
 األكاديمية الليبية/فرع مصراتة

 مدرسة العلوم اإلنسانية

 قسم: علم االجتماع

 
 اتجاهات األطباء الليبيين نحو ظاهرة العالج بالخارج

 بمدينة مصراتةدراسة ميدانية 

 

بحث مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة اإلجازة العالية )الماجستير( في 

 علم االجتماع

 
 

 إعداد الباحثة:

 هيفاء محمد امشيحيت
 

 
 تحت إشراف: 

 محسنعبدالمحسن عبدهللا ُمحمد الدكتور: 

 
2016  



 

 أ

 اآلية  

 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ 

 ژېئ ېئ ېئ ىئ 

 
 {81-79سورة الشعراء، اآليات }

  



 

 ب

 الإهداء
 

 إىل والديَّ أطال اهلل يف عمرمها

 إىل زوجي العزيز الذي شاركين هذه املرحلة مبا فيها من مشاق ومتاعب ومصاعب

 إىل ابنيت خدجية

 

 أهدي هذا البحث املتواضع

 

 الباحثة

  



 

 ج

 الشكر والتقدير
الددنق مءحءددص الوددحا والإللجهللددا اء ددل   ددنا  --والشدد و والاءددلذ الددنق ع هللء  دد     الحمدد 

 البحث حتى ظهو بللوووة التص بهللن أهلل هلل م.

 على مل عبدالمحسن محسن محمد :الدكتورتستلنق الاللل ألأتو ه ب  هللل الش و واعمتءلن 

 وال واتسا.بنله من  ه  وتنلهللل للمولعب التص وا هتءص خالل موحلا البحث 

 م تدح، والددكتور: يوسد  البحبدح،  محمدد الددكتور: مطدى   مل أت  م بللش و إلى  ل من 

ل بدولهم تح دهللم  ؛الغويد  عبددالمنم  محمدد  والددكتور: شدالببو والدكتور: نور الدين أحمدد  الهدي 

 اتستملوة اعتستبهلللن.

الببو والدكتور: وندي  ش نور الدين أحمدالدكتور:   مل أت  م بللش و والت  هللو إلى  ل مدن 

 ل بولهم مءلقشا البحث وغم مشلغلهم الإللمهللا ال اهللوة. تيامحمد الكر 

، علدى متسدلع ته جدص تاوهللدا بهلللءدل  لدكتور: احمدد حسدنينلبحلشكر  مل ع هللاوتءص أن أتو ه  

بموا إلدا  التدص ت الد  مند  مليىدحن لألستحذة:اعتستبهلللن بللحلتسب اآللص، وع أءتسى ت  هللم الش و إلى 

 .وهلًلللغ

 لمل ق مه من متسلع ه.احميد  علي عبدالالحدرالدكتور: ء هللب األ بلذ لوالش و مووول 

 ء ل   نا البحث.إوأخهللًوا... أت  م بللش و ل ل من تسل م وتسلع  ولو ب لما جص 

 

 

 الباحثة

  



 

 د

 فهر  المحتويحت
 الط حة  المنوان
أ  .......................................................................................... اآلهللا

 ب  ..................................................................................... اا  اذ
 ج  ............................................................................... والت  هللو الش و
   ............................................................................. المحتوهللل  جهوس
   ............................................................................... ال  اول جهوس
ق  ............................................................................... األش لل جهوس

البحث مدخ  - األو  ال ط 

2 ...................................................................................... المالدمة

4 ......................................................................... البحث مشكلة تحديد

6 ................................................................................. البحث أهمية

 6 ............................................................. للبحث الءظوهللا األ مهللا -1
 6 ........................................................... للبحث الت بهلل هللا األ مهللا -2
7 ................................................................................ البحث أهدا 

7 .............................................................................. البحث تسحؤالت

7 ............................................................... البحث في مةالمستخد الم حهي 

9 ............................................................................ السحبالة الدراسحت

 للبحث المنهجية اإلجراءات - الثحني ال ط 

20 ................................................................. للبحث المنهجية اإلجراءات

20 ..................................................................... البحث ومنهج نوع -1

20 ......................................................................... البحث مجحالت -2

21 ......................................................................... حثالب مجتمع -3

21 ............................................................................. البحث أداة-4

22 ............................................. البحث في المستخدمة اإلحطحئية األسحليب -5



 

 ه

 الط حة  المنوان
  نظري مدخ  الىبي االجتمحع عل  - الثحلث ال ط 

24 ........................................................... نظري مدخ  الىبي االجتمحع عل 

25 .................................................... الىبدي االجتمحع عل  تىور مراح  -أواًل 

25 ....................................................................... األولى الموحلا

25 ....................................................................... الالءهللدا الموحلا

26 ....................................................................... الاللاا الموحلا

27 .................................................. والىب االجتمحع عْلمَّي بين المبقة -ثحنًيح

29 ......................................................... للمستش   االجتمحعي البنحء -ثحلثًح

31 ................................................................... الطحية المؤسسة -رابًمح

31 .......................................................................... الموقد  -1

31 ........................................................................... الءشدأة -2

33 ....................................................................... اام لءل  -3

35 ................................................................ ال بهللا الت ههلل ا  -4

35 ......................................................... لل بهللب ال بهللا المتسؤولهللا -5

36 ........................................................ والموهللض ال بهللب بهللن الإلالقدا

38 .............................................. للىبيب ال نية والخبرة الملمي التأهي  -خحمسح

40 ......................................... بحلخحرج المبج لمشكلة الم سرة النظرية االتجحهحت

 40 ............................................................................... م  مدا
 40 ..................................................... الوئهللتسهللا الا وهللا اعت ل ل  -أوًع 
 45 ..................................................... ال بهللا اع تملعهللا الءظوهللا -الءهلًلل

 الليبي المجتمع في الىبية االجتمحعية الحيحة - الرابع ال ط 

52 ..................................................................................... مالدمة

53 .................................................... ليبيح في بحلطحة االهتمح  تىورات -أواًل 

53 .............................................................. الإلاملءص الح م جتوة -1



 

 و

 الط حة  المنوان
54 ........................................................... ااهلل للص اعحتالل جتوة -2

54 ............................................................ اعتست الل بإل  مل جتوة -3

55 .............................................................. م1969 بإل  مل جتوة -4

57 .................................................... السريري والتدريب الطحي التملي  -ثحنًيح

58 ............. ( 2006-2002) من ال ترة خب  واالجتمحعي االقتطحدي التحو  خىة مشروع

58 ................................................... اع تملعص واللملن الوحا ق لع

  والنتحئج البيحنحت عرض - الخحم  ال ط 

62 ................................... (:البحث مجتمع) البسيىة الوط ية الجداو  عرض -أوال

68 ...................................................... :الىبيب بمم  المتملالة البيحنحت -ثحنًيح

78 ...................... :بحلخحرج المبج ظحهرة حو  الىبيب بحتجحهحت المتملالة البيحنحت -ثحلثح

85 ......................................................................... والتوطيحت النتحئج

90 ........................................................... البحث بتسحؤالت متملالةال النتحئج

91 .................................................................................. التوطيحت

92 ............................................................................. المراجدع قحئدمة

95 ............................................................................. البحث ملخص

 المبحق

 
 
 
 

  



 

 ز

 فهر  الجداو 
 الط حة رق  الجدو  

 62 ................................................ الءوع حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (1-5)   ول
 62 ...................................... الإللمهللا الشهل ة حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (2-5)   ول
 63 .................................... اع تملعهللا الحللا حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (3-5)   ول
 64 ........................................ الخبوة تسءوا  حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (4-5)   ول
 64 ........................................... التخوص حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (5-5)   ول
 66 ......................................... الإلمل م لن حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (6-5)   ول
 67 ............................................... ال خل حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (7-5)   ول
 67 ............................................... التس ن حتسب المتسح أجوا  تو هلل  (8-5)   ول
 68 ............... عملهم جص المتستشاى إ اوة ت خل حول المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (9-5)   ول
 69 ............... الهللوم جص الوتسمص ال وام تسلعل  عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (10-5)   ول
 الخلوددا الموددحل  جددص الإلمددل تالددهللل عددن المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (11-5)  دد ول

 69 ................................................ الإللم ال  لع جص الإلمل على
 الخلودا المودحل  جدص الإلمدل هللالدلون الدنهللن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (12-5)   ول

 70 ................................................ الإللم ال  لع جص الإلمل على
 المدوهللض هلل إلدل أءده ال بهللدب مهلم من أن حول المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (13-5)   ول

 70 ........................................................ للا ا ومً ا إلهلله هللءظو
 جددددص المدددوهللض مإللملدددا جدددص جدددو  و ددددو  عدددن المتسدددح أجدددوا  إ لبدددل  تو هللددد  (14-5)   ول

 71 ........................................ الخلوا والموحل  الإللم المتستشاى
 المددوهللض علددى لل شدد  المتسددتغو  الوقدد  عددن المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (15-5)   ول

 71 .................................................................. الغللب جص
 72 ........................ ب قا الموض تشخهللص عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (16-5)   ول
 72 ............................. علهللهم تمو بءإلم أ لبوا النهللن المتسح أجوا  إ لبل  (17-5)   ول
 جدص علهللهدل ال شد  هللدتم التدص الحدلع  عد   عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (18-5)   ول

 73 ..................................................................... المإلتل 



 

 ح

 الط حة رق  الجدو  
 ءظهللدددو مإلءوهللدددا أو مل هللدددا حدددواج  و دددو  عدددن المتسدددح أجدددوا  إ لبدددل  تو هللددد  (19-5)   ول

 73 ........................................ المتستشاى إ اوة من عملك جص تمهلل ك
هللالئده لالحتهللل دل  الشدهوق الواتدب  الهللدا عدن المتسدح أجوا  إ لبل  تو هلل  (20-5)   ول  وا 

 74 ......................................................... الخلوا لاللت امل 
 74 ...... بللمتستشاى الوظهللاهللا م لءتهم عن ولل م عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (21-5)   ول
 الوظهللاهللدددا م ددلءتهم الدددوض بإلدد م أ دددلبوا الددنهللن المتسدددح أجددوا  إ لبدددل  تو هللدد  (22-5)   ول

 75 ................................................................. بللمتستشاى
 لإلددالج هلللدد م بمددل المتستشدداى ت ههللدد  مدد   عددن المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (23-5)   ول

 75 ................................................................... المولى
 التشدددخهللص جدددص ال بهللدددا األخ دددلذ و دددو  عدددن المتسدددح أجدددوا  إ لبدددل  تو هللددد  (24-5)   ول

 76 ............................................... ع مهل من المتستشاهللل   اخل
 الء وا  لحلوو اا اوهللا التتسههللال  ت  هللم عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (25-5)   ول

