنفساية وتطويرهااإ واخارى عنادما ساعى لتغييار عوامال 

ساتمرة لتغييار عوامال البيئة الخارجية من حولهإ وهي عملية اكثر ايجابية تتضامن المحاولاة الم

 .المحيط البيئي لصالح بقاء االنسان وتحقيق حياة افضل

ان تطااور مواقااف االنسااان فااي تعاملااه مااع البيئااة انمااا هااو امتااداد لاادوره فااي قصااة الخليقااة 

واثره البارز في الوجودإ الاذي لام يكان يتحقاق اال بفضال ماا حبااه   تعاالى مان خاصاية العقالإ 

 .يات الحياةكأمضى سالح واجه به تحد

وعبر خصائإ ووظائف العقلإ اساتطاو االنساان ان يجناد الحاواس والحركاة واالساتجابة 

االنسانية في معركة البقاءإ ذلك ان القدرة الذهنية العالية التي تميز بها االنسان عان المخلوقاات 

لمجدية مع مجمل وظائف الدماغ والوسائل االخرى ا" الذكاء"االخرىإ والتي يطلق عليها تعبير 

والمفيدة لعملية التكيفإ كانات هاي الجاناب االسااس فاي التحادي الاذي اظهاره االنساان مان اجال 

 (    . 2)البقاء 
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ذلااك ان االسااتجابة لتحاادي البيئااة القاسااية والظااروف الطبيعيااة الشاااقةإ تاادفع االنسااان الااى 

اتهاا لضامان تغيير موطنهإ او تعاديل البيئاة وعواملهاا لصاالحهإ لغارض الاتمكن مان تساخير ثرو

 .إستمرار حياته وبناء حضارته

تحااديات " ارنلااود تااوينبي"وفااي اطااار المفهااوم البيئااي للتحاادي واالسااتجابةإ يقساام المفكاار 

 :البيئة الطبيعية الى نوعين هما

يسميهإ تحادي الابالد الشااقةإ او االرض الصاعبةإ  وهاي البيئاة ذات الطبيعاة : النوو االول

عرةإ والتااي تحتاااج الااى قاادرة فائقااة ماان جهااود البشاار لمعالجتهااا المناخيااة القاسااية واالرض الااو

ويقدم توينبيإ مثاال عن التحدي الذي واجه به االنساان المصاري القاديم لادلتا النيالإ . وتحسينها

كنموذج للبالد الشاقةإ اذ كانت المستنقعات واالدطال تغطي تلك البيئاةإ فاساتنفر االنساان طاقاتاه 

 .امة حضارته عليهاإ متحمال المصاعب والمشقات البالغةومواهبة الستصالحها واق

إ ان هاذه االرض او الماوطن (االرض البكار)فيساميهإ االرض الجديادةإ او :  النوو الثاني 

الجديدإ لم يشغلها أو يساكنها أحادم مان النااس مان قفبالإ فاإن التحادي فيهاا يخلاق اساتجابات اشاد 

فيهاا االنساانإ ويمكان ان يولاد عناصار اباداو  حيوية مما تخلقاه االرض التاي سابق ان اساتوطن

 .جديدة لدى االنسان جراء التحديات الطبيعية

ان التحديات الصعبة وظروفهاا المعقادةإ هاي التاي تساتحث االنساان علاى " توينبي"ويرى 

صنع الحضارة وليس الظروف السهلةإ ذلاك ان الظاروف القاساية تجباره علاى االباداو والتطاور 

 (    .8)والتقدم والبناء

ويمكن االشارة الى نموذج اخر من تحديات البالد الشاقةإ هو النهر االصفر في الصاينإ اذ 

طرح تحديات كبيرة امام االنسان في تلك االرض الصعبةإ ذلك انه لم يكن نهرا صالحا في جمياع 

طاو المواسمإ فضال عن تجمده في فصل الشتاءإ لكن االنسان بأراداته واستجاباته الواعيةإ اسات

ان يواجه تحديات هذا النهرإ وعلى مدى اربعة آالف سنة من الصاراوإ حااول ان يغيار اتجاهاهإ 

 . حتى تمكن من ذلك بالفعل   

ان االنسان ال يستطيع ان يصل الى تحقيق التقدم وانجاز التطور الحضاري نتيجاة موهبتاه 

نااه يااتمكن ماان تحقيقااهإ إ ولك"تااوينبي"البيولوجيااة الفائقااةإ او موقعااه الجغرافاايإ كمااا يقااول 

 .استجابة للتحدي الذي يواجههإ والذي يدفعه الى جهد طير مسبوق

ان جااوهر هااذه الحقيقااةإ كااان قااد ذكااره اباان خلاادون فااي مقدمتااه المشااهورةإ والااذي ساابق 

بسااتة قاارونإ حيااث فساار تقاادم الحضاااراتإ بتماسااك الجماعااة وتقباال االنسااان " تااوينبي"عصاار 

إ ذلك ان التحديات الصاعبةإ تضاع االنساان اماام ان (  3)مبتكرة للتحديات والتغلب عليها بطرق 

يكااونإ أو ال يكااونإ فتعماال علااى تحفيااز طرياازة ان يكااونإ وتسااتفزها للمقاومااة واسااتنهاض مااا 

لديها من ملكات وامكانات فردية وجماعيةإ وهي محرض فعال للعصابية الجماعياة التاي تحملهاا 

ان فكرة التحدي واالساتجابة فاي مادلولها البسايطإ . طريزة الوجودإ على الوقوف بوجه االخطار

والمرتبط بموضوو البيئةإ هي التعبير االمثل عن الحالة الطبيعية لحياة الكائن الحي بشكل عاامإ 
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واالنسان بشكل خااإإ وردود فعلاه علاى العاالم المحساوس الاذي يحايط باه لمعالجاة واساتيعاب 

موجاب ماا يتحقاق مان اساتجابة واعياة وحركاة المشكالت واالزمات التي تعترض بقااءهإ وهاي ب

دافعةإ فأنها سوف تزيد مان تحصاين وحماياة االنساان فاي صاراعه ماع الطبيعاةإ ذلاك اناه وكماا 

إ كلما زاد التحديإ تصاعدت قاوة االجاباة حتاى تصال بأصاحابها الاى ماا "ارنولد توينبي" يتمن 

 . يسميه بالوسيلة الذهبية

 : المصادر  

العظماااويإ معااالم سايكولوجية الطفولااة والفتااوة والشااباب إ ودار الشااتون  إباراهيم كاااظم( . 2) 

 . ٥٧إ إ  ٨٨١١الثقافية العامة إ بغداد إ  

خدير آمال إ رحموه سمرة إ نظرية التحدي عند ارنولد توينبي إ رسالة ماجستير مقدماة ( . 8) 

  ٠١إ_٥٨إ  إ ٥١٨٧الى كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية إ جامعة قاصدي مرباح إ  

انظااااااار اناااااااس شاااااااليوة إ نظرياااااااة التحااااااادي وتطبيقهاااااااا علاااااااى واقعناااااااا العرباااااااي  إ ( .3) 

sttth//:yaaam.efil 
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 ضعف الدافعية للتعلم وتطبيقات أرشادية

 د ليث كريم حمد.أ

 العراق –جامعة ديالى / األرشاد النفسي والتربوي 

 

طفال سان المدرساة الباد أن يكاون لاه دافاع قاوي للاتعلم وياأتي ذلاك مان خاالل تربياة حين يبلغ ال 

والديه له والذي يفترض أناه قبال عمرالمدرساة قاد تلقاى المعرفاة الالزماة بأهمياة العلام والاتعلم 

واألنجاز العلمي الذي يتهله ألن يكون على أساتعداد للادخول فاي معتارك الحيااة وهاو يمتلاك ماا 

المعركة وسابيل ذلاك ماا يوضاح لاه مان خاالل األباوين بأناه إذا دخال المدرساة ينتصربه في هذه 

وكااان نشااطا  ومثااابرا  وملتزمااا  بأنظمااة المدرسااة وتعليماتهااا فأنااه ساايكون محبوبااا  ماان المعلمااين 

ومن أقرانه وأكثار مان ذلاك سايكون محبوباا  مان والدياه ويحصال علاى الهادايا والمكافئاات حاين 

أثناااء دراسااته فااإذا أعتقااد الطفاال أنااه ساايجتهد ويقاادم ويقاادم إنجااازات يحقااق نجاحااا  متمياازا  فااي 

ونتااائن جياادة إلرضاااء والديااه اللااذان ساايحبانه أكثاار ويقاادمان لااه المزيااد ماان المااودة والهاادايا 

والمكافئات فأن ذلك سيكون دافعا  له للدراسة والتفوق ومالزمة األجتهاد وحتى يصابح دافعاا  لاه 

 .األجتهاد حتى يصبح ذلك دافعا  مقدما  في مراحل الدراسة األخرى للدراسة والتفوق ومالزمة 

بعد أن يتحقق الدافع للتعلم البد من الشعور بأنه قاادر علاى أن ياتعلم وذلاك مان خاالل تعلام 

مهارات القراءة والكتابة واألنتبااه واألسائلة وطيرهاا بمعناى أناه يصابح لدياه وازو داخلاي يحثاه 

ت بأعتبارها هي التي تتدي الى النجاح ومهماا كانات قوياة وفاعلاة على تعلم وضبط هذه المهارا

كااان النجاااح متفوقااا  وبعكااس ذلااك انااه ساايكون فاشااال  إذا لاام يحقااق كسااب هااذه المهااارات وتشااير 