 76 ............................................... ع مهل من ال ولهللا والمؤتموا 
 وتأ هلللهدددل ومددد   التمدددوهللض  هللئدددا تأ هللدددل عدددن المتسدددح أجدددوا  إ لبدددل  تو هللددد  (26-5)   ول

 77 ................ عمله وتتسههللل لل بهللب الاءهللا المتسلع ة بت  هللم لهم هللتسمح بش ل
 المتسدددددلع ة ال بهللددددا وددددوالإلءل تالددددهللل عدددددن المتسددددح أجددددوا  إ لبددددل  تو هللدددد  (27-5)   ول

 77 ............................................... اللهللبهللا الإلءلوو على األ ءبهللا
 جدص بللخدلوج الإلدالج بتل دص المولدى ءوح عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (28-5)   ول

 78 ....................................... لإلال ك واتست لبتهم شالئهم ع م حللا
 مولدددلك تءودددح ت إللدددك التدددص األتسدددبلب عدددن المتسدددح أجدددوا  إ لبدددل  تو هللددد  (29-5)   ول

 78 ............................................................ بللخلوج بللإلالج
 للددن لب المولددى تشدد   التددص التسددلحل  حددول المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (30-5)   ول

 79 ...................................................... جهللهل الإلالج لتل ى إلهللهل
 أتسددوته أو المددوهللض مددن ال بهللددا اعتستشددلوة عددن المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (31-5)   ول

 79 ............................................................. بللخلوج للإلالج
 



 

 ط

 جدص وأل بدلذ اللهللبهللدهللن األ بدلذ بدهللن التإلدلون عدن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (32-5)   ول
 80 ......................................... المولهللا الحلع  متلبإلا جص الخلوج

 80 ........ بللخلوج الإلالج متل ص من ش و  و و  عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (33-5)   ول
 لددك حددلج  بللخددلوج المددوا ءهللن عددالج أن حددول المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (34-5)   ول

 81 .................................................. المهءهللا ق وتك ت وهللو على
 ال بددددص التشددددخهللص جددددص جددددوو  و ددددو  عددددن المتسددددح أجددددوا  إ لبددددل  تو هللدددد  (35-5)   ول

 81 ................................................ وخلو هل لهللبهللل  اخل للموهللض
 التشدددخهللص جدددص جووقًدددل بو دددو  هلل دددوون الدددنهللن المتسدددح أجدددوا  إ لبدددل  تو هللددد  (36-5)   ول

 82 ........................................ خلو هل عن لهللبهللل جص للموهللض ال بص
 الحددلع  مدد  التإللمددل جددص وددإلوبا و ددو  عددن المتسددح أجددوا  إ لبددل  تو هللدد  (37-5)   ول

 82 ............................................... بللخلوج الإلالج لهل تسب  التى
 الحدلع  م  التإللمل جص وإلوبا هلل  ون النهللن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (38-5)   ول

 82 ............................................... بللخلوج الإلالج لهل تسب  التص
 83 ...... الخلوج جص بللإلالج بهللب  بواتك قهلللمك عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (39-5)   ول
 83 ..... الخلوج جص بللإلالج أتسوتك أجوا  أح  ءوح عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (40-5)   ول
 84 ............................. لهللبهللل خلوج الإلمل عن المتسح أجوا  إ لبل  تو هلل  (41-5)   ول

  



 

 ي

 فهر  األشكح 
 الط حة الشك  
62 ................................................... للإلهللءا الءوعص التو هللب تو هلل ( 1-5) ش ل

63 ....................................... الإللمهللا الشهل ة حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 2-5) ش ل

63 .................................... اع تملعهللا الحللا حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 3-5) ش ل

64 ......................................... الخبوة تسءوا  حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 4-5) ش ل

65 ............................................التخوص حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 5-5) ش ل

66 .......................................... الإلمل م لن حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 6-5) ش ل

67 ................................................ ال خل حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 7-5) ش ل

68 ................................................التس ن حتسب المتسح أجوا  تو هلل ( 8-5) ش ل

 



 

 ال ط  األو 

 مدخ  البحث
 الم  ما.  

 تح هلل  مولوع البحث.  

 أ مهللا البحث. 

 أ  ا  البحث.  

 تتسلؤع  البحث.  

 ال واتسل  التسلب ا.   



 مدخ  الدراسة  ال ط  األو 

2 

 المالدمة:
و و هللهتم ب واتسا مشل ل الوحا والمدوض علم اع تملع ال بص من الإللوم ح هللاا الءشأة،  هللإل 

والإلالقدددا اع تملعهللدددا، وأودددبح الددد وو األتسلتسدددص لإللدددم اع تمدددلع ال بدددص  دددو تإللدددهللم األ بدددلذ المبدددل   

األولددى ل واتسددا التسددلوك ااءتسددلءص قبددل  واتسددتهم لل ددب، مددن أ ددل الإلمددل علددى ت ددوهللو ال اددلذا  جددص 

 ل بص.الم لل ا

ل  ال ددون المللددص، وهللم ددن تاتسددهللو ح ااددا الءشددأة هللبدد أ اع تمددلم بإللددم اع تمددلع ال بددص مءددن تسددبإلهللء

لهنا الإللم، بأن اعت له التسلئ  لهنه الءظوهللل  اع تملعهللدا ء دم عدن حو دا التءدوهللو، والحو دل  التسهلللتسدهللا 

تا هللدو الإل لدص، والمء  ددص، واع تملعهللدا جدص ال دون الاددلمن عشدو ال لئمدا علددى مادل هللم الت د هللم بلتسددتخ ام ال

جدددص حدددهللن  لءددد  المولدددوعل  المتإلل دددا بللودددحا، وال تسددد ، ولهللددد ة الءظوهللدددل  ال التسدددهلل هللا، و دددلن تدددواث 

 .(1)حو ا التءوهللو هللإلءص إم لءهللا الءظو إلى التووجل  األجوا  الموا جا للوعص والءشل  الإل لص

علدددم اع تمدددلع ال بدددص ال واتسدددا الإللمهللدددا، والمولدددوعهللا التدددص تتءدددلول البإلددد  اع تمدددلعص  هللإلتبدددو

هلل ل  الإلالقا بهللن م لل مملوتسا مهءا ال ب والواقد  اع تمدلعص، واعقتودل ق، والتسهلللتسدص،  لل ب، وا 

هلللددلا التسددمل  الممهللدد ة لتلددك الوددلا بددهللن ال ددب وعلددم اع تمددلع، جهددو إًنا مبحددث واألءاووبولددو ص ، وا 

 أتص بن علم اع تملع الإللم وعلوم ال ب. وتس  هلل

ن مددن حدد  المددوا ءهللن علددى ال ولددا أن تددوجو لهددم الوعلهللددا والخدد مل  ال بهللددا ال لملددا وال لجهللددا إ

ءمدل هللو نا ع  إلءدص لدوووة ت د هللم  دنه هللإلءص ت  هللم الخ مل  ال بهللا بواا مءتظما ومت  مدا جحتسدب، وا 

  ب أن تتوجو ال الذة وال الهللا ال مهللا.أءه هلل :أق ؛ومتستو  علل   الخ مل  ال بهللا بش ل  ل   

ت دددددلس الم تمإلدددددل  بت ددددد مهل جدددددص الم دددددلل الودددددحص بإلددددد ة مؤشدددددوا ، مادددددل: )عددددد   األ بدددددلذ 

والممولددددل  ل دددددل ألدددد  مدددددن التسددددد لن، متوتسدددد  الإلمدددددو، مإلددددد ع  الخوددددوبا، واءخادددددلض مإلددددد ع  

هللا ع تددوتب  الوجهللددل (،  ون الءظددو إلددى متسددتو  الخدد مل ، و ددنا هللخددلل  الواقدد ، إن أن الوعلهللددا الوددح

هلل لبهللًل،  مهلوة األ بلذ  ب اوة ع   األ بلذ ج  ، جهءلك مل هلل إلل  اوة األ بلذ ع تؤاو تأاهللوًا مبلشوًا وا 
                                           

 .125م، ص2006م تبا األء لو المووهللا، ال ل وة،  ،جص علم اع تملع ال بص )ا لجا الوحا والموض( :عل   خلهلللء الذ 1) )
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واختولوددلتهم، ومددل هللتددوجو لدد هللهم مددن مإلدد ا ، وأ هدد ة  بهللددا مت  مددا، وتددو هللإلهم بشدد ل هللتءلتسددب مدد  

 ال الجا التس لءهللا جص الم تم .

أل بددلذ اللهللبهللددهللن ءحددو مولددوع التدد اوق بللخددلوج، ومددل وهللو دد  البحددث الحددللص علددى ات ل ددل  ا

المشل ل التص هللإللءهللهل ق دلع الودحا، والتدص ت د  عدلئ  أمدلم ت دوو الخد مل  الودحهللا جدص الم تمد  

 اللهللبص لت لو  ظل وة الإلالج بللخلوج.

 إلى خمتسا جوول:  البحثتم ت تسهللم  ق و 

 ته، وأ  اجه وتتسلؤع  البحث. م خل البحث، وءتءلول جهلله مش لا البحث وأ مهلل -الاول األول

وم تمددد  البحدددث وخولئوددده وءتءدددلول جهللددده  ءدددوع البحدددث والمدددءهم المتسدددتخ م، -الاودددل الادددلءص

 م لع  البحث وأ اة  م  البهلللءل . 

مولوعل  ءشأة علم اع تملع ال بص ومواحل ت ووه وعالقدا علدم  -أوًع  :تءلولوهلل -الاول الاللث

 وتءلول مولوع ت وهللن المؤتستسا الوحهللا، الإلالقا بهللن ال بهللب والموهللض. ،اع تملع بلل ب اع تملعص

 اعت ل ل  الءظوهللا لإللم اع تملع ال بص.  -الءهلًلل

 م خل الحهلللة ال بهللا جص الم تم  اللهللبص وتتلمن:  -الاول الواب 

 ت وو اع تملم بللوحا جص لهللبهللل. -أوًع 

  .التإللهللم الوحص والتأ هللل التسوهللوق -الءهلًلل

  .ال واءهللن والتشوهللإلل  ال بهللا جص الم تم  اللهللبص -اللاًل

هللحتددوق علددى عددوض وتحلهللددل البهلللءددل ، إلددلجا إلددى الءتددلئم، والتووددهللل ،  -الاوددل الخددلمس

 وقلئما بأ م الموا   والمالح .

 

  الباحثة
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 تحديد مشكلة البحث:
مشددده  الحهللدددلة  تإلتبدددو ظدددل وة الإلدددالج بللخدددلوج إحددد   المشددد ال  التدددص أودددبح  م الحظدددا جدددص

وخووًودل بم هللءدا مودواتا، بحهللدث أودبح الإلدالج بللخدلوج مدن لدمن الم تم  اللهللبدص،  الوحهللا جص

الا لجا اع تملعهللا الوحهللا التسلئ ة جص الإل  هللن األخهللوهللن، وات له األجوا  لتل دص الإلدالج بدحد   الد ول 

ع هللم ددن اععتمددل  علددى األ ءبهللددا أو الإلوبهللددا مددن األمددوو اللددوووهللا للا لجددا الوددحهللا جددص الم تمدد ، و 

عل ة التشدخهللص جدص الخدلوج مدن اللدوووا  اع تملعهللدا، و دنا ءدل م  -الت اوق  اخل لهللبهللل  جللتأ هلل  وا 

عددن تدد اعهللل  عدد ة عوامددل مءهددل: عدد م الا ددا جددص ال بهللددب اللهللبددص، واألخ ددلذ ال بهللددا غهللددو الم وددو ة، 

 ذا  ال بهللإلا وغهللو ل.الءلت ا عن أخ لذ جص التشخهللص، واا ملل أو ع م التسوعا جص اا وا

بدددللوغم ن مددددن أءدددده ع هللم ددددن تح هللدددد   و ددددا اءتشددددلو  ددددنا الظددددل وة )الإلددددالج بللخددددلوج(، وأعدددد ا  

الموا ءهللن النهللن تل وا الإلالج خلوج لهللبهللدل، وعلدى الدوغم مدن المالهللدهللن التدص هللءاد  علدى ق دلع الودحا، 

 .(1)و  هللءلو لهللبصواوتالع ءتسبا ااءال  خالل الخمس أعوام المللهللا النق قلوب الإلشوة ملهللل

بددددأن ءتسددددبا اللهللبهللددددهللن  م(2010)تشددددهللو بإلددددض ااحوددددلئهللل  لتسددددءا جاددددص  ولددددا تددددوءس  ماددددلل، 

مدن أ مدللص المولدى، وجدص الإللودما تدوءس  (%80)ودالقس م هللءا جص  المتو هللهللن على الموحل 

 .(2) هللءلو توءتسص ملهللون (35)ل تسءوهللا تول إلى هلل، بم اخ(30%)

الا ددددلجص لدددده الإل هللدددد  مدددن التسددددلبهللل  التددددص تمددددس ال واءددددب إع أءددده مددددن المؤ دددد  أن  ددددنا اعت دددله 

اع تملعهللددا واعقتوددل هللا وغهللو ددل مددن خددالل البحددث عددن الإلددالج بللخددلوج ءتسددت هلل  أن ءاتسددو بإلددض 

، وبهللدد  الممتل ددل ،  اخددل لهللبهللددلجددص الإلددالج الظددوا و التددص ظهددو  جددص الم تمدد  اللهللبددص مددن عدد م الا ددا 

 ددنه األمددوو وغهللو ددل،  إللدد   ددنه الظددل وة ماددلو  و اددوة الدد هللون، وا  مددلل ق ددلع الوددحا بشدد ل عددلم،

 ا تملم، وم لل للبحث والت وص. 

                                           
 م:27/05/2012وحهللاا الو ن اللهللبهللا، م توا اوالا الول  الوحص جص لهللبهللل، ءووق حوهللم، ، ااءتوء شب ا  1))

https://www.alwatan_libya.net  

 م:10/06/2012م لا تووس التوءتسهللا، عوا   خمهللوق، اتستشالذ اللهللبهللهللن جص توءس، ، ااءتوء شب ا  2))
https://www.alwatan_libya.net  

http://www.alwatan_libya.net/
http://www.alwatan_libya.net/
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اءتشددلو ظددل وة الإلددالج بللخددلوج، أو الحل ددا إلددى الإلددالج خددلوج ال ولددا اللهللبهللددا، جددص  وقدد   جإلءددص

، و اددددوة المشددددل ل الءلت ددددا عءهددددل، تسددددواذ مددددن الءلحهللددددا التددددص تمددددو بهددددل الددددبال  ظددددل الظددددوو  الوا ءددددا

 تملعهللدددا. و دددنا مدددل  جإلءدددص عختهللدددلو  دددنا المولدددوع للبحدددث، وتسدددو  ت دددون وحددد ة اعقتودددل هللا أو اع

بم هللءدا مودواتا(،  –المإللهللءا  م )األ بلذ اللهللبهللهللن الإللملهللن جص الم مإلل  والوحد ا  الودحهللا الإللمدا

لدنا  ؛بلعتبلو م و هلل ة مهما جص ق لع الوحا، وهللإلتم  علهللهم بشد ل  بهللدو جدص ت د هللم الخد مل  ال بهللدا

 بأخن آوائهم، وات ل لتهم حول ظل وة الإلالج بللخلوج.  البلحثا تم 

 التسدلب ا جدص م دلل علدم اع تمدلع والبحوث الءظوق لل واتسل  للتواثجللمتتب  ومن  لءب آخو 

  أن  ءدددلك قودددوًوا جدددص المولدددوعل  المتإلل دددا بللودددحا، وخلودددا جدددص م تمإلءدددل اللهللبدددص،  ددد، هللال بدددص

جهءلك ء ص على الوغم من األ مهللا ال وو  والحهللوهللا لهنا ال  لع، والمشل ل التص هللإلهللشهل الموا ن 

اللهللبص عوتبل هل بمت لبلته الهللومهللدا، مدن خد مل  ودحهللا، وأق قودوو جدص  دنا الم دلل هللدؤاو وبشد ل 

اع تملعهللدا،  مدن الءلحهللداب هللا ال  لعل ، والخ مل  األخو ، وعلى الحهللدلة بشد ل عدلم، مبلشو على 

 أو اعقتول هللا، أو الا لجهللا. 

 ومن خالل الإلوض التسلب  تتبلوو مش لا البحث جص التتسلؤل التللص: 

 الإلالج بللخلوج؟  ظل وةاأل بلذ اللهللبهللهللن حول  مل ات ل ل 
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 أهمية البحث:
ءهللددا ماع تملعهللددا جددص  ددنا الم ددلل جددص الم تمدد  اللهللبددص قهلللتًسددل بددللاتوة ال   بإلدد  موا إلددا األ بهللددل 

الءظدلم  جدص لهللبهللدلبا ا الموا ن  وت ع ظل وة الإلالج بللخلوج  تالقمالبحث، وجص ظل  ا ن هلالتص تءلول

ال لهلللددا التددص  البحددوثالبحددث جددص  وءدده مددن  االوددحص والخدد مل  الوددحهللا، هللم ددن إ واك األ مهللددا لهددن

ص الإل و  ال لهلللا المللهللا على اءتشلو ظل وة اعتستشالذ خلوج البال  وخلوا بإل  اووة تتسل  اللوذ ج

جدددص مإللل تددده ل لدددهللا تتإللددد  بللودددحا الإللمدددا جدددص الم تمددد  اللهللبدددص، تددده تدددأتص أ مهلل ، حهللدددثجبواهللدددو 17

خووًوددل جددص الوقددد  الددوا ن، عءددد مل أوددبح  الحل دددا ملحددا لو دددو  ءظددلم ودددحص مت ددوو، وهللدددوجو 

الموا ءهللن بش ل  ائم، ومتستمو، وتسوهلل ؛ لتخ ص  ل الإل بل ، ومن أ مهل ا دا  الخ مل  ال بهللا ل ل

  تتسب  نا البحث أ مهللته على متستوهللهللن. وهللالموا ن جص ح ومته، واءتملئه للبل ، 

 : للبحث األهمية النظرية -1
 ددنا البحددث خ ددوة جددص م ددلل اع تمددلم بتخوددص مهددم، هللإلددلءص مددن قلددا ال واتسددا جهللدده،  تإلتبددو 

و ددو علددم اع تمددلع ال بددص، وغددم أ مهللتدده للم تمدد ، والدد وو المءددو  بدده جددص م ددلل اع تمددلم بللوددحا 

 بش ل علم، وعالقتهل بللبءلذ اع تملعص... وغهللو ل. 

 : للبحث األهمية التىبيالية -2
علدى و ده الخودوص جدص م هللءدا مودواتا  واق  الحهلللة ال بهللداعلى حلول  نا البحث الوقو  هلل

مإلوجا ات ل ل  ال  لع، من خالل  نا وتشخهللوه بش ل تسلهللم والتإلو  على الوإلوبل  التص هللوا ه 

 ددددنه األ بددددلذ اللهللبهللددددهللن الإلددددلملهللن جددددص الموددددحل  الإللمددددا، ءحددددو الإلددددالج بللخددددلوج، ومددددل  ددددص أتسددددبلب 

اعتستال ة من و   مل هللم نالوحص ومل هللإللءهلله من مشل ل،  التإلو  على ءظوتهم لل  لعو ، اعت ل ل 

  نا البحث جص البوامم التءموهللا الخلوا ب  لع الوحا. 
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 أهدا  البحث: 
مإلوجدددا ات ل ددددل  ال بهللدددب اللهللبدددص ءحددددو ظدددل وة الإلددددالج إلددددى جددددص  دددنا البحدددث  اتسدددإلى البلحادددت

 : ، ونلك هلل تلص الووول إلى الء ل  التللهللابللخلوج

 ظل وة الإلالج بللخلوج. لاللهللبص  مإلوجا ءظوة ال بهللب -1

 ال  لع الوحص.   مإلوجا وؤهللا ال بهللب اللهللبص لمش ال -2

 جص المءظوما الوحهللا.  الالعلمإلوجا مت لبل  ال بهللب اللهللبص؛ لل هلللم ب ووه  -3

 تسحؤالت البحث: 
 تسإلى  نا البحث إلى اا لبا عن التتسلؤل الوئهللس: هلل

عددد ة تتادددوع عدددن  دددنا التتسدددلؤل و  ؟ظدددل وة الإلدددالج بللخدددلوج مدددل ات ل دددل  األ بدددلذ اللهللبهللدددهللن ءحدددو

 : تتمال جص اآلتص تتسلؤع  أخو 

 مل وؤهللا وت هللهللم ال بهللب اللهللبص لواق  ال  لع الوحص؟  -1

 مل الإل بل  التص توا ه ال بهللب اللهللبص جص أ اذ  ووه؟  -2

 مل  ص مت لبل  ال بهللب اللهللبص لل هلللم ب ووه على أ مل و ه؟  -3

 في البحث: الم حهي  المستخدمة 

 م هو  االتجحه: 
بأءدده: ءددوع مددن  اعت ددله مددن الماددل هللم األتسلتسددهللا جددص  ددنا البحددث، وهللإلددو ماهددوم اعت ددله  هلل إلدد   

 . (1)اعتستإل ا  وال  وة التص ت ون بتالعل عوامل مووواا، وأخو  م تتسبا

 ا  )مهللددل، أو قلبلهللددا( م تتسددب، لب لبددا ب وهلل ددا مواتهللددا إلءدده: اتسددتأب اعت ددله هللم ددن تإلوهللدد و  مددل 

(Favorable) أو غهللو مواتهللا ،(Unfavorable)(2)و شصذ مإلهللنح، وبش ل متتس  ء . 