الدراسااات أن الرطبااة فااي النجاااح تااتدي الااى نتااائن أكباار ممااا يااتدي اليااه الرطبااة بتجنااب الفشاال 

تعلم ناراهم يعاانون مان األخفاقاات المساتمرة فاي المدرساة واألطفال الذي ليست لاديهم دافعياة للا

والااى الفشاال والرسااوب فااي الصااف الدراسااي ثاام إذا أنتقاال الااى مرحلااة المراهقااة تاازداد ضااعف 

مواجهتاااه لمهاااام المدرساااة ويشاااعر باألحبااااط وعااادم القااادرة علاااى مواجهاااة مشاااكالت الدراساااة 

أن المدرسة ال تلبي مياولهم ورطبااتهم ويتعثرون كثيرا  في أنجاز المهام الدراسية حتى يعتقدون 

 .ولم يعد لهم أهتمام حتى بالعالقات داخل المدرسة 
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وأنخفاااض الدافعيااة نحااو المدرسااة والتحصاايل الدراسااي موضااوو يشااغل ا باااء والمعلمااين 

والمرشدين والباحثين ومساتولي اإلدارة التربوياة بشاكل عاام ألناه فاي السانوات األخيارة أصابح 

كثيار مان المادارس وفاي الكثيار مان الادول وبخاصاة مايسامى بالادول النامياة ظاهرة عامة فاي ال

وذلااك لتضاااتل فاارإ العماال لخريجااي الماادارس والجامعااات وهااذا مااايمكن أن نسااميه أنخفاااض 

التوقعات للمستقبل أذ يرى الكثير من التالميذ والطلباة أماامهم نمااذج كثيارة ممان انهاو الدراساة 

أختصاصااه أو أنااه اليجااد فرصااة العماال التااي تااوفر لااه العاايش  الجامعيااة وهاام أمااا يعماال فااي طياار

الالئق وهذا الحال الحقيقية ليس بيد ا باء وال بيد المعلمين أنما حالة البلاد األقتصاادية المتردياة 

التي القت بظاللهاا علاى جواناب الحيااة كافاة ولكان هال أن ا بااء والمعلماين والمرشادين يقفاون 

ركون التالميذ يتراجعون في مستويات دافعيتهم للدراسة والتحصيل متفرجين على هذا الحال ويت

 :ولذلك يمكن أتباو بعض األجراءات للحد من هذا التراجع , طبعا  ال

يمكاان للمدرسااة ان تسااتحدث نظااام البطاقااات التااي  :المكافئااات وتعاااون المدرسااة مااع األساارة  .5

تحصيله الدراسي فمثال  تكون تشير الى مستوى دافعية التلميذ نحو الدراسة وتحسن مستوى 

بطاقة لنشاط التلميذ الصيفي وبطاقة لحسن أداءه الواجبات البيتية وبطاقة أخارى لتقدماه فاي 

عالمات األمتحان وهكذا وهذه البطاقة يتفق عليهاا ماع أهال التلمياذ فكال بطاقاة مقابال مكافئاة 

أو نزهاة أو مالباس أو من األهل يحصل عليها مما يرطب فيه األطفال والمراهقين من أشاياء 

أقتناء شيء الى آخره وبذلك تصبح العالقة بين البيت والمدرسة ذات فاعلية جيدة في تحفياز 

التالميذ نحو الدراسة والتحصيل والمدرسة بدورها أن تقوم بالمكافاآة ايضاا  كاأن تعمال لوحاه 

ر الساابقة أو توضع فيهاا صاور التالمياذ الاذين يحارزون تقادما  واضاحا   أو تفوقاا  عان األشاه

 .اإلشادة بهم في أعالنات تنشر في لوحة خاصة وهكذا 

من األساليب التي يمكن أن تتبعها المدرسة عن طرياق مكتاب األرشااد فاي  :برنامن إرشادي  .1

المدرسة وذلك بجمع المعلومات عن األسباب الكامنة وراء أنخفاض الدافعياة وأعاداد برناامن 

مراهقين الذين سجلوا أنخفاضا  واضحا  في الدافعياة ويقاوم أرشاد جمعي لهتالء التالميذ أو ال

المرشد وبعض المعلمين من ذوي الخبرة بأعداد وتنفيذ هذا البرنامن وبعد ذلك يالحظ فاعلية 

أو أثر هاذا البرناامن علاى التالمياذ بعاد مرورشاهر أو أكثار كتغذياة راجعاة لتحساين البرناامن 
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ن يجاري مكافئاة التالمياذ الاذين حققاوا نتاائن طيباة وبعد جمع المعلومات عان فاعلياة البرناام

 .متأثرين بالبرنامن 

بعض التالميذ لديهم قدرات جيدة اال أنه ينقصهم ضبط الذات واأللتازام  :تفعيل النشاط الذاتي  .3

بتوقيتاات وواجبااات ونشااطات فااي الصاف الدراسااي فاي أثناااء الادرس وكااذلك فاي البياات عنااد 

ما تم مساعدة التالميذ في وضاع أهاداف مناسابة واضاحة لهام  أنجاز الواجبات المدرسية فإذا

تزيد من فعاليتهم الدراسية وتجعلهم يلتزمون بتفيذ هذه األهاداف ليتجااوزوا جواناب الضاعف 

في أدائهام ويفعلاوا جواناب القاوة ويشاعر بالمساتولية أزاء مهاماه وواجباتاه عنادها ستنشاط 

 .ويشعر بالكفاءة دافعيته ويصبح أكثر أهتماما  بدروسه وتحصيله

علااى ا باااء أن يضااعوا ألبنااائهم دائمااا  أهااداف واقعيااة تناسااب قاادراتهم ألن  :أهااداف واقعيااة  .4

األهااداف المبااالغ بهااا تجعاال األب يشااعر باألحباااط وكااذلك التلميااذ مااع انااه يتساابب فااي خفااض 

دافعيته للدراسة وتزداد مشكالت الطفل فاي المدرساة ألناه يجاد نفساه أماام تحاد صاعب يفاوق 

ولذلك أن تفهم ا باء لمستويات أطفالهم وقدراتهم العقلياة مساألة طاياة فاي األهمياة . قدراته 

وهذا التفهم أنماا ياأتي مان خاالل أستشاارة المعلماين ومالحظاة مسايرة الولاد الدراساية لبنااء 

توقعات وأهداف موضوعية تناسب مستوى الطفل وعندما يشعر األطفاال أن ا بااء يتفهماون 

 .سوف تزداد دافعيتهم للدراسة والتحصيل الدراسي  مستوياتهم 
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 ! ... ونس سوف تنجح هذه المرةت

 فضل الصباحي. د

ا علاااى  ا وتحااارر  وصااافت تاااونس الخضاااراء بأنهاااا أكثااار الااادول العربياااةإ واإلساااالمية تقااادم 

ااا صاامد فااي وجااه ا ا منيع   لفكاارالمسااتوى اإلجتماااعي فااي الشاارق األوسااط لقااد كاناات آخاار حصاان 

ا فاي إنتكاساة  المتطرف الذي وجد له بيئاه حاضانة فاي مختلاف دول العاالم اإلساالميإ فكاان سابب 

ماع بداياة  1255وتراجع دول عربية وإسالميةإ ونجت تونس من هذا التطرف الفكري إلى عام 

  .تغير كل شي في رمال تونس وعيونها الجميلة( الربيع العربي)ثورات 

على الحكومة التونسية وصالت تاونس إلاى ( ركة النهضةح)بعد عشر سنوات من سيطرت 

حافة االنهيار في القطاو الصحيإ واالقتصاديإ والتنماويإ وزادة نسابة البطالاة بأرقاام مخيفاةإ 

وهي الدولة التي كانات مساتقرة مان جمياع الناواحي رطام فسااد حكوماة بان علاي  إال ان تاونس 

اااا فاااي مساااتوى التعلااايمإ واالساااتقر ار االقتصااااديإ وتأهيااال الكفااااءات عالياااة كانااات تمثااال نموذج 

ا فاي أوروبااإ ودول العاالمإ وأصابحت تاونس فاي عهاد حازب  ا كبيار  المستوى التاي كاان لهاا دور 

تعاني من الفساد والفوضى السياسيةإ والمشااكل اإلجتماعياةإ وتساطر االرهاابيين إلاى : النهضة

  .ليبيا وسوريا وطيرها من المناطق

ا مثقف اا   ..بةإ والقذافيالصراو الفكري بين بورقي ال خاوف علاى الشاعب التونساي إناه شاعب 

ا كيف يحافظ على وطنهإ لقد نجح الرهان الذي وضعه الرئيس الحبيب بورقيبةإ قبال  يعرف تمام 

ا من الزمن لمواجهة مثال هاذه األزماات عنادما أساتثمر فاي تعلايم الشاعب التونسايإ حينهاا  عقود 

فكانات إجاباة  ر أموالك في الساالح و ال تساتثمرها فاي التعلايم؟قال بورقيبةإ للقذافي لماذا تستثم

وكانات النتيجاةإ وحشايةإ " تريدني أن أعلّم شعبي كيف يثور علي فاي ياوم مان األياام: "القدافي

وهمجية ثوار ليبيا الذين استباحوا الدماء وأفرطوا في القتل ودمرو وطنهم الذي كاان مان الادول 

ا : "ةأجاباه بورقيبا… العربياة الغنياة ا مثقف اا أفضال مان أن يثاور علياك شااعب  أن يثاور علياك شااعب 

نجح الشعب التونسي في الخروج من براثين الربيع العربي : نتيجة التعليم كانت واضحة" جاهال  

علااى موعااد مااع الدولااة الوطنيااةإ : بأقاال الخسااائر اليااوم تااونس تحاات قيااادة الاادكتور قاايس سااعيد

هضااتها كافااة أبناااء الشااعب التونسااي لكااي ياانعم الجميااع المدنيااةإ التااي نتمنااى أن يساااهم فااي ن

بالحريااةإ والعدالااةإ والمساااواةإ والرخاااء والتقاادمإ وأن ال ينجاار الشااعب التونسااي خلااف تجااار 

ا لجميع التونسيينإ وليس العكس   .الموتإ ودعاة اإلرهابإ تونس تتسع لكل من يرى فيها وطن 

فااي تااونس ( حركااة النهضااة)لااه  الاادعوة المبطنااة للعنااف الااذي تاادعوا :خالصااة القااول

يسااتهدف ضاارب متسسااات الدولااةإ واسااقاط الاارئيس قاايس باان سااعيد ماان خااالل نشاار الفوضااى 

والعنااف فااي الشااارو التونساايإ الرهااان هااذه الماارة سااوف يخساار ألن المااواطن التونساايإ عانااا 

وتاادميرها لالقتصاااد والتساابب بكااوارث صااحية وسياساايةإ ( حركااة النهضااة)الااويالت ماان فساااد 

ماعيةإ ونشر الفكر التكفيري الذي آثر على بعض الشاباب التونسايإ الاذين كاانوا مثااال  فاي واجت

يدعوا إلى التسامح ونباذ العنافإ ونشار الفضايلةإ والقايم األخالقياة العالياةإ  الفكر المتحرر الذي
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وإعطاااء الماارأة مكانااا  رياديااا  فااي المجتمااع التونسااي الااذي عاااش أجاادادهم مااع إشااعاو النهضااة 

األولاى فاي العاالم شااهدة علاى ( جامعاة الزيتوناة)مية قبل أوروبا بقرون من الازمن والتازال العل

 .عظمة اإلسالم في وطن السالم
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 البيئة واألجيال القادمة

 الدكتورة جنان حامد جاسم المختار

 جامعة بغداد -متقاعدة   -استاذ مساعد  

 استراليا -ملبورن 

 :االطار العام للمشكلة

لتاااريا يحتفاال العااالم فااي الخااامس ماان حزيااران ماان كاال عااام بيااوم البيئااة العااالمي وهااذا ا

والااذي تاام ( األساابوو األول ماان شااهر حزيااران)يصااادف األساابوو العربااي للوقايااة ماان اإلشااعاو 

تندياادا  بالفعاال ( 5183عااام )تحديااده ماان قباال مجلااس وزراء الصااحة العاارب فااي الاادول الناميااة 

اإلجرامي الذي قام به الصهاينة فاي ضارب المفاعال الناووي العراقاي ويحتفال العاالم بهاذا الياوم 

طااق واساع ولخطاورة إهماال البيئاة ونظافتهاا علاى البشار وعلاى التنمياة وهاو أيضاا  ياوم على ن

بناااء علااى قاارار أصاادرته ( 5171عااام )افتتاااح أعمااال المااتتمر العااالمي حااول البيئااة البشاارية 

الجمعيااة العامااة لألماام المتحاادة وكااان ماان نتااائن هااذا المااتتمر إنشاااء البرنااامن العااالمي للبيئااة 

كرماز ( 1222عاام )األجياال القادماة البيئاة الماتتمر قاد اختاار شاعار هذا بان  علما  ( اليونسيف)

فاان كاان  أننا ال نرث األرض مان أساالفنا ولكنناا نعيادها مان أحفادناا"لالحتفاالت وضمن مفهوم 

علينا أن نقدم ألجيالنا القادمة ما ال يالئمناا فاان علاى جيلناا مساتولية ملحاة تاتلخإ فاي تحقياق 

ائق الثابتاة أن قاأن مان الح.  "ئة ومنذ أالن ونحتاج لتحقيق ذلك تعاونا  من الجميعتوافق مع البي

األنشااطة البشاارية السااكانية والتقاادم التكنولااوجي هااي ذات تااأثير ساالبي كبياار علااى الطبيعااة لااذلك 

أن سااعي اإلنسااان ماان اجاال حياااة افضاال . يبقااى اإلنسااان هااو المسااتول الاارئيس عاان تاادمير بيئتااه

م والمااء والطاقاة والماأوى ياتدي إلاى اساتنزاف الواساع لماوارده الطبيعياة وحصوله على الطعا

لذا بدأ العالم يدرك أن مشاريع التنمية االقتصادية التي ال تضع . ويصطدم بعدها بالمشاكل البيئة 

ا ثار البيئاة السالبية فاي حسااباتها تشاكل تهديادات لفارإ التنمياة المساتمرة والتاي تحتااج إلاى 

في مستوليات هذا الجيل نحو األجيال القادمة وبصورة جادة وأن يكاون ذلاك هادفا   إعادة التفكير

اساسيا  في جمع خطط التنمية الحالية الن األجيال التاي لام تادرك الحيااة بعاد ليسات معناا لعارض 

لقد كان االعتقاد السائد في الماضاي أن األجياال القادماة . أفكارها وأرائها والتعريف باحتياجاتها 

يعيش في بيئة افضل باالستفادة من التطبيقات الحديثة ولكن هذا االعتقااد لام يعاد صاحيحا  سوف 

فجيلنا يحدث تغيرا  جذريا  فاي النظاام البيئاي ويقادم بيئاة مختلفاة تماماا  عان بيئتناا الموروثاة مان 

األجيااال السااابقة وعليااة فااان الحاجااة إلااى تنميااة قابلااة لالسااتمرار تتطلااب أن يتحماال هااذا الجياال 

وقد يكون الوصول إلاى هاذا ( . األجيال الصامتة)مستولية التعبير عن احتياجات األجيال القادمة 

الهاادف هااو اكباار تحااد يواجااه صااناو القاارار البيئااي خااالل المرحلااة القادمااة وتعاازى األسااباب فااي 

تدهور البيئة حاليا  إلى اعتماد صانعي القرار البيئي علاى نمااذج تنموياة قصايرة النظار تساتنزف 

. الكثير من الموارد الطبيعية وان هذا النوو مان التنمياة اليمكان أن يساتمر علاى المادى الطويال 
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أن الحاجة إلى المزيد من مفردات الحياة الالئقة أصبحت ملحة في معظم دول العالم الثالث ولكان 

عاة كماا الموارد المالية المحدودة توجب عليها أن تتوجه إلى الضغط المتزايد على مواردها الطبي

أن . أن النمو السكاني فيها يتسارو وبوتيرة عالية مما ياتدي إلاى االساتنزاف المرياع لمواردهاا 

اتساو حالة النزوح من األرياف إلى المدن التاي طالباا  ال تمتلاك البيناة األساساية المالئماة ياتدي 

ي إلاى عادم إلى توسعها على نحو عشوائي مع زيادة أعداد المستهلكي من ناحية أخرى مما يتد

االكتفاء الذاتي فاي إنتااج الغاذاء وتحاول دول منتجاة للغاذاء إلاى دول مساتوردة للغاذاء والحاجاة 

إلى المياه بكميات اكبر مما سيضغط على ميااه الخزاناات الجوفياة وهاو مصادر شاديد الحساساية 

ومعاارض للنضااوب تاادريجيا  مااع زيااادة ملوحااة التربااة مااع الاازمن إلااى حااد يجعلهااا طياار صااالحة 

وتشاهد الادول النامياة وفااة ا الف مان األطفاال سانويا  بسابب . الستعماالت البشرية والزراعية ل

األمراض وسوء التغذية والمرتبطة مباشرة بالبيئاة وبحالاة الفقار العاماة علماا  بأناه مان الممكان 

لاوث أن ملوحة الميااه الساطحية وت .وبإدارة مالية وبيئة افضل من السيطرة عليها والتقليل منها

المياه ومشاكل الفيضانات والجفاف والتعرية والترسيب بأنواعها المختلفاة مجتمعاة ساتكون لهاا 

تأثيرات بيئة سلبية مستقبال  وسيكون لها أبعاد صحية واجتماعية أيضاا  وخصوصاا  فاي المنااطق 

ل ذات الكثافااة السااكانية العاليااة حيااث ماليااين الهكتااارات ماان األراضااي تتناااقإ ساانويا  فااي الاادو

أن . النامية من خالل تردي التربة لذا فمن المتوقع زياادة ومحدودياة الرقعاة الزراعياة مساتقبال  

السياسة االستثمار الزراعي المكثاف والجاائر لألراضاي الزراعياة حالياا  سايتدي إلاى التغيار فاي 

إهماال  النظام البيئي المحلي وبالنتيجة ساتتدي إلاى قلاة فاي اإلنتااج العاام لهاذه المسااحات والاى

األراضي الزراعية بصورة شاملة في مرحلة الحقاة لاذا وجاب االهتماام بزياادة الرقعاة الزراعياة 

أن للمستوى . مع تطوير طرق الري المناسبة والتي تتدي إلى االستخدام األمثل للموارد المائية 

المحافظاة علاى الثقافي بشتون البيئاة واإلدارة البيئاة والماوارد المالياة تلعاب دورا   أساسايا  فاي 