                                           
 .43، ص(م2002 او ال تب الو ءهللا، بءغل ق، )ل اع تملعص، مال هللم أتسلتسهللا جص علم اع تملع والإلم :عاملن عمو بن علمو 1))
أتسدللهللب تحلهللدل(، م تدب عدهللن  – دو  قهللدلس  –ءمدلنج  –اعت ل دل  والتسدلوك ااءتسدلءص جدص اا اوة )ءظوهللدل   :الب  عب  الدوحمن إ وهللدس 2))

 .67م، ص1991 ،ال ل وةشمس، 
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 مل هللإلو  على أءه تءظهللم لإل   من المإلت  ا ، واألج دلو حهللدلل مولدوع مدل هلل إلدل المدوذ هللءد ع 

 . (1)ءحو تالهللل مولوع مل أو هللوجله

   بوووة  بهللوة على اتستخ ام علمل التأاهللو، واللغ  اع تملعص. وهللإلتم  تغهللهللو اعت ل ل

 تغهللهللو ات ل ل  الاو  ءحو حب الشصذ وا  وا ه.  -1

 . (2)تغهللهللو تسلوك الاو  ءحو جإلل الخهللو أو أ اذ وا به -2

مددن ظددل وة الإلددالج  أجددوا  المتسددحبلعت ل ددل  جددص  ددنا البحددث وأق أو موقدد   ا ودد  البلحاددتو 

 من آالو ا تملعهللا واقتول هللا.  بللخلوج، ومل هللم ن أن تح اه

 المبج بحلخحرج: 
ء وددد  بددده تدددو   المدددوا ءهللن اللهللبهللدددهللن علدددى الإلهللدددل ا  والمودددحل  خدددلوج ال ولدددا اللهللبهللدددا لتل دددص 

 .الإلالج، والحوول على الوعلهللا، والخ مل  الوحهللا

 يب: بالى
متسددتإلهللًءل عدالج حللتده المولدهللا جدص هللل دأ إلهللده المددوهللض لهللتسدلع ه المؤ دل علمهلًلدل و  دو الشدخص 

جص نلك بللوتسلئل الإللمهللا وال بهللا؛ وعلى نلك تتمال المهما األتسلتسدهللا لل بهللدب جدص تشدخهللص وعدالج 

 .(3)الموض

  

                                           
 .111م، ص2003 املن،علم الءاس اع تملعص،  او الووا ، ع : لمل علوان ال بهلل ق1) )
 .126م، ص1983علم الءاس الإللم، ال او الإلوبهللا لل تلب، بهللوو ،  ال ناجص:ومللن محم  2) )
 .107م، ص2003 علم ا تملعهللا الوحا،  او الهللل ووق الإللمهللا، عّملن، :أهللمن ال ا وة وآخوون3) )
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 الدراسحت السحبالة: 

 : (2006) الشري  الخحلقدراسة أحمد عبد -1
 .(1) )ظحهرة المبج بحلخحرج  األسبحب والنتحئج( :بمنوان

 ، دددنه ال واتسدددا علدددى عهللءدددا مدددن األ بدددلذ و هللئدددا التمدددوهللض واألخودددلئهللهللن اع تمدددلعهللهللن أ وهللددد 

 . اماو ً  140بحهللث وول ع   م إلى 

 اماددو ً  83بحهللددث بلددا عدد   م  ،و ددنلك عهللءددا مددن المولددى الددنهللن عددلل وا أو هللإلددلل ون بللخددلوج

 متستخ ًمل البلحث عهللءا  وة الالم. 

 ته   ال واتسا إلى: 

ل  المل هللدا والخ مهللدا للمؤتستسدل  الإلال هللدا المتستشداهللل  بللد اخل جدص ال ش  عن  وو اام لءهللد -1

 ن لب بإلض المولى للإلالج بللخلوج على حتسلبهم الخلص. 

ال شدد  عددن  وو اام لءهللددل  البشددوهللا  ًمددل وءوًعددل لمؤتستسددل  الخدد مل  الإلال هللددا بللدد اخل جددص  -2

 ن لب بإلض المولى للإلالج بللخلوج على حتسلبهم الخلص. 

ع المدددوض جدددص ن دددلب بإلدددض المولدددى للإلدددالج بللخدددلوج علدددى حتسدددلبهل ال شددد  عدددن  وو وءدددو  -3

ج بللخدلوج هللشد ون  مدهللإلهم مدن أمدواض محد  ة أو مدن الالخلص بمإلءى المؤتسس هللن بون للإلد

 واض مختلاا. مأ

جددددص ن ددددلب بإللددددهم للإلددددالج بللخددددلوج علددددى  ىال شدددد  عددددن  وو الإلوامددددل الشخوددددهللا للمولدددد -4

 حتسلبهم الخلص. 

 ا واعقتول هللا للمولى الموتبا على الإلالج بللخلوج. هللهلل لبهللا الوحال ش  عن الءتلئم التسلبهللا واا -5

ال ش  مل إنا  لن الإلالج بللخلوج هللدؤاو تسدلًبل علدى تسدمإلا المؤتستسدل  الودحهللا والإلدلملهللن بهدل  -6

 جص ال اخل. 

                                           
 لمإلددا  ددوابلس،  /ظددل وة الإلددالج بللخددلوج، األتسددبلب والءتددلئم، وتسددللا مل تسددتهللو غهللددو مءشددووة،  لهللددا اآل اب :أحمدد  عبدد الخلل  الشددوهلل 1) )

 .235م، ص2006
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 وتوطلت هذه الدراسة إل  مجموعة من النتحئج أبرزهح: 

 ءددلك ء ددص جددص اام لءهللددل  المل هللددا والخ مهللددا بللمؤتستسددل  الإلال هللددا بللدد اخل ممددل هللددؤ ق إلددى  -1

 عالج المولى بللخلوج. 

تإللءص المؤتستسل  الإلال هللا جص لهللبهللل من ءوعهللا الإلءلوو ال بهللا وال بهللا المتسلع ة تسواذ مدن ءلحهللدا  -2

 للإلالج بللخلوج. ىهل أو جص خبوتهل و الذتهل المهءهللا و لن لنلك  وو جص ن لب المولتوجو 

لإلال هددل جددص الخددلوج  مددل أن أ اددو المولددى  ى ءددلك تءددوع جددص األمددواض التددص هللددن ب المولدد -3

 عالً ل جص الخلوج أولئك النهللن هللت لب عال هم إ واذ عملهللل   واحهللا. 

تو   بإلض الإلوامل التص هللتإلل  بللمولى تؤ ق للإلالج جص الخلوج من أبو  دل عد م الا دا جدص  -4

 هللا المتسلع ة ومل ت  مه من خ مل  للمولى. الإلءلوو ال بهللا وال ب

ءتدددلئم تسدددلبهللا علدددى و  شددد  ال واتسدددا مدددن أّن الإلدددالج بللخدددلوج ءتدددلئم إهلل لبهللدددا لمإلظدددم المولدددى  -5

 المتستو  اعقتول ق. 

  ش  ال واتسا عن أنَّ الإلالج بللخلوج تؤاو على تسمإلا المؤتستسل  الإلال هللا بلهللبهللل والإللملهللن بهل. -6

 ني جبري : الجيب و دراسة الوحيشي بيري   -2
مستوى الخدمحت التي تالد  لنزالء المستشد يحت والطدموبحت التدي تواجدق الالدحئمين ) :بمنوان

 . (1) (بهذه الخدمحت وكي ية التغلب عليهح

م موعدا مدن التتسدلؤع  ( وحد     دنه ال واتسدا م1994)جدص عدلم  نه ال واتسا  البلحالن  أ و 

متسددتو  الخدد مل  الوددحبا والوددإلوبل  التددص  ت هللددهللملالحوددول علددى إ لبددل  هددل التددص تتسددإلى مددن خالل

 توا ههل ومن  نه التتسلؤع  اآلتص:

 ل الخ مل  ال بهللا والتموهللض والخ مل  ااهللوائهللا وغهللو ل من الخد مل  األخدو  التدص هللتل ل دل  -1

                                           
 .84المو   التسلب ، ص ،أحم  عب الخلل  الشوهلل 1) )
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 التص هلل ب أنَّ ت  م بهل. الم لوبا ء عذ المتستشاهللل  جص لهللبهللل ت  م لهم بللوووة 

مل ت  م لهم من خ مل   بهللدا مد ة لبهللل هللشإلوون بللولل واعمتءلن  ل ء عذ المتستشاهللل  جص لهلل -2

 ب لئهم بهنه المتستشاهللل . 

 ددل تو دد  عالقددل  إءتسددلءهللا ومشددلعو و هللددا بددهللن ءدد عذ المتستشدداهللل  مددن  لءددب األ بددلذ و هددل   -3

 التموهللض واا اوهللهللن والاءهللهللن وم  م الخ مل  من  لءب آخو؟

 دراسة نجحة محمد المهدوي:  -3
 .(1) (الميحدات المجممة في مدينة ىرابل ) :بإلءوان

أ وهلل   نه ال واتسا على الإلهللل ا  جدص  دوابلس، تو هللإلهدل الم دلءص وخد ملتهل المءو دا بهدل بدهللن 

 الواق  والمتسته  ، و لن اله   من  نه ال واتسا:

مإلوجددددا الإلالقددددا بددددهللن التو هللدددد  ال غواجددددص لتسدددد لن م هللءددددا  ددددوابلس  الجددددلتهم ومواقدددد  الإلهللدددددل ا   -1

 الم مإلا.

مإلوجا التشلبه واعختال  بهللن الإلهللل ا  الم مإلا من حهللث إم لءهلللتهدل و ادلذة ال دلئمهللن بللإلمدل  -2

 بهل و و ا المحلجظا علهللهل. 

 التإلو  على  و ا تح هلل   نه الإلهللل ا  لأل  ا  التص أءشئ  من أ لهل.  -3

ن هللإلدلملن على الإلهللل ا  الم مإلا بم هللءدا  دوابلس والهللن المتو  هللأمل عن الإلهللءا جشمل  الموا ء -4

 موا ًءل من المتو  هللن والإللملهللن بللإلهللل ا  الم مإلا.  (455)بهل والتص بلا ع   ل 

وتتسددإلى  ددنه ال واتسددا  م(2002)إلددى  م(1999)أمدل الاتددوة ال مءهللددا التددص اتسددتغوقتهل ال واتسددا مددن 

 إلى التح   من الاووض التللهللا: 

و هللدد  الحددللص للتسدد لن و اددلجتهم ع هللتادد  عدد   الإلهللددل ا  الم مإلددا ال لئمددا وتو هللإلهددل الم ددلءص والت -1

 مء  ا ال واتسا. المتوا  ة بجص الاووع 

                                           
 . 82-80المو   التسلب ، ص :أحم  عب الخلل  الشوهلل 1) )
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ل ددل مددن المتغهللددوا  اع تملعهللددا والتإللهللمهللددا واعقتوددل هللا  وو جددص تح هللدد  الائددل  األ اددو تددو ً ا  -2

 على الإلهللل ا  الم مإلا. 