الموارد الطبيعية المتكاملة والوقاية مان ا ثاار السالبية لبارامن التنمياة لاذا فاان تطاوير التقنياات 

أن وضااع التشااريعات البيئااة المناسااابة لكاال حالااة وظااارف . وطاارق المعالجااات للمشاااكل البيئاااة

د ماان ومشااروو ورفااع مسااتوى اإللمااام فااي المشاااكل البيئااة ووضااع باارامن للتثقيااف البيئااي سااتح

لقاد اصابح موضاوو التشاريعات . التجاوزات على حقوق األجياال القادماة فاي ماواردهم وبيئاتهم 

البيئية فقره أساسية في االجتماعات العالمياة وان الماتتمرات المتعلقاة بهاذا الصادد تعقاد سانويا  

ي حياث تنصاب اهتماماتهاا فا( متتمرات األمم المتحادة لمناع الجريماة البيئياة( )5111منذ عام )

ففاي ماتتمر . العلوم السلوكية واالجتماعية والقانونياة لموضاوو البيئاة والقاانون الجناائي للبيئاة

حدد المتتمر ضرورة تقوية الوعي العاام بمشاكالت البيئاة والعمال وفقاا  لمتطلباات ( 5112عام )

يئاة هذا الاوعي بماا فاي ذلاك أهمياة تقريار دور القاانون الجناائي واإلجاراءات الهادفاة لحماياة الب

ووجه المتتمر دعوة إلى كل الدول إلى إبداء التعاون الالزم في مجال درء أعماال الجريماة التاي 

تركيااب ضااد البيئااة والتحقيااق فيهااا ومالحقااة مرتكبيهااا وكاال ذلااك يسااتدعي إصاادار التشااريعات 

أن الحالاة الراهناة للبيئاة هاي ( 5113عام )ومن توصيات متتمر فيينا  .الالزمة لتسهيل تنفيذها

الااه خطاارة تقتضااي اتخاااذ تاادابير مضااادة فعالااة فااي جميااع أنحاااء العااالم علااى الصااعيد الااوطني ح

والدولي وإزالة  األضرار الراهنة أو على األقل الحاد منهاا واالعتاراف باان المصاالح البيئاة هاي 

مصالح قانونية ومن جهة أخرى نادى إلى ضرورة اساتخدام المااء والهاواء والترباة وطيار ذلاك 



 

  
42 

لقد  .الطبيعة استخداما  مشروعا  وفرض حظرا  على كل عمل ينال من المصالح البيئةمن عناصر 

نااادت كافااة المااتتمرات العالميااة بهااذا الخصااوإ بضاارورة تقويااة الااوعي العااام بمشااكالت البيئااة 

والعماال وفقااا  لمتطلبااات هااذا الااوعي بمااا فااي ذلااك أهميااة تقرياار دور القااانون الجنااائي وتنفيااذ 

 .لحماية أمن البيئة في القانون اإلداري والقانون المدني اإلجراءات الهادفة

 :في حماية البيئةمركزية وسائل ال

 :في حماية البيئة تحقق في سياق اتجاهي رئيسين مركزيةأن وسائل ال

  إشاعة الوعي البيئي :أولهما  

  ت مان اجال التنظايم الفناي واإلداري وفارض الجازاءاوانيين والتعليماات القتطبيق  :ثانيها
  المدنية والعقابية

ة يااالبيئالشااتون تحديااد دور الدولااة فااي اسااتخدام القااانون لتنظاايم فااي هااذا الصاادد ويمكننااا 

 :  ثالثة أنواو من اإلجراءات  ضمن 

حيث تستخدم أحكام القانون وضوابطه على اختالف مستوياتها فاي اإللازام  ةإجراءات تنظمي 
راءات التنظيمياة والتقنياة المساتهدفة الحكاام أو الفاعلية القانونياة كوسايلة فاي تحقياق اإلجا

ويتصال هاذا االساتخدام بشاكل وثياق بالحاد مان مصاادر  الرقابة على مصادر اإلخاالل بالبيئاة
 .التلوث البيئي

  :أمثلة

تحديد مواقاع المصاانع والمتسساات التاي ينشاأ التلاوث البيئاي مان نفاياتهاا وعادم الساماح 

عاادم تركيااز النشاااطات / صاابة أو ذات الغطاااء النباااتي بإنشاااء هااذه المصااانع علااى األراضااي الخ

سمح باه العوامال تالتجارية والمهنية داخل المدن الكبيرة وتوزيعها ضمن مساحات اكبر بقدر ما 

فارض رقاباة علاى محطاات تصافية ميااه الشارب وعلاى منافاذ تصاريف الميااه الملوثاة  / األخرى

فاارض الوقايااة / أم االسااتخدامات الصااناعية سااواء الناتجااة عاان االسااتخدامات الحياتيااة العاديااة 

تنظاايم اسااتخدام  / الصااحية علااى المنتجااات الغذائيااة للتأكااد ماان صااالحيتها لالسااتهالك البشااري 

اإللاازام بتهيئااة وسااائل مكافحااة الحريااق علااى وفااق / المركبااات المختلفااة لمنااع تلويثهااا   للبيئااة 

 .مواصفات معينة وحسب الحاجة

القاانون المادني واإلداري مثال طلاق المعمال المخاالف مادة معيناة إجراءات إدارية باستخدام  
كوسيلة الستكمال االلتزام بتهيئة التقنية الالزمة من ناحية يفرض الغرامات علاى المخاالفين 

 .بعدم تكرار المخالفة مستقبال  
أن النصوإ العقابية فاي القاانون الجناائي تارتبط بالمصاالح االجتماعياة  :إجراءات جزاءية  
وطنية التي يراها المشروو جديرة بالحماية والعناية على أن تتناساب الجازاءات العقابياة وال

أن جرائم البيئة هي األنماط السلوكية التي تتمثال  .مع جسامة الخرق الحاصل لهذه المصالح
في االعتداء على عناصر البيئة المختلفة واإلخالل بتوازنها وهذه الجرائم تمثل اعتداء بحاق 

ولاايس فااردا  واحاادا  أو مجموعااة أفااراد ذلااك فااان المصااالح التااي تحميهااا القواعااد  المجتمااع
  .الجزائية تمثل مصالح نوعية طير تقليدية

 



 

  
43 

حاول البيئاة تشاكل االهتماام ( 5171عاام )ومنذ انعقاد متتمر األمم المتحدة في ستوكهولم 

حرك من اجل البيئة طريقاة بالبيئة الى ضمائر األفراد والمجتمعات في شتى بلدان العالم وشق الت

الى جداول أعمال وطنية وعالمياة وباات فاي قلاب العدياد مان خطاط التنمياة وبارامن المسااعدات 

الدوليااة ممااا حااتم علااى الجميااع بشااكل أو آخاار االنخااراط فااي هااذه الباارامن سااعيا  لتحقيااق النمااو 

 ات مان المشااريع المئااالقتصادي المناسب لقد سااهمت بارامن األمام المتحادة اإلنمائياة فاي دعام 

مماا  ت بهاا الكثيار مان البلادان النامياةاشاتركو 5188بلدان العالم منذ عام العديد من ة في يلبيئا

أدى إلى صياطة سياسات حكومية جديدة وخالل العقود القادمة ساوف تسااعد هاذه البارامن دوال  

ا  فااي صااياطة عدياادة ماان اجاال دماان االهتمامااات البيئااة فااي خطااط التنميااة الوطنيااة لتكااون حااافز

رفااع لقااد انطلقاات هااذا البرنااامن ماان خااالل حملااة ل. اسااتراتيجيات تنمويااة جدياادة قابلااة لالسااتمرار

الحس البيئي وتمت ممارسات عديدة بعضها نظري وا خار مياداني إليجااد الحلاول فاي المشااكل 

وحادة ال البارزة ذات األثر السلبي على البيئاة ومان خاالل ذلاك تطاور مفهاوم أن التنمياة والبيئاة 

تتجزأ وال يمكن أيجاد الحلول للمشاكل البيئة أال من خالل التعاون على نطاق دولي وينبغي أن ال 

 .يوفر أي جهد بهذا االتجاه ردم الهوة بين مصالح البلدان الصناعية والبلدان النامية

 : امثلة

وخاصاة   أن النمو السريع للمدن اصبح كابوس بيئي بالنسابة لمئاات المالياين مان الساكان

هاذا االتسااو باالنمو الساكاني الساريع ارتباطاا  وثيقاا  ماع الهجارة مان  الرتبااطفي الدول النامياة ف

للشعور العام لتاوفر فارإ عمال افضال وخادمات اجتماعياة ايسار )الريف إلى المراكز الحضرية 

ن ممااا يساابب اسااتنفاذ كميااات كبياارة ماان المااواد الطبيعيااة ويولااد كميااات هائلااة ماا( وأجااور أعلااى

النفايات التملك السالطات المدنياة المعادات الالزماة لمعالجتهاا والاتخلإ الساليم بيئياا  منهاا  مماا 

يسبب عواقب بيئية سلبية ال حصر لها وهنالك شعور متنامي بحدوث كوارث بيئياة تتاراوح باين 

ة مما تلوث الهواء وتلوث مياه الشرب ونفاذ المياه العذبة واضمحاللها والتردي في نوعية الترب

 .يعني أن اإلنسان سوف يعش فوق ارض عالية المخاطر البيئة

 فااي جانااب تقلياال النفايااات وادارتهااا تنفااق الاادول جاازءا مهمااا  ماان ميزانيتهااا لحاال المشاااكل

ذات العالقة وبالرطم من ذلك يبدو أن مدنا كثيرة عااجزة عان ضابط وساائل الاتخلإ مان  البيئية

الميااه الثقيلاة الاى حياث تطارح تطرحهاا المناازل والصاناعات مياهها الثقيلة وجبال القمامة التي 

 من دون معالجة وفي مما يجعل مياه هذه األنهر طير صالحة للشرب االنهار مجاري 

وتولد المدن المتساارعة النماو كمياات مان النفاياات الصالبة تفاوق قادرة السالطات المحلياة 

مماا جازء يساير مدن العالم ال يمثل سوى وأن ما يرفع من النفايات الصلبة من   على استيعابها 

 يتجاااوزعاادد البشاار الااذين يقضااون نحاابهم بساابب أمااراض تتصاال بالنفايااات  لااذا فااانيتولااد فيهااا 

عيشهم من خالل تمشيط هذه األكوام بحثاا  عان أي  اكثرهم يكسبحيث  سنويا   االشخاإ ماليين

 . شي قابل للبيع
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قااوانيين وتعليمااات انتاجيااة محااددة بيئياااا لغياار مساايطر عليااة والغياار محكاااوم بالتصاانيع ا

لمتزايااد فااي البلاادان الناميااة وخصوصااا  فااي الصااناعات الكيمياويااة ومااا ينااتن عنهااا فااي نفايااات وا

  سامة وخطرة 

مما هو متاوفر % 5والن الماء مورد محدود وما متاح منه لالستهالك البشرية ال يتعدى   

تكون شرساة للحصاول عليهاا وتمثال تحاديا  للادول من مياه في الطبيعة فان المنافسة مساتقبال  سا

ي هاذا المجاال الدوليةف اإلنمائية  للبرامنوالمجتمعات على حد سواء لذا اصبح الشعار األساسي 

هاااو التاااوازن باااين ساااد احتياجاااات النااااس مااان جهاااة وتلبياااة المتطلباااات الزراعياااة والصاااناعية 

وتطويرها وصايانتها علاى نحاو تجعلهاا واالروائية من جهة ثانية والمحافظة على مصادر المياه 

ركاازت  فقاادمن عقااد المياااه راوماان هااذه البرنااامن مااا ركااز علااى تسااميتها بباا. قابلااة لالسااتمرار 

باإلضاافة إلاى خلاق  الكثيار مان البشار ة حياث اساتفاد مان هاذا الميااه فالجهود لتطاوير ميااه الشا

كور تطاور تكنولوجياات مبتكارة كما شهد العقاد الماذالمختلفة المصادر وعي عالي بموارد المياه 

ومالئمة وزهيدة الكلفة وسهلة التراكيب والتشغيل والصيانة استفادت منهاا آالف القارى والمادن 

في مجال الماوارد المائياة  اريعمشالدولية المئات من الرامن اإلنمائية الدعمت بهذا وقد  النامية 

 فاي دعامالالتينياة ومان األمثلاة الباارزة وفاي أمريكاا ة فريقياالأة وسايويالآ الكثير من البلادانفي 

ببناااء خزانااات المياااه ومئااات المرافااق الصااحية العامااة للساايطرة علااى  ماان خاااللاإلدارة البيئيااة 

لصااندوق محلااي  مبااالغ بساايطه اساابوعيةواقترناات هااذه الفكاارة باادفع فااي البلاادان الناميااة تلااوث ال

 . صيانة هذه المرافقيختإ ب

الماضاي اإلنتااج الغاذائي مساألة ملحاة مناذ منتصاف القارن لقد أصبحت الحاجاة إلاى زياادة 

وخصوصااا  بعااد سلساالة كااوارث الجفاااف ومااا رافقهااا ماان تصااحر والااذي ضاارب بشاادة مساااحات 

قارتي أفريقيا واسيا وللزيادة الحادة في عدد السكان للعالم االراضي الزراعية ضمن شاسعة من 

ية فاي بارامن التنمياة العالياة وخصوصاا  لذا اصبح موضوو ا من الغذائي من المواضيع األساسا

الدولياة بارامن اإلنمائياة الأخضاعت . في جانب تطوير األساليب الزراعية القابلة لالستمرار بيئيا  

التجااارب العالميااة فااي حقاال التنميااة الزراعيااة إلااى دراسااات تحليليااة وخلصاات منهااا إلااى أن نقاال 

وقلااة يااة قااد اثباات عاادم جاادواه الن قلااة المااال التكنولوجيااا الزراعيااة المتطااورة إلااى البلاادان النام

أن  .الزراعااياإلنتااج  جعلهاا تتراجااع فاي مسااتويات وعاادم كفاياة أساااليب الصايانة طالبااا  الخبارة 

في البلدان النامية يلحق أضارارا فاي البيئاة ويفقار األرض الزراعياة المعتمدة األسلوب الزراعي 

رباة الزراعياة تاتدي إلاى رإ الترباة وتغيار حيث أن اساتخدام المعادات الثقيلاة  فاي تحضاير الت

سلبيا  في بنيتها التركيبة كما أن استخدام هذه المعدات من دون مهاارة فاي أعماال تهيئاة األرض 

تسبب زيادة معدالت تصاريفها باإلضاافة إلاى اساتعمال الغيار مقانن لألسامدة الكيميائياة التاي لهاا 

بارامن اإلنمائياة الأن . اه الجوفية القريبة منهاا أبعاد بيئية سلبية على التربة وطلة األرض والمي

دعماات المراكااز الدوليااة واإلقليميااة والقطريااة لألبحاااث الزراعيااة التااي كااان ماان أهاام الدوليااة قااد 

نتائجها تطوير أنواو من النباتات لديها القادرة علاى مقاوماة ا فاات الزراعياة وظاروف الجفااف 

قنيات تحافظ على التربة الزراعية المياه المساتعملة والتملح إضافة إلى أن هذه البرامن طورت ت

 وفاعلياة مان األراضاي الزراعياة  ء مالياين الهكتااراتأحيابرامن من مصادر التلوث المحتملة و
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فاي  للطفيلياات  ةمقاوموفي استخدام مواد  استعمال المبيدات المناسبة وبكميات وتقنيات مناسبة

 وباذالكدول نامياة العدياد مان الافاي الزراعياة المشاريع عم منا ووفرت المبالغ الطائلة لد  التربة

للكااوادر كمااا اهتماات الباارامن بالتاادريب الفنااي والتقنااي المتقاادم  جلباات مااردودا  زراعيااا  مناساابا 

بلادان العاالم مثال هاذه في مجال التعليم الزراعي والتدريب البيئاي ولمئاات المشااريع فاي العاملة 

 . النامية 

ت البديلااة لحمايااة البيئااة بوسااائل متقدمااة اصاابح محااورا  اساساايا  ماان أن البحااث عاان الطاقااا

أيجااااد ناااوو مااان الوقاااود ذو المحتاااوى  ذالاااك وكمثاااال علاااى الدولياااة بااارامن اإلنمائياااة المحااااور 

المنخفض من ثاني أوكسيد الكااربون وتطاوير بادائل الطاقاة مثال الطاقاة المساتخرجة مان حركاة 

وحركة الهواء وحرارة بااطن األرض والتوصاية بتقليال  يةشمسالالمياه وحركة األمواج والطاقة 

علاى المادى البعياد فاي ( الانفط والفحام)االعتماد على الطاقة المستخرجة من الحفريات األرضية 

 .معظم بلدان العالم 

يوضااح ماادى صااعوبة وأهميااة إدارة لمثاال هااذه التطبيقااات ن اسااتعراض مثاال هااذه األمثلااة ا

 نتضاملذا وجاب ان  تخطيط الحضري المستقبلية في الدول الناميةالمشاكل البيئة ضمن برامن ال

اإلنمائيااة مشاااريع تااوفر االستشااارات الفنيااة والخباارات للاادول الناميااة الدارة  الباارامن الدوليااة

إعاادة )الشاركات التاي تادور نفاياتهاا  مانحهاذا البرناامن مثل مشاكلها البيئة وكمثال على تطبيق 

 .ةتخفيضات ضريبة مهم( استعمال

مباااادي ت بموجبهاااا العدياااد مااان الحاااددت تعليماااات وانظماااة وفاااي بداياااة هاااذا العقاااد صااادر

 :منها ضمن محاورالبيئة حماية في مجال الدولية ستراتيجية لبرنامن اإلنمائي الا

  الصحة البيئية 
  متسسات إدارة المجتمعات المحلية 
  البيئيةالتكنولوجيا 

اسابا  مان هاذه المبااد  عناد صاياطة البرناامن وتركت لكل دولة نامية تطبيق ما تراه من من

الوطنية ودعت إلى إصدار أدلة باإلرشادات البيئة والخبرات المتجمعاة لمسااعدة البيئية التنموية 

 .المخططين في دمن هذه المبادى مع عمليات التنمية

 :االستنتاج

ثير سالبي كبيار تااالهائال حاول العاالم ان لالنشطه البشريه الساكانيه  والتقادم التكنولاوجي  

وان سااعي  ةول  عاان تاادمير بيئتااتلااذلك يبقااى االنسااان هااو المسااالمحيطااة لالنسااان  ةعلااى البيئاا