 من خ ملتهل.  عءتالاعقل   و ا  ، لمل  ا   المتسلجا بهللن م لن الموا ءهللن والإلهللل ة الم مإلا -3

الخ مل  الإلال هللا ولهللتس  الوقلئهللا  ص اله   النق من أ له هللتو   المدوا ءهللن علدى الإلهللدل ا   -4

 الم مإلا.

الإلهللل ا  الم مإلا لهللتس   لجهللا بلل و ا التص تحول  ون تا هللو المدوا ن  هلالخ مل  التص ت  م -5

ن  لء    مل هلًلل.  م لااجص البحث عن موا   خ مل  وحهللا ب هلللا حتى وا 

 طلت الدراسة من خب  البحث الميداني إل : وتو 

للبحث عءهل جص موا   وحهللا  أجوا  المتسحع م توجو األ وهللا بلل و ا ال لجهللا ممل هلل ج  غللبهللا  -1

 أخو  أو وهلل لهللل  خلوا.

مش لا اع  حلم و نه ب بهللإلا الحلل توتب  بإل م تءلتسدب عد   الإلهللدل ا  الم مإلدا وتو هللإلهدل مد   -2

 ل جووع مء  ا ال واتسا. ع   التس لن و الجتهم جص  

 مددا التددص تم ددن األ بددلذ مددن ال هللددلم بوا بددلتهم علددى الو دده اللعدد م تددوجو المإلدد ا  واأل هدد ة ا -3

 األ مل. 

هلل إلدددلءص بإلدددض المتدددو  هللن علدددى الإلهللدددل ا  الم مإلدددا مدددن اا مدددلل وعددد م اع تمدددلم بهدددم و دددنا تدددوتب   -4

 م التموهللض المولحبا. بمش لا ع م توجو الإل   ال لجص من األ بلذ جص بإلض التخوول  وأ  

ت إللءص بإلض الإلهللل ا  الم مإلا من مش لا ع م توجو اام لءهللدل  الال مدا جدص مإلمدل التحللهللدل  -5

 ممل هلل إللهل غهللو قل وة على ت  هللم خ ملتهم للمتو  هللن علهللهل. 

ع م توجو المهللله جص بإلض الإلهللل ا  الم مإلا وتوجو دل ب و دا محد و ة جدص بإللدهل اآلخدو ومدل  -6

ج هللد  ءتوقد  أن ت دون الءظلجدا جهللهدل، و دص التدص أءشدئ  بهد   ت د هللم خد مل   ام األمو  نلك 

  .التإل هللم س  نه الخ مل أتسلو  ،للموا ءهللن
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 دراسة ححت  الدرسي:  -4
 .(1)(الميحدات الىبية المحمة في مدينة البيضحء  دراسة في الجغرافيح الىبية) :بإلءوان

 م هللءا البهللللذ و لن اله   مءهل:تءلول   نه ال واتسا الإلهللل ا  ال بهللا الإللما جص 

تولهللح مد   أ مهللدا الإلهللدل ا  ال بهللدا جدص م هللءدا البهلللدلذ خلودا جهللمدل هللتإللد  بت د هللم الخد مل   -1

 ال بهللا للموا ءهللن. 

 مءلقشا المش ال  التص تإللءص مءهل الإلهللل ا  ال بهللا جص الم هللءا.  -2

ال بهللدددا أن تتسدددل م جدددص ت دددوهللو الخددد مل   هللم دددنمحلولدددا الوودددول إلدددى م توحدددل  وتوودددهللل   -3

 بللم هللءا. 

جدوً ا  (180)م تسما إلى عهللءتهللن الإلهللءا األولدى  (360)وبلا الم موع ال لص لإلهللءا  نه ال واتسا 

مدن المتدو  هللن علدى الإلهللدل ا   (،جدوً ا 180)من  ملا الإللملهللن جدص الإلهللدل ا  بللم هللءدا، الإلهللءدا الالءهللدا 

ا مدددن الادددووض التدددص وتتسدددإلى  دددنه ال واتسددا إلدددى التح ددد  مدددن وددحا م موعددد(، م2002)خددالل تسدددءا 

 :الء ل  التللهللا ح  تهل جص

 تلإلب المتسلجا  وًوا مهًمل جص اءتالذ الإلهللل ة التص بتو   علهللهمل أ او الموا ءهللن. -1

 تهتم الإلهللل ا  ال بهللا بللخ مل  الإلال هللا أ او من الخ مل  الوقلئهللا.  -2

 أن الائل  نا  ال خل المح و   ص األ او تو ً ا على الإلهللل ا .  -3

 وتوط  البححث من خب  الدراسة الميدانية إل : 

 الإلهللل ا  ال بهللا. على نَّ ب إل  المتسلجا  لن علئً ل  بهللًوا جص التو   أ -1

 إلال هللا أ او من ت  هللمهل لخ مل  الوقلئهللا. الخ مل  للّن ت  هللم الإلهللل ا  أ -2

 على الإلهللل ا .  اأنَّ الائل  نا  ال خل المح و   ص األ او تو  ً  -3

                                           
 .79، 78المو   التسلب ، ص: أحم  عب الخلل  الشوهلل 1) )
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 دراسة عبد اهلل محمد عبد الرحمن:  -5
)تحلي  الجحنب السيولوجي لمشدكلة المدبج داخد  البندحءات والمؤسسدحت التنظيميدة  :إلءدوانب

 وأقهللم   نه ال واتسا بمتستشاى األ الل بلاتس ء وهللا ا واذ ال لءب المهلل اءص لل واتسا. ،(1)والمبجية(

مددا التددص توا دده المتستشدداى  تءظددهللم، وتو دد   ددنه ال واتسددا علددى بإلددض ال لددلهللل والمشدد ال  الإلل

مإلوقل  لتح هلل  ال ادلذة والالعلهللدا للءدواحص الإلال هللدا، ومدن أ دم هللإل  ل وم   اءإل لتسل   نه ال للهللل 

تتسدإلى ال واتسدا إلدى و  نه ال للهللل التص تإلتبدو بمالبدا األج دلو المو هدا للبحدث، والادووض التودوهللوهللا 

 واامبوهلل ص، ومن  نه الاووض:  التح   مءهل، وتحلهلللهل على متستو  البإل هللن الءظوق

  وو المالمدددددح الإللّمدددددا للمتستشددددداى  تءظدددددهللم ا تمدددددلعص، وأ ددددد ا   دددددنا التءظدددددهللم، والددددد وو الدددددنق 

 هلللإلبه جص الم تم . 

إلددى الإلالقددا بددهللن المتستشدداى  ءتسدد  ماتددوا، وبددهللن البهللئددا الخلو هللددا التددص تو دد  جهللهددل،  بلالددلجا

ومظل و الإلالقا بهللن الموهللض وأعللذ تءظهللم المتستشداى، وتح هللد  الإلالقدا بدهللن المدوهللض والمتستشداى 

 مو إلى حللته المولهللا أهللًلل. من ءلحهللا ولإله اعقتول ق واع تملعص والا لجص، بل هللول األ

 دراسة إل  النتحئج التحلية: وقد توطلت ال

 لدم ت دد  ا تملًمددلع الد  مشدد لا ال ادلذة والالعلهللددا للخد مل  الإلال هللددا مدن أ ددم المشد ال  التددص  -1

، تسواذ المهتمهللن بللمش لا الوحهللا وق لع المؤتستسل ، أو المهتمدهللن بدللإللوم من قبل المهتمهللن

 . اع تملعهللا وال بهللا بواا علما

  اخلص للمتستشاى، مإلوقل  مش لا  الذة الخ ما الإلال هللا. تإل س  بهللإلا البءلذ التءظهللمص ال -2

 تأاو متستوهللل  ال الذة والالعلهللا بمش لا التإل   جص التسل ا.  -3

ل ددددد  اوتب ددددد  مظدددددل و عددددد م ال ادددددلذة والالعلهللدددددا الإلال هللدددددا بمشددددد لا قلدددددا اام لءهللدددددل  المل هللدددددا  -4

 واعقتول هللا والت ءولو هللا وال بهللا. 

تإلتبو مش لا ال هللل ة جص  الجا المولى  اخل المتستشاى، وخلوا متستشاى األ الل، من أ م  -5
                                           

 .43 - 41، صم2008 الإلالقل  اع تملعهللا بهللن األ بلذ والمولى،  او الش وة للتو هلل  وااعالن،  مش ، :( تسلمص عب  ال وهللم األ و 1)
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 المإلوقل  التص تؤاو على أءتسل  الخ ما الإلال هللا. 

إن ء ددص عدد   أعلددلذ  هللئددا التمددوهللض أوددبح مددن المشدد ال  الإلال هللددا والوددحهللا التددص تددؤاو  -6

 على تءاهللن التسهلللتسل  الإلال هللا التسلهللما  اخل المتستشاى.

و متستوهللل  الخ مدا الإلال هللدا، و و دا  الذتهدل، وجلعلهللتهدل أهللًلدل بمشد لا عد م تدوجو الد واذ تتأا -7

 المالئم جص المتستشاهللل . 

 دراسة نجوى محمود عبد المنم :  -6
 .(1)  (1989(  ))نسق الخدمة الىبية في المجتمع المحلي :بإلءوان

وت من أ مهللا  نه ال واتسا جص اجتواض مادل ه: أن مؤتستسدل  الإلدالج الوتسدمص بدللوهلل  المودوق 

توا ه الإل هللد  مدن المشد ال  التدص وقاد  حدلئاًل أمدلم قهلللمهدل بد وو ل بلل وهللدا المودوهللا، وقد  اتسدتخ م  

لدون  نه ال واتسا مءهم  واتسا الحللا، و لء  األتسوة والوح ة الوحهللا و نلك المإلدلل هللن الشدإلبهللهللن هللما

 وح ا  ل واتسا الحللا. 

أمل وتسدهلللا  مد  البهلللءدل  ج د   لءد  المالحظدا بللمشدلو ا، لمالئمتهدل و بهللإلدا ال وهللدا التدص تإلد  

 وح ة ال واتسا، والظوو  المحهلل ا بهل. 

 وقد توطلت الدراسة إل  النتحئج التحلية: 

تشداص األمدواض؛ إن ال وو المتوق  للخ ما ال بهللا هللءحوو جص ال بهللب المإلللم واأل وهللدا التدص  -1

 ألن ال واتسا أظهو  أن  ءلك قووًوا جص ال لءبهللن.