يودي الااى ساالماااوى اعلااى الطعااام والماااء والطاقااه و ةاالنسااان ماان اجاال حياااة افضاال وحصااول

ان لاذلك بادا العاالم يادرك  ةويصطدم بعدها بالمشاكل البيئيا الطبيعيةاالستنزاف الواسع  لموارده 

تساابب تهااديات  فااي حساااباتها ةالساالبي البيئااة التضااع االثااار والتااي  مشاااريع التنميااه االقتصاااديه

 الاواعي ليات هاذا الجيالتنحتااج الاى اعااده التفكيار فاي مساو انناا اية المساتدام ةلفرإ التنميا

 ةالحالياا ةكاال خطااط التنمياا ضاامن هاادفا اساساايالالعتبااارات البيئبااة  كااونتان فااي وبصااوره جاااده 

االتاازام و ياةشااوون البيئالفاي  والعلمااي والتكنولاوجي  االلماام  الثقاافية ماع ضاارورة مساتقبليوال
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يلعب دورا اساسايا  ة ساتاوفير الماوارد المالياكما ان  الصحيحة للمشاريع التنوية  االدارة البيئيةب

ة البيئيا المشااكل ةوطرق معالجفي مجاالت البيئة  ةفي الوقايه من االثار السلبية للبرامن التنموي

 التعريافو ةبيئياال ةجنائياال القاوانين ووضع وضع التشريعات البيئيه المناسبه هذا مع العلم بان 

مشااكل بخطاورة الورفاع مساتوى االدراك في المجتمع  باالجراءات المطلوبه لحماية البيئة العام 

 قادمةجيال السيحد من التجاوزات على حقوق االالمجتمعي ووضع برامن للتثقيف البيئي  ةالبيئي

 . في بيئتهمفي مواردهم و
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 ( Sleep apnoea)  توقف التنفس اثناء النوم

 وسيم علوان علي الخليل. د

 ستشاري جراحة العظام والكسور والمفاصلإ

 

 الجزء االول
 :نبذة مختصرة

بساابب إقتااراب (  الحلااق)يحاادث توقااف التاانفس أثناااء النااوم عناادما ينغلااق مجاارى البلعااوم 

درانه  ماع بعِضاها الابعض الاى درجاة التمااس الم باشار مماا ياتدي الاى مناع دخاول الهاواء الاى  ج 

نجرة ومن ث م القصبات الهوائية والرئتينإ وعندما يشعر الِدماغ بتوقف التنفس ي عطي إشاعار  الح 

ود الى الجسم باإلستيقاظ وعند ذلك ينفتح مجرى البلعوم لدخول الهواء وبذلك يعود التنفس ويعاا

.  الشاخإ الناوم علاى الفاور تقريبااإ مان الم مكان ان تتكارر هاذه العملياة مئاات المارات كالف ليليااة

بساابب النااوم الم تقطااع ي عاااني الم صاااب ماان خمااول وكساال ِخااالل اليااوم التااالي باإلضااافة الااى عاادم 

تفاوتاه مان  32من الرجال فوق سان % 11حوالي . التركيز اثناء العمل سانة ي عاانون بادرجات م 

يتم ِعالج  حاالت توقف التانفس أثنااء الناوم إماا باالِعالج التحف ظاي او . وقف التنفس أثناء النومت

بالِعالج الِجراحي ولكن ف قدان الوزن والحد مان تنااول الكحاول مان الخطاوات الضارورية فاي أي 

 .برنامن عالجي

 :المقدمة

ات مان التانفس الضاحل توقف التنفس أثناء النوم هو إضطراب في النوم تحد ث ِخاللاه فتار

او توقف في التنفس اكثر من الم عتادإ كل فترة توقف قد تمتد من بِضعف  ثاواني إلاى بِضاعف دقاائق 

ان هذه الحالة تاتثر . وقد تحدث عدة مرات في الليلة الواحدة ويصاحبها صوت إختناق او شفخير

سال والشااعور علاى المصاابين بعاد اإلساتيقاظ مان الناوم حياث طالباا ماا يشاكون مان الن عا اس والكف

فااي دراسااة بواليااة   .بالتعااب أثناااء النهااار وهااذا ياانعكس علااى أدائهاام أثناااء العماال او الدراسااة

ب من واحد من كل  أمريكياا  ي عااني  51ويسكونسن في الواليات الم تحدة األمريكية ق در ان ما يقر 

مان الرجاال فاي % 41مان النسااء  و % 1من توقف التنفس أثاء الناوم بادرجات م ختلفاةإ وان 

صين عالفجين او م شخف طالبية الذين يعانون مان هاذه الحالاة . م نتصف العمر كانوا متأثرين وطير م 

طير واعين لتأثرهم بها حيث ان أفراد العائلة فاي األطلاب هام اول مان يادركون و يعاون لحادوث 

 .الحالة عند احد افراد العائلة

فااي األسااطورة األلمانيااة لعنااة أوناادين تاام وصااف صااورة ماان توقااف التاانفس أثناااء النااوم 

(Ondine’s Curse)  حيث يموت هانز حبيب أوندين بسبب توقاف تنفساه أثنااء الناوم وبعاد
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عباار التااأريا تاام اإلعتااراف بحاااالت توقااف التاانفس أثناااء النااوم كصاافة . خيانتااه لحبيبتااه أودياان

ضية التي تقف خلفها رف أن العالقاة باين التانفس على الرطم من . شخصية من دون فِهم الحالة المف

ثت عن هاذه  دف حف والنوم لم ت كتشف علميا إال حديثا إال ان هناك العديد من الِكتابات األدبية القديمة تف

الحالة  بعض هذه األدبيات تعود للحضارة الرومانيةإ ولكن من أبرز المساهمات األدبية الحديثاة  

اامين جااو  عنااد  (Charles Dickens)كاناات  بقلاام  تشااارلز ديكنااز   ما وصااف  الصاابي  السف

(Joe the fat boy)  في أوراق بيكويك (Pickwick papers)  إ لقد كان وصف ديكناز

هارته الرائعة في الوصِف والكتابة ولكن لام ياتم  مين ِمثال على دقة م الحظة ديكنز ومف للصبي السف

قام  بورويال   5116 في عام.  فِهم وِصفه هذا إال بعد نحو قفرن ونصف بعد نشر أوراق بيكويك

  (Burwell) واخاارين  بتشااخيإ حاااالت م ماثلااة للصاابي الساامين جااو وا طلااق عليهااا م تالزمااة

اع بالدراساات عان  بيكويكإ لقد كان عمل بوريل هذا حاافزا  الفخارين علاى القياام باالبحوث والتوس 

 . النوم

 

 :نبذة عن الجهاز التنفسي العلوي

ف والفام الخارجيتاان وينتهاي بالحويصاالت الهوائياةإ الجهاز التنفسي يبدأ من فتحتاي االنا

ونعني بالجهاز التنفسي العلوي هو ذلك الجازء الممتاد مان فتحتاي االناف والفام الخارجيتاان الاى 

 .الحنجرة

 

https://1.bp.blogspot.com/-0AbhOONvG70/YCq4QZGaoCI/AAAAAAAAJjw/CnZfz59ZmRkJfqEYnP0-5e6NPcwJUmP3wCLcBGAsYHQ/s863/2.png
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 :  (Nose)األنف

فااتح للخااارج بفتحتااي األنااف الخااارجيتين اازءم خااارجي يف  external)يتكااون األنااف ماان ج 

nares)  ااااازء داخلاااااي يفااااا بفتحتاااااي األناااااف   (Pharynx)تح فاااااي البلعاااااومومااااان ج 

ااادعى التجوياااف المشاااترك لالناااف الخاااارجي والاااداخلي  (internal nares)الاااداخليتن إ ي 

تاـحتوي مقدماة تجوياف األناف الخاارجي علاى ش اعيرات .  (Nasal cavity)باالتجويف األنفاي

ليظة وظيفتها ترشيح الهواء الداخل للرئتين  بار والجاراثيممن األترب( من ِخالل األنف)طف .   ة و الغ 

ي بِطن التجويف األنفي من الداخل ِطشاء م خاطيإ يتميز القِسام العلاوي بكونِاه مساتل عان حاساة 

تبقااي علااى خاليااا ِطالئيااة م هدبااة كمااا  اازء الم  الشاام إلحتوائِااه علااى م سااتقبالت الشاامإ ويحتااوي الج 

فارزة للم خااط وكاذلك يحتاوي الم    (Goblet cells)ويحتوي على الكثير من الخالياا الم خاطياة

باااار  بيباااات الغ  اااعيرات الدموياااةإ تعمااال الماااادة الم خاطياااة علاااى اإلمسااااك بح  علاااى الكثيااار مااان الش 

والجراثيم العالقة بالهواء وتعمل حركة أهداب الخاليا الِطالئية على دفع هذه األجسام الى الخلاف 

يهااا بواِسااطة أحماااض المعاادةإ نحااو البلعااوم وماان ثاام إبتالعهااا الااى المعاادة حيااث يااتم القضاااء عل

وتعمل المادة الم خاطية أيضا على ترطيب الهواء الجاف قبل دخوله باقي المجارى التنفساي فيماا 

 .تعمل الش عيرات الدموية على تدفئة الهواء البارد لتصبح حرارتفه طير متذية لنسين الرئتين

 : (Pharynx)الحلق/ البلعوم 

 :م وهي تتكون من ثالثة أجزاءس53يبلغ طول قناة البلعوم حوالي 

تفتح فيه من األعلى فتحتا  : (Nasopharynx)جزء علوي يدعى البلعوم األنفي -1

األنف الداخليتان ومن الجانبين فتحتا قناة اوستاكي المتصلة باإلذن الوسطى ويمتد الى 

(  (Uvulaواللهاة  (Soft palate)األسفل الى مستوى السقف الرخو لتجويف الفم 

لع من دخول الذي ي بتف غلق البلعوم األنفي ويمنع الطعام الم  رتد قليال الى األعلى والخلف ليف

ويوجد في األعلى والخلف من . تجويف األنفإ ان وظيفة البلعوم األنفي تنفسية فقط

دة لمفاوية ت سمى اللوزة الِعدائية  . (Adenoid)جدار البلعوم األنفي ط 

يقع خلاف تجوياف الفام ويمتاد مان  : (Oropharynx)جزء اوسط يدعى البلعوم الفمي -2

إ وي فاتح باه  (Hyoid bone)م ساتوى الساقف الرخاو لتجوياف الفام الاى العظام الالماي

اازء هظميااة  فتحااة واحاادة هااي الفتحااة الخلفيااة لتجويااف الفاام  لااذا فااإن وظيفااة هااذا الج 

إ زوج  (Tonsils)يوجااد فااي ِجاادار البلعااوم الفمااي زوجااان ماان اللااوزتين . وتنفسااية

ل  .عومي وزوج لِساني يقع عند خلف اللسانبف

ري -3 نج  يمتد من م ستوى العظم  : (Laryngopharynx)جزء سفلي يدعى البلعوم الح 

نجرة في األمامإ لذلك فإن وظيفته هظمية  الالمي الى بداية المريء في الخلف والح 

  .وتنفسية أيضا

 



 

  
51 

رة نج   : (Larynx)الح 

رة تقريبا في منتصف الرقبة نج  ابة الهوائياة  تقع الح  لعاوم والقفصف وت شكل ممر قصير باين البف

قي رف   (Thyroid cartilage)ويتكون ِجدارها من تسع ق طع ط ضروفية أبرزها الغ ضروف الادف

ارة وهاو ماا ي تعاارف علياه بت فاحاة آدم نج  إ  (Adam’s apple)الذي ي شكل الِجدار األمامي للح 

ضاااروف ز ط  ااارة يبااار  نج  يمتاااد الاااى األعلاااى كورقاااة نباااات يااادعى لِساااان  وفااي الِجااادار الخلفاااي للح 

رة الى االعلى في غلق لسان الِمزمار فتحاة .  (Epiglottis)الِمزمار نج  عند بلع الطعام ترتفع الح 

رة  نج  فيمنع دخول الطعام الى مجرى التانفس  حياث ان دخاول أي (  Glottisفتحة الِمزمار)الح 

اا اارة يااتدي الااى الس  نج    cough reflex)الااذي هااو رد فعاال)عال شاايء عاادى الهااواء الااى الح 

 .لغرض إخراج ذلك الشيء

 : مراحل النوم الطبيعية

 

 Non Rapid Eye)وهي مرحلة حركة العين الغير سريعة المرحلة األولى

Movements= NREM)   حيث  تكون  حركة العين ِذهابا وإيبا بطيئة وففحإ موجات
هربائية الِدماغ رعة هذه   (Electroencephalography= EEG)كف ت سجل تباطأ في س 

في المرحلة الثانية من النوم ي سجل تخطيط الدماغ الكهربائي زيادة في النشاط . الموجات
رعة في حركة العين وهذه المرحلة هي مرحلة حركة العين  الكهربائي للِدماغ ي صاِحب ه س 

م عظم وفي ِخالل هذه المرحلة تحدث    (Rapid Eye Movements= REM)السريعة
المرحلة األولى والثانية ت شكل دورة نوم واحدة وتستغرق في الحاالت . األحالم أثناء النوم

دقيقة والشخإ الطبيعي يمر بعدة دورات نوم أثناء نومه وأي عدم إنتظام  512-12الطبيعية 
راحل النوم ِخالل الدورة الواحدة او في تتابع دورات النوم يتدي إضطرابات في النوم قد  في مف

وذلك لتحديد (  (Polysomnography تحتاج الى ِدراسة م عمقة من ِضمنها دراسة النوم
رق الِعالج  .أسباب عدم اإلنتظام وط 

 

 :افلية توقف التنفس أثناء النوم

لعاوم مان بعِضاها الابعض الاى درجاة اإللتصااق ِمماا ياتدي الاى  دران البف ب ج  عند النوم تقتر 

جاارى الهااواء العلااوي ف ِعناادما (. ثانيااة 62-52ماان )يتوقااف التاانفس لفتاارة ماان الوقاات إنسااداد مف

يتشاار الااِدماغ توقااف التاانفس او إنخفاااض مسااتوى األوكسااجين وإرتفاااو مسااتوى ثاااني اوكساايد 

ي عطي أيعاز للجسم باإلستيقاظ ِعندها يبدأ مجرى التنفس العلوي ( الِدماغ)الكاربون في الدم فإنه 

اخير بعادها يعاود الجسام بالتوسع التدريجي وقاد ي صا( البلعوم) احب ذلاك درجاات م ختلفاة مان الشف

الى النوم بصورة م باشرة في أطلب الحااالت  وحتاى أن الماريض ال يشاعر باإلساتيقاظ وال يتاذكر 

ام . في الصباح ما حدثف له أثناء النوم يمكن لهاذه الادورة مان إنقطااو التانفس واإلساتيقاظ ومان ثف

تفقطع يترك افثااره علاى . لعدة ِمئات من المراتالعودة للنوم ان تتكرر ِخالل النوم  إن هذا النوم الم 

عاب والشاعور بالن عااس طيلاة الياوم ماع عادم  سل والتف المريض في اليوم التالي حيث ي عاني من الكف

مان األساتراليين ي عاانون مان % 1ت شاير التقاديرات أن حاوالي . التركيز أثناء العمل وِخالل الياوم
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عاام ي عااني مان  32نوم وإن حوالي واحد من ك ل أربعة ذكاور فاوق سان التوقف التنفس أثناء ال

 .هذه الحالة

 

الشخير هو الصوت الناتن من إضطراب في حركة التيارالهوائي أثناء مروِره من األناف و 

رة  نج  ال مان (. الجزء العلوي من مسار الجهاز التنفسي)الجزء الخلفي من الفم وخالل الح  ليس ك 

خير ي عاااني ماان توقااف التاانفس أثناااء النااوم و لكاان وجااوده  باإلشااتراك مااع عواماال ي عاااني ماان الشاا

مهمااا كااان صااوت . الخطاار األخاارى لإلصااابة بالحالااة ي ساااعد علااى التنباات بتطااور وِشاادة الحالااة

الشخير عالي وم زعن فإناه ال يادل علاى وجاود حالاة توقاف التانفس أثنااء الناوم وكماا وإن ِشادة 

ساار الهاواء وصوت الشخير العالي ال ي دل  على ِشدة و صعوبة الحالة والحقيقة إن شدة تضيق مف

جال كثير لحركة التيار الهوائي إلحداث وإخراج الكثيرمن الشاخير  والحقيقاة  يعني إنه ال يوجد مف

 .  األخرى ان توقف الشخير الم فاجىء يدل  على توقف مرور الهواء وبالتالي توقف التنفس

 :التنفس أثناء النومنواو و درجات شدة توقف أ

ِرب لح التنفس الم ضطف  Sleep disordered)في الواليات الم تحدة األمريكية ي ستخدم م صطف

breathing)   أثناء النوم وذلك لوصف المجموعة الكاملة من مشاكل توقف التنفش أثناء

 .النوم بسبب عدم وصول ما يكفي من الهواء الى الرئتين اثناء النوم

 :واو من توقف التنفس أثناء النومهناك ثالثة ان

 :(Obstructive Sleep Apnoea= OSA)توقف التنفس أثناء النوم اإلنِسدادي  -1

حيث يتوقف التنف س بسبب إنسداد تدفق الهواء في مجرى التنفس العلوي وهو ما تم تبيانه 

حاالت من نِسبة % 84في افلية حدوث توقف التنفس اثناء النومإ و يشكل هذا النوو حوالي 

أشخاإ م صاب بتوقف  52من كل  5على الصعيد العالمي فإن . توقف التنفس أثناء النوم

إ بصورة عامة فإن (5:1)التنفس اثناء النوم االنسداديإ والِرجال اكثر إصابة من النساء 

 .أطلب الم صابين هم من األعمار الم تقدمة ومن اللذين يعانون من الِسمنة

م جتمعة او بصورة م نفردة على إنسداد مجرى الهواء العلويإ  هناك عدة عوامل قد تعمل

 :من هذه العوامل
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 مثل ضيق المجرى التنفسيإ إزدحام المجرى  :الب نية التشريحية لمجرى التنفس العلوي

التنفسي بسبب تضخم مكون او اكثر للمجرى التنفسي او طبيعة المجرى التنفسي القابلة 

 .لالنهيار او الطي

  مثل عدم فعالية العضالت الموسعة للبلعوم اثناء النومإ زيادة في  :تشريحيةاسباب طير

  .الوزنإ التأريا العائلي للمريضإ الحساسية و تضخم اللوزتين

قد ي عاني بعض الم صابين بالتهاب المجرى التنفسي العلوي من توقف التنفس أثناء النوم  

ضية ناتج رف ة عن تضيق المجرى التنفسي نتيجة من النوو الخفيف ولكن هذا يعد حالة عف

اإللتهاب وتزول الحالة عند التعافي من اإللتهابإ ولكن حاالت توقف التنفس أثناء النوم الشديد 