 اجت لو الم موعا إلى بإلض المتخووهللن  للوهلل لص والائل  المإللوءا.  -2

 الم موعا إلى بإلض اام لءهللل  المل هللا  لأل ه ة ال بهللا والموا  الإلال هللا.  اجت لو -3

 ن على األوض. لهلل  األمل ن المخووا لل ش  والإلالج، ممل هلل إلل المولى هلل لتسو  -4

                                           
 .34-32المو   التسلب ، ص :تسلمص عب  ال وهللم األ و 1) )
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 ء ص األ وهللا من حهللث ال م وال هلل .  -5

 هللتإلللى أ بلذ الم موعا الوحهللا على المولى، وهللتأجاون من تإللملهم م  المإللل هللن.  -6

هللدددب بلل لءدددب اع تمدددلعص آل اب المهءدددا، حهللدددث هللغادددل جدددص تإللملددده مددد  أبءدددلذ بعددد م تحلدددص ال  -7

 ال وهللا، ا لجتهم وحهلللتهم اع تملعهللا. 

هللب والموهللض جدص ودووة وتسدمهللا تخلدو مدن الإلالقدل  الو هللدا، أو ااودغلذ تتم الإلالقا بهللن ال ب -8

لشدد و  المددوهللض، جهددص عالقددا مددن حهللددث الشدد ل ج دد ،  ون الملددمون المتوقدد ، األمددو الددنق 

 هللؤ ق إلى إعلقا األ اذ الاإللص الوظهللاص لءتس  الخ ما ال بهللا الوتسمهللا  اخل ال وهللا. 

 دراسة علي المكحوي:  -7
)الجواندددب الطدددحية فدددي مطدددر  دراسدددة األبمدددحد المهنيدددة واالجتمحعيدددة والثالحفيدددة(  :بإلءدددوان

(1981 )(1). 

تهدددتم  دددنه ال واتسدددا بلل واءدددب المهءهللدددا واع تملعهللدددا والا لجهللدددا الموتب دددا بللخ مدددا الودددحهللا جدددص 

 الم تم  المووق ق لعلته الاالاا: الب و، الوهلل ، والحلو.

ته    نه ال واتسا إلى ال ش  عدن األبإلدل  اع تملعهللدا والا لجهللدا الموتب دا بمهءدا ال دب،   مل

وأاددو  ددنه األبإلددل  علددى أ اذ  وو ددل جددص إ ددلو ال وددوو المو ددو  جددص الخدد مل  الوددحهللا، حهللددث تو دد  

 عوائ  ا تملعهللا وا لجهللا تحول  ون األ اذ ال بص التسلهللم. 

، للتإلددددو  علددددى الواقدددد  الاإللددددص للخ مددددا بولددددو صاألءاوو واعتمددد    ددددنه ال واتسددددا علددددى المددددءهم 

الوعلهللددا الوددحهللا الوتسددمهللا وغهللددو  صل واتسددا ءتسدد الحللددا الوددحهللا،  مددل اتسددتخ م البلحددث مددءهم  واتسددا 

الوتسدددددمهللا، جدددددص الم تمإلدددددل  الددددداالث: البددددد و والوهللددددد  والحلدددددو، أمدددددل األ وا  ج ددددد  اتسدددددتإللن البلحدددددث 

                                           
 واتسددا األبإلددل  المهءهللددا واع تملعهللددا والا لجهللددا، وتسددللا   تددوواه،  لمإلددا ال ددل وة، قتسددم علددم  –الخ مددا الوددحهللا جددص موددو  :علددص الم ددلوق1) )

 م.1981اع تملعص، 
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  بللمالحظا بللمشلو ا والم لبلا و لهللل الإلمل المهلل اءص.

 نتحئج الدراسة: 
 ع ة ءتلئم ولإلل أ مهل مل هلللص:  عن ل    شا   نه ال واتسا

 النتحئج المرتبىة بحألبمحد المهنية للخدمة الطحية:  -أواًل 
ا   ددنه     اتسددت واو الءظددلم الوددحص جددص الوهللدد  والبل هللددا، وتدد  هددهللشدد ل الإلمددلل  ملعددا خ هللددوة ت -1

 ل بهللب بشتى ال و . ن اممل أ   بهم للءهللل مالخ ووة عء مل ته   موللحهم، 

إن مواعددددلة ال بهللددددب للا لجددددا التسددددلئ ة؛ تتسددددلع ه علددددى ء لحدددده وحتسددددن تسددددمإلته واءتشددددلو الخ مددددا  -2

 الوحهللا الوهللاهللا وء لحهل و هللل ة ال مهوو الال ئ إلهللهل. 

الإلملل والممولل  ب وو  بهللو جص التووهللح لل بهللب تسدواذ بدللخبوة أو ال ادلذة أو اللدإل   هلل وم -3

 على موللحهم الشخوهللا.  –جص الحللتهللن–أو ال ووو، وهللتوق  نلك 

مءدده جمدءهم مددن هلللد و موؤوتسدهلله،  ءددلك  بهللءده وبددهللنهللوا ده ال بهللددب جدص الوحدد ة ال بهللدا وددواًعل  -4

لدددى قودددوو بدددوامم التإللدددهللم ال بدددص جدددص التأ هللدددل وهللحدددلوبون إنا أوا  لدددب  الإلمدددل، وهللو ددد  نلدددك إ

 اع تملعص واا اوق لل بهللب. 

 بهللدددب الوهللددد  ودددواًعل حدددلً ا بدددهللن التإللهللمدددل  الوتسدددمهللا والواقددد  اع تمدددلعص الوهللادددص،  هللإلدددهلل  مدددل  -5

 للتإللهللمل  جدءه هللوا ه بللاووة من األ للص والإلملل. بوم هللو اا اوة الوحهللا، جدنا تمتسك 

وق جدص وحد ة ودحهللا واحد ة إلدى حد وث ءدوع مدن الوددواعل  هللدؤ ق و دو  أ ادو مدن  بهللدب بشد -6

 بهللءهمل؛ و و مل هللءإل س تسلًبل على أ اذ الوح ة الوحهللا ل وو ل.

 النتحئج المرتبىة بحألبمحد االجتمحعية للخدمة الطحية:  -ثحنًيح
أظهو  ال واتسا أن أ بلذ المتستشاهللل  الحلدوهللا أ ادو تإلل اًدل مد  المولدى الا دواذ المتدو  هللن  -1

هللددل ا  الخلو هللددا أو المح ددو هللن بلألقتسددلم ال اخلهللددا، علددى ع ددس مإلظددم أ بددلذ الوهللدد  علددى الإل
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 النهللن غللًبل ع هللتإلل اون م  المتو  هللن على الوح ا  الوحهللا. 

هلللإلدددب التإلودددب ال بلدددص جدددص البل هللدددا، وال دددلب  الإلدددلئلص جدددص الوهللددد   وًوا جدددص تإلوهللددد  ال بهللدددب أو  -2

 تءشهلل ه جص أ اذ ال وو. 

 بىة بحألبمحد الثالحفية للخدمة الطحية: النتحئج المرت -ثحلثًح
تإلدددد  المملوتسددددل  ال بهللددددا الشددددإلبهللا جددددص الم تمدددد  البدددد وق أ اددددو اددددواذ مددددن الم تمإلددددهللن الوهللاددددص  -1

 والحلوق؛ ونلك ءتهلل ا للظوو  البهللئهللا الوإلبا التص هللإللءهللهل الم تم  الب وق. 

تدددوجض الءتسدددلذ البددد وهللل  والوهللاهللدددل  الحوامدددل إع دددلذ عهللءدددل  مدددن الددد م جدددص الوحددد ا  الودددحهللا  -2

 لتحلهللهل جص مإللمل و اوة الوحا بلل ل وة،  مل هللوجلن الت إلهللم ل  جهللووس التهللتلءوس وغهللوه. 

ظهدو  جئدا مدن المملوتسدهللن الشدإلبهللهللن هلل مإلدون بدهللن ال دب الشدإلبص وال دب الوتسدمص جدص الوهللدد   -3

الإلمدلل بللوحد ا  الوددحهللا، ومإلظمهدم ممدن قلمد  ال ولدا بتدوظهللاهم جددص  والبل هللدا، و دم  ملعدا

 ، وق  ا تتسبوا خبوة جص  نا الم لل. (م1973)أع لب حوب 

 هلل  ا  اعتستشالذ بلألولهلللذ جص ال  لعهللن الوهللاص والب وق، م  حلع  الا و واتستإلولذ الموض.  -4

أن األ بددددلذ هللإلتوجددددون بدددده  هلللإلددددب الم بواءددددص  وًوا أتسلتسددددهلًلل، ومددددل  الدددد  لدددده شددددهوة وتسددددمإلا،  مددددل -5

 وبمهلواته، وهللل ص احتواًمل  بهللًوا. 

تلإلب ال لبلدا  وًوا مهًمدل جدص الم تمد  الوهللادص، جدص ظدل تد ءص متسدتو  الخ مدا الودحهللا الوتسدمهللا  -6

 من الوح ة الوحهللا. 

أابت  ال واتسا قودوو خد مل  الوعلهللدا الخلودا بلألمومدا وال اولدا، ممدل هللههللدئ الاوودا لء دلا  -7

  هللا.ال لبلا الت لهلل 
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 اإلجراءات المنهجية للبحث: 

 نوع ومنهج البحث:  -1
هللءددد وج  دددنا البحدددث لدددمن البحدددوث الووددداهللا التحلهلللهللدددا التدددص تتسدددإلى إلدددى البحدددث جدددص ظدددل وة 

م تمإلهللدددا ملموتسدددا، وهللهدددتم بووددداهل والتإلدددو  علدددى عءلودددو ل وم وءلتهدددل عدددن  وهللددد   مددد  وتحلهللدددل 

مل  والبهلللءل  وتاتسهللو ل بلععتمل  على مءهم المتسح اع تملعص و و األ او شهللوًعل واتستخ اًمل المإللو 

 جص البحوث اع تملعهللا بحهللث هللتسمح لءل ب م  البهلللءل  بأتسلوب علمص.

هلل إلدددددو  )موءددددد ( المتسدددددح اع تمدددددلعص بأءددددده هللتءدددددلول  واتسدددددا الخودددددلئص ال هللمغواجهللدددددا والبهللئهللدددددا 

ت ل دددل  التسدددلئ ة جدددص  ملعدددا مإلهللءدددا، وأن المتسدددح إءمدددل  دددو تلدددك اع تملعهللدددا واألءشددد ا واآلواذ واع

المحلولا المءظما التص ته   إلى الحوول على مإللومل  من  مهوو مإلهللن أو عهللءا مإلهللءا، ونلدك 

 .(1)عن  وهلل  اتستخ ام اتستملوة بحث أو م لبلا

 المءهم المتستخ م جص  نا البحث  و مءهم المتسح اع تملعص.