يحتاج حتما  الى ِعالج لمنع إنخفاظ نسبة األوكسجين في الدم أثناء النوم وما قد ي صاِحب ذلك 

 . تدي للوفاةمن حصول م ضاعفات قد تترك افثار م زِمنة وحتى قد ت

ابات باروتين البيتاا أميلوياد فاي  في السنوات األخيارة أظهارت بعاض الدراساات وجاود ترس 

المادة البيضاء لِدماغ الم صابين بتوقف التنفس أثناء النوم اإلنسادادي  ويعازي الابعض ذلاك الاى 

قطااو عدم حصول الِدماغ على الراحة الضارورية أثنااء الناوم بسابب عادم إنتظاام الناوم نتيجاة إن

ابات باروتين البيتاا أميلوياد هاي أحاد العالماات الباارزة الدالاة . التنفس أثناء الناوم وحياث ان ترس 

علااى اإلصااابة بِالزهااايمر فقااد أجرياات بعااض البحااوث لدراسااة إمكانيااة وجااود ِعالقااة بااين توقااف 

ض التنفس أثناء النوم اإلنسدادي الشديد ومرض افلزهايمرإ وقاد تباين مان هاذه الدراساات ان بعا

مار قاد يتعرضاون لإلصاابة بمارض  الم صابين بتوقف التنفس اإلنسدادي  الشديد فاي م نتصاف الع 

الزهااايمر فااي ساانوات العماار المتقدمااة كمااا وان بعااض م رضااى الزهااايمر قااد يعااانون ماان توقااف 

التنفس أثنااء الناوم ونتيجاة لهاذه البحاوث فاإن اإلعتقااد الاذي كاان ساائدا  مان أن توقاف التانفس 

ف إنما هاو فاي الحقيقاة احاد عالماات اإلصاابة أثناء الن رف وم في كبار السن هو نوو من أنواو الخف

بماارض افلزهااايمر وان معالجااة توقااف التاانفس أثناااء النااوم ماان الم مكاان ان يااتثر وي قلاال  نِساابة 

بات البيتا أميلويد وبالتالي تتحسن بنية الدماغ وتتحسن كفائة االدراك  . ترس 

ي شاكل هاذا  : (Central Sleep Apnoea= CSA)م المركزي توقف التنفس أثناء النو -2

من حاالت توقاف التانفس أثنااء الناوم حياث يتسابب عطال فاي مراكاز السايطرة % 2.1النوو 

العصبية على التنفس في الِدماغ الى فشل الِدماغ في إعطاء األوامر بإستنشاق الهواء ويناتن 

ام الادورة التنفساية ضاروري للم حافظاة حياث ان إنتظا. عن ذلك ف قادان دورة تنفساية او اكثار

على م ستوى األوكساجين وثااني اوكسايد الكااربون فاي الادورة الدموياة  فكلماا ف قِادت دورات 

تنفسية إنخفض أكثر م ستوى تركيز األوكساجين وفاي ذات الوقات يرتفاع تركياز ثااي اوكسايد 

تاِه الم ختلفاة الكاربون في الدورة الدموية وبالتالي تتأثر خاليا الجسم وفعالية  أعضاائِه وأجهزف

وبالذات الِدماغ والمراكز العصبية فيهإ وتعتمد شدة هذه التأثيرات على درجة و ِشدة إنقطااو 

مان الم الحاظ فاي . التنفس وعلى الخصائإ الفردية للشخإ الذي يعاني من إنقطاو التانفس

ها د لمعااودة التانفس كماا هذا النوو من التوقف ان النائم وأثناء توقف التانفس  ال يباذل اي ج 

التوجد اي حركة في الصدر او عالمات ِصراو للتغلب على توقف التنفس ويفظهر إزرقاق في 
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عناد عاودة التانفس فاإن حركاة التانفس تكاون . الجسم خصوصا في منطقة الشافتان واألظاافر

بون سريعة لفترة من الوقت تكون كافية للجسم إلستعادة نسبة األوكجين وثاني أوكسيد الكاار

ان توقف التنفس أثناء النوم المركزي هاو م شاابه لماا يحادث مان إساتعمال . الطبيعية في الدم

رعات زائدة  من م ثبطات التنفس مثل الهروين وم شتقات األفيون  .ج 

وهو مزين من  : (Mixed Sleep Apnoea)توقف التنفس أثناء النوم الم ختلط   -3

ي والمركزيإ حيث انه قد لوحظ منذ فترة طويلة أعراض توقف التنفس أثناء النوم اإلنسداد

في م ختبرات النوم ان بعض مرضى توقف التنفس أثناء النوم اإلنسدادي خالل ِعالجهم 

أجرى الباحثين في  1226تظهر عليهم اعراض توقف النفس أثناء النوم المركزيإ في عام 

فس أثناء النوم مريض ي عتقد أنهم مصابون بتوقف التن 113مايو كلنك دراسة على 

من هتالء المرضى بعد ان خضعوا للعالج الالزم استمروا % 51اإلنسدادي حيث تبين ان 

يعانون من توقف التنفس ومع التعمق بالبحث تبين ان سبب استمرار معاناتهم من توقف 

  .التنفس هو مركزي باالضافة الى كونه انسدادي

لمرات التي ينقطع فيها التنفس أثناء تعتمد شدة توقف التنفس أثناء النوم على عدد ا

 :النوم وخالل الساعة الواحدة

 انقطاعات في الساعة 1اقل من  النوم العادي 

  توقف  في الساعة 51-1 :توقف التنفس اثناء النوم الخفيف 

  توقف  في الساعة 32-51 :توقف التنفس اثناء النوم المعتدل 

  توقف  في الساعة 32اكثر من :توقف التنفس اثناء النوم الشديد 

 

 :أعراض وعالمات توقف التنفس أثناء النوم

بصورة عاماة تعتماد األعاراض والعالماات علاى مادى وشادة إنقطااو التانفس أثنااء الناوم  

يعااني المصاابين بتوقاف التانفس أثنااء الناوم . وكذلك على الخصائإ الفردية للشخإ الم صااب

عف اإلنتباه وهذا ما قد يتدي الى خطار من الن عاس أثناء النهار ومن الخمول و عدم ال تركيز وض 

كما وي عاني الم صااب مان تغيار فاي سالوكه . التعرض للحوادث أثناء قيادة السيارة او أثناء العمل

في صبح ِمزاجي وفي بعض األحيان عادواني واذا لام ياتم عالجاه فاي الوقات الم ناساب فقاد ي صااب 

 .باإلكتئاب

اداو : النوممن عالمات توقف التنفس أثناء   األرقإ الشخير العاليإ النوم الم ضاطربإ الص 

 .عند اإلستيقاظ من النوم
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 :عوامل الخطورة

توقف التنفس أثناء النوم من الم مكن ان ي صيب اي شخإ بغض النظر عن الجنسإ 

نصر او العمر ولكن هناك بعض العوامل التي تجعل من إمكانية إصابة البعض اكثر من  الع 

 :طيرهم

 جال اكثر ع رضة لإلصابة من النساءالر. 

 يزداد إحتمال اإلصابة مع تقدم العمر وزيادة وزن الجسم. 

 إ تضاخم (سام 43-45)انان  57-56محايط الرقباة ـكثر مان : البنية التشاريحة للشاخإ مثال

اللوزتين او اللسانإ الفك العلوي الضيقإ احتقان األنف و التهااب األناف التحسسايإ إرتجااو 

 .ن المنحسرالمريءإ الذق

 وجود تاريا عائلي باإلصابة بتوقف التنفس أثناء النوم. 

 تناول الكحولإ تعاطي المهدئات والم خدرات. 

  المدخن ثالث مرات اكثر عرضة لإلصابة من طير المدخن:التدخين . 

  رضاة لإلصاابة وكاذلك مان في حاالت توقف التنفس أثناء النوم المركزي فإن الرجال  اكثار ع 

 . سنة والمصابين بامراض القلب والجلطة الدماطية 61اكثر من هم أعمارهم 

 

 :الجزء الثاني

 :التشخيإ

 العالج التحفظي: العالج

 العالج الجراحي         

 

 :المصادر وللتوسع في الموضوو

1- The 3 Types of Sleep Apnea Explained: Obstructive, Central, & Mixed 

(alaskasleep.com) 

2- Sleep apnea - Wikipedia   

3- What Are the Types and Causes of Sleep Apnea? (sleep-disorders.net) 

4- Polysomnography (sleep study) - Mayo Clinic 

5- Sleep Apnea | NHLBI, NIH 

6- Sleep Apnea Treatment | Bestcare Dental 5205 S Durango Dr #103, Las Vegas, 

NV 89113 (702) 949-0992 (bestdentalcarelv.com) 

 
 

https://www.alaskasleep.com/blog/types-of-sleep-apnea-explained-obstructive-central-mixed
https://www.alaskasleep.com/blog/types-of-sleep-apnea-explained-obstructive-central-mixed
https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_apnea
https://sleepapnea.sleep-disorders.net/types
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/polysomnography/about/pac-20394877
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sleep-apnea
https://www.bestdentalcarelv.com/sleep-apnea-treatment/
https://www.bestdentalcarelv.com/sleep-apnea-treatment/
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