 مجحالت البحث:  -2
 تء تسم إلى االاا أقتسلم: 

  .الم لل ال غواجص )الم لن( والم لل البشوق، والم لل ال مءص 

  هلل توددددو الم ددددلل ال غواجددددص )الم ددددلءص( لهددددنا البحددددث علددددى الم مإلددددل  والوحدددد ا  الوددددحهللا

 والموا   الوحهللا الإللما بم هللءا موواتا. 

 الودحا  م تدبلالتدلبإلهللن الإلدلملهللن و  هللشمل الم لل البشوق لهنا البحدث األ بدلذ اللهللبهللدهللن بهللءمل

 موواتا.  ببل هللا

 البحدددث جدددص  واءبددده الءظوهللدددا مدددن أول هللءدددلهللو عدددلمج ددد  بددد أ بللءتسدددبا للم دددلل ال مءدددص للبحدددث،  وأمدددل 

 (.  2016ملوس - 2015المهلل اءهللا بهللن شهوق )ءوجمبو أمل ال واءب، (2013)

                                           
 .118، 117م، ص1988أتسلوب البحث اع تملعص وت ءهلللته، مءشووا   لمإلا قلوهللوءس، بءغل ق،  :عب  ا  علمو الهمللص( 1)
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 :  مجتمع البحث -3

 التمري  بمجتمع البحث )مطراتة(
أ بددو المدد ن اللهللبهللددا بإلدد  مدد هللءتص  ددوابلس وبءغددل ق، ت دد  جددص الشددو  مددن تإلدد  م هللءددا موددواتا اللددث 

 لدددم( جدددص مء  دددا  واعهللدددا  825 لدددم( جدددص الغدددوب مدددن م هللءدددا بءغدددل ق بءحدددو ) 210م هللءددا  دددوابلس بءحدددو )

 300.000 لددم( وهللبلددا عدد   تسدد لءهل ) 70تسددهلهللا ت ددل علددى البحددو المتوتسدد  بتسددلحل هللوددل  ولدده إلددى )

 .(1) ال   لم موب ( 44متسلحا من األوض  ح و  إ اوهللا ت  و ) تتوب  على صءتسما( ت وهللًبل، و 

على الموا   والوح ا  الوحهللا التلبإلا لو اوة الوحا مودواتا، وتشدهللو البلحادا  المتسحوق  اقتوو 

أو عدد م و ددو  عءلوددو  بهللددا  اام لءهللددل والموا دد  الم الددا بتسددبب قلددا  الوحدد ا  ءددل إلددى و ددو  عدد   مددن 

 للإلمل جهللهل.

بددلذ الإلددلملهللن جددص الموا دد  والوحدد ا  الوددحهللا بم هللءددا موددواتا التلبإلددا لددو اوة الوددحا بلددا عدد   األ 

  .(2) بهللًبل 221 بهللب، بحهللث هلل ون م تم  البحث  221إلى 

 وال  ول التللص هللبهللن الوح ا  والموا   الوحهللا الإللملا بم هللءا موواتا.

 الوحدات والمراكز الطحية المحملة بمدينة مطراتة
 متخووا ووح ا  موا   وعلهللا وح ا  وحهللا موا   م مإلا عهللل ا  متستشاهللل  الوح ة ءوع

 3 4 18 3 1 الإل  
 (1اءظو الملح  )

 :  أداة البحث-4
هلل تلدددص المدددءهم الإللمدددص أن هللتسدددتإلهللن البلحدددث بدددأ اة أو أ ادددو ل مددد  البهلللءدددل  الال مدددا للبحدددث، 

 وتسو  هللتم اععتمل  جص  نا البحث على: 

                                           
 م:27/02/2016والو ن الإلوبص، إبوا هللم ماتلا عب الإلللص، ملنا تإلو  عن م هللءا موواتا،  ( مءت    غواجهللا لهللبهللل1)

https://www.geo_libya.yoo7.com  

 م.2015( م تب و اوة الوحا جص الم لص البل ق موواتا، 2)

http://www.geo_libya.yoo7.com/
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 استمحرة االستبيحن:

األ وا  األتسلتسددهللا التددص تسهللتسددتخ مهل  و ددص مددنأحهلللًءددل اعتسددتاتلذ أو اعتست وددلذ  لعلهللهدد وهلل لدد 

هلل وتسوءهل من أشخلص لهم خبدوة مبلشدوة  الظوا و التصالبلحاون اع تملعهللون جص  م  البهلللءل  عن 

ألتسددددبلب مختلاددددا أن هلل ددددوم بءاتسدددده بددددد واذ  وهللتإلددددنو علددددى البلحددددث، الظددددوا وأو غهللددددو مبلشددددوة بهددددنه 

شدددوة عدددن مولدددوع البحدددث؛ أق: أنَّ اعتسدددتبهلللن جدددص ح هلل تددده  دددو أ اة للحودددول علدددى مالحظدددل  مبل

الءدددلس عدددن أمدددوو أو أحددد اث ع هللتسدددت هلل  البلحدددث أن هللالحظهدددل بءاتسددده، وقددد  تتإللددد   دددنه مالحظدددل  

األمدددوو أو األحددد اث بللءدددلس أءاتسدددهم، مادددل: آوائهدددم أو ات ل دددلتهم أو قدددهللمهم أو تسدددلو هم، أو بوقدددلئ  

و ددددل جدددص أمددددل ن حهللدددلتهم أو ءشددددل لتهم جدددص الحللددددو أو المللدددص،  ددددللاووة مختلادددا شددده و ل أو   م

 .(1)واله وة أو تسلوك م موعل  أو أجوا ... 

وتم اختهلللو  نا األتسلوب ونلدك للمهللد ا  التدص هلل وجو دل  دنا الءدوع مدن األ وا  مدن تدوجهللو للوقد  

 ووإلوبا م لبلا  ل أجوا  المتسح ونلك ل بهللإلا عملهم واءشغللهم. 

 :  ب اإلحطحئية المستخدمة في البحثاألسحلي -5
بإل   م  البهلللءل  وال هلللم بموا إلتهل وتوءهللاهل وتاوهللغهل جص   اول، بد أ  جدص تحلهللدل البهلللءدل  

وعددل ة مددل هللإلددوض تحلهللددل البهلللءددل  جددص  دد اول تحتددوق ال دد اول الت واوهللددا والءتسددب مئوهللددا عددن  وهللدد  

اختوددلو الوقدد  وال هدد  للووددول  ، جهددنا البوءددلمم هلل دد م متسددلع ة للبلحددث مددن حهللددث(SPSS)بوءددلمم 

 إلى ءتلئم  قهلل ا.

 هللإلتم  البحث على ال  اول البتسهلل ا التص تإلوض متغهللوًا واح ًا وت عمهل الءتسب المئوهللا.

                                           
 .167، صاع تملعهللا، مءشووا   لمإلا عهللن شمس، ال ل وة، ) . (المءهم الإللص جص البحوث  :تسمهللو ءإلهللم أحم 1) )



 



 الثحلث ال ط 

 عل  االجتمحع الىبي مدخ  نظري
  ءشأة علم اع تملع. -أوًع 

  .مواحل ت وو علم اع تملع ال بص -

 عالقا علم اع تملع بلل ب.  -

 ت وهللن المؤتستسا الوحهللا.  -

 الإلالقا بهللن ال بهللب والموهللض.  -

 التأ هللل الإللمص والخبوة الاءهللا لل بهللب.  -الءهلًلل 

 الماتسوة لمولوع البحثاعت ل ل  الءظوهللا الوئهللتسهللا  -اللاًل. 
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 عل  االجتمحع الىبي مدخ  نظري: 
إشلوا  ع هللد ة مدن ال تدلب والمدؤلاهللن الإلدوب عدن البد اهللل  أو الءشدأة األولدى لإللدم اع تمدلع  هللو   

عمهلل دا وع هللد ة عدن علدم اع تمدلع ال بدص، وع  إشدلوا حدو   ج د وااتسالمهللا  الإلوبهللاالمول و  جصال بص 

تسهللمل عء  ال تلب ال د امى الدنهللن علشدوا بإلد  ال دون التلتسد  المدهللال ق، أمادلل: األء لتسدص ابدن عبد  وبده وابدن 

خوانال هللءووق،  قتهللبه وابدن تسدهللءل والبغد ا ق، واأل و  إبدوا هللم ابدن عبد  الدوحمن بدن أبدص ب دو، ج د   الوال وا 

 .(1)اع تملعهللاا ال واءب الوحهللا والوقلئهللا للحهلللة اءوب ا تملمهم على  واتس

ول دد  حظددص ال ددب جددص الم تمدد  البددلبلص بل تمددلم وعءلهللددا جددلئ تهللن،  مددل حظددص بلع تمددلم تءظددهللم 

مختل  الإلالقل  بهللن أجوا  الم تم  اآلشووق، وت تسد   ءدل جدص  ملدا مدن التشدوهللإلل  التدص اتسدته ج  

 بهللن ال بهللب والموهللض والم تم .  تءظهللم الإلالقل  اع تملعهللا وتح هلل  الإلالقا

واشددتمل تددلوهللط ال ددب جددص الوددهللن علددى ءددوع مددن ت لمددل وتدد اخل الإلالقددا بهللءدده وبددهللن الم تمدد  

ءشددلذ المتسددل ن والمدد ن علددى  حهللددث و دد  الوددهللءهللون علددى الوقلهللددا وتءظددهللم عملهللددل  التل ددهللح والت إلددهللم وا 

-460 ا أبددو قددوا  )أتسددلس وددحص وجددص الهللوءددلن وعلددى متسددتو  البدد اهللل  وبدد  ال ددب بددللم تم  جء دد

 . (2) .م( و   على  واتسا البهللئا المحهلل ا والغناذ وءم  المإلهللشا وتأاهللو ل على وحا ااءتسلن377

ومدد  بدد اهللل  ال ددون الاددلمن عشددو شدده   بإلددض الم تمإلددل  تغهللددوا   بهللددوة وعمهلل ددا جددص بءلئهددل 

 وخلوا بإل  ظهوو الاووة الوءلعهللا. 

ول  علم اع تملع ال بص و و مهلل ان خلص من وهللإلتبو الوب  األخهللو من ال ون التلتس  عشو م

مهللدل هللن علدم اع تمدلع الإلدلم هللهدتم ب واتسدا التدأاهللو المتبدل ل بدهللن الم تمد  مدن  هدا وال دب والتمددوهللض 

 من  ها أخو . 

                                           
 .32، صم2000علم اع تملع ال بص،  او البل  الإلملهللا، عملن،  :عب  الم هلل  الشلعو 1))
، 41، صم1989م  ما جدص علدم اع تمدلعص ال بدص، الد او ال مل هللوهللدا للءشدو والتو هللد ، مودواتا،  :صبالوحهللشص بهللوق، عب  التسالم ال وهلل 2))

42. 
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م(، قدلل: بأءده حد ث 1960-1950وجص وأق )بلوم( أن علدم اع تمدلع ال بدص  لءد  مدل بدهللن )

الوؤهللل اع تملعهللا الموغو إلى الوؤهللل اع تملعهللا ال بهللوة  تحول ممهلل  جص تلك الاتوة، و و تحول من

 . (1)والبإلهلل ة الم  

 مراح  تىور عل  االجتمحع الىبدي:  -أواًل 
 : (2)قتسم  مواحل ت وو علم اع تملع ال بص إلى المواحل التللهللا

 المرحلة األول : 
بدد أ   ددنه الموحلددا بمالحظددل  وتتسدد هللال  التددص لاتدد  ءظددو الح مددلذ والما ددوهللن الددنهللن  ددلءوا 

هلل مإلون بهللن الح ما والالتساا إلى الإلءلهللا بأحوال الإلملل ومل هللتإلولون له من أخ لو المهءا، و لن 

علم اع تملع ال بص خالل  دنه الموحلدا علدى ودلا واهلل دا ب واتسدا األتسدللهللب ال بهللدا التدص ت دوم علدى 

 التسحو واألوواا الشوهللوة أو مل هللتسمى بأتسللهللب ال ب الال وتص، أق النق هللتستء  إلى ال هللن. 

وق   إلل  ات ل ل  التا هللو اع تملعص ال  هللم اع تملم بللمولى والمإلوقهللن م لًءل متمهللً ا عن 

مختل  اع تملمدل  الم تمإلهللدا األخدو ، و دلن  دنا اع تمدلم وعلهللدا للمولدى والمإلدوقهللن، وهللم دن أن 

هلل ل  علهلله مو لح الوعلهللا ال بهللا، واختلا  الم تمإلل  جص ت  هللم الوعلهللا للمولى والمإلدوقهللن بدهللن 

الوعلهللا ااهلل لبهللا وبهللن المإللملا الشلنة. جمدااًل جدص الم تمد  الهللوءدلءص  لءد  ال دواءهللن تتسدمح بدللتخلص 

 من بهم ء ص  تسمص. 

 تملص الءمو جص مهللله الءهو. وجص ووملن ظل الءلس أ هلللًع متالح ا هللغوقون األ الل غهللو م 

 المرحلة الثحنيدة: 
بدد أ   ددنه الموحلددا بلع تمددلم بددلألمواض المهءهللددا للإلمددلل، و ددلن أ ددم مددل هللمهلل  ددل و ددو  قواعدد  

 للوحا الوقلئهللا. 

                                           
 .28، صم2000علم اع تملع ال ب،  او المتست بل للءشو والتو هلل ، عملن،  :هللوتس  إبوا هللم المشءص 1))
 .35-34-33، صءاتسهالمو    :هللوتس  إبوا هللم المشءص 2))
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وجص و لهللا تأتستس  م وتسا لتإللهللم ال ب جص ال دون التلتسد ، ا تمد  إلدى  لءدب ال دب بمولدوع 

التسلوك جص م اولا ال دب، وقد  ألد  األتسدتلن أوشدهللمللهللوس  تلًبدل أتسدمله )ال د وم ال بدص( هللتحد ث جهللده عدن 

ءدلذ أ اذ وتسلو هللل  ال بهللب الوا ب مملوتستهل م  مولله من محلجظا على األتسواو والتإلل  بل  جدص أا

م( تسددل  1556م( إلددى مددل هللإلدد  )965مإللل ددا المددوهللض واع تمددلم بددللءواحص الءاتسددهللا للمددوهللض ومددن عددلم )

اع تمددلم بإلملهللددل  التإلدد هللن وا تشددل  المإلددل ن ممددل أ   إلددى تإلددوض الإلمددلل اوددلبل  الإلمددل وقدد  قددل  

 نلك إلى التا هللو والبحث جص  و  حملهللا الإلملل من  نه الحوا ث واألمواض. 

 ثحلثة: المرحلة ال
 واألمدن الوقدلئ  التشدوهلل  عءوو ا خلل اع تملعهللا اللوووة ءشأ  الوءلعهللا، الاووة بلءتشلو

( ظهددو  حو ددا تخوددهللص وعلهللددا المولددى جددص مءددل لهم لمءدد  م1880) عددلم إء لتددوا جاددص الوددءلعص

 ت واو ااولبا. 

م( ظهدو جددص إء لتدوا جوهللدد  مددن التسدهلل ا  المت وعددل  جدص المتستشدداهللل  لل هللددلم 1890عددلم ) وجدص

بللبحدددث اع تمدددلعص، وأشدددتمل ءشدددل هم علدددى تءظدددهللم حهللدددلة المولدددى وبخلودددا الدددنهللن ع علئدددل لهدددم، 

 وتو هللههم و ها ا تملعهللا وللحا. 

هللدو  الا دواذ م( ظهو  جص ءهللوهللووك ال ائوا  الوحهللل  اللدواتص هلل مدن ب هللدلوة ب1893وجص علم )

 لتتس هلل  ءا ل  الوعلهللا الإلال هللا والتموهللض. 

وعظم  الحل ا إلى ال هو  اع تملعهللا غهللو ال بهللا جص ح ل ال دب والتمدوهللض، حهللدث لاتد  

 اعءتبله إلى الإل هلل  من المش ال  اع تملعهللا والشخوهللا التص تءشأ عن الموض. 

اآلواذ والمبددل   اع تملعهللددا  و ددلن الالددل جددص ت دد م علددم اع تمددلع ال بددص إلددى األ بددلذ نوق

حهللددث ا تمددوا بتحلهللددل األمددواض مددن حهللددث متسددببلتهل ووب هددل بددللظوو  اع تملعهللددا وحدد ث  ددنا عددلم 

م(، عءددد مل ألددد  ) . واملءددد   و هللددد (  تلًبدددل جدددص نلدددك. و دددنلك الددد  توو ) دددو وت دددل ( عدددلم 1815)
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  اقتددوا لددوووة م(، حهللددث بحددث جددص مؤلالتدده عددن أ مهللددا المددوض مددن الو هددا اع تملعهللددا وقدد1911)

 إ خلل مل ة الوحا اع تملعهللا جص  واتسا ال ب. 

و لء   واتسا )ا وهللن لهللمو ( احد   البد اهللل  الح هللادا التدص تإلد  مد خاًل لإللدم اع تمدلع ال بدص.. جادص 

م( تءددلول المءحددوجهللن مددن  مهللدد  الءمددلنج  ددللم ومهللن وم حتتسددص الخمددو، 1951 تلبددا البلاولو هللددل اع تملعهللددا )

ودلبهللن بددلألمواض الإل لهللدا، ومهللد  بددهللن ءدوعهللن مددن اعءحدوا ، اءحدوا  أولددص، واءحدوا  اددلءوق، والإلمهللدلن، والم

أمل اعءحوا  األولص جهو الدنق هللحو ده وهلل جإلده الادو ، وأمدل اعءحدوا  الادلءوق جهدو تسدلوك هللإلد   جلًعدل أو ت هللاًدل 

 .  (1)أو و  جإلل لالءحوا  األول، وهلل ل  على  نا اعت له )م وتسا و  الاإلل اع تملعص(

و  نا ءو  أن علم اع تملع ال بص لهللس ج وة ح هللاا، وم  نلك ج   عقى جص التسءوا  األخهللوة 

 ا تملًمل  بهللًوا. 

 المبقة بين عْلمَّي االجتمحع والىب:  -ثحنًيح
هللإلتبو علم اع تملع ال بص مهلل اءهلًلل ح هللاًل ءتسبهلًلل ءظًوا ل لا ع   المهتمدهللن بدهللن علمدلذ اع تمدلع 

 المواق  ال بهللا جص  واتسا بإلض الظوا و اع تملعهللا الإللما. بللتو هلل  على 

 مل أن اءشلذ قتسم لإللم اع تملع ال بص جص إ لو ال مإلهللا األموهلل هللا لإللم اع تملع لم هللتم إع 

 .(2)م(1960جص )

وتاتسو  نه الءشأة الح هللاا إلى ح هلل ا بأن  نا الإللم الءلمص هللإل  بمالبا حللا من حلع  الهلل ظا 

عددل ة األ حهللددلذ أ اددو مددن  وءدده م موعددا مددن اع تملمددل  المتبل لددا بددهللن علددم اع تمددلع وال ددب، وقدد  وا 

ظهو جص ب اهللدا ال دون الإلشدوهللن اعتدوا  مبلشدو مدن  لءدب ا ل دب بللإلوامدل اع تملعهللدا جدص المدوض 

والوحا، وجص الح هلل ا ق  أ وك األ بلذ أءه هللو د  اوتبدل  واهللد  بدهللن المدوض والبهللئدا اع تملعهللدا، أن 

م اع تملعص ق  هللو  م بمح و هللا الم خل اع تملعص وء دص البهلللءدل  المتلحدا وغللًبدل مدل هلل د  الإللل

                                           
 .283، 282، صم(1991، ااتس ء وهللا ، او المإلوجا ال لمإلهللا)الإلمل اع تملعص جص م لل الوعلهللا ال بهللا،  :إبوا هللم مخلو  إقبلل 1))
 .212، صم(2008 او المإلوجا ال لمإلهللا، ااتس ء وهللا، ) واتسل  جص علم اع تملعص ال بص،  :وأخوون ص محم محم  عل2) )
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 ال اهللو من األ بلذ الهللوم وإلوبا جص جهم مل هلل وم به علملذ اع تملع وخلوا جص م لل ال ب. 

ونلك وا   إلى تبل ؤ علم اع تملع، الإللدوم اع تملعهللدا  مهللإًلدل جدص قبدول ال دب  مهللد ان مدن 

ا تململته ال واتسهللا جلم هلل ن إع م و   واتسل  ااءو واجهللا اء و  علدى مإللومدل  مءتسد ا حدول  مهللل هللن

المإلت د ا  ال بهللددا والإلدل ا ، واتسددتمو ت ل دل علمددلذ اع تمدلع لل ددب ب و دا  بهللددوة حتدى قبددل الحددوب 

 الإلللمهللدددا الالءهللدددا، بلتسدددتاءلذ بإلدددض الت دددوو جدددص اع تمدددلم بلل واءدددب اع تملعهللدددا لل دددب الءاتسدددص والتدددص

توتبدد  علددى اءتشدددلو ات ددله التحلهللدددل الءاتسددص ولدددم هللتو دد  اع تمدددلم جددص  دددنه ال واءددب جدددص علددم الدددءاس 

اا لهللءهلل ص أو علم الءاس الشوان على  نه ال واءب اع تملعهللا جص ال ب حتى  نه الاتوة، ولم هلل وك 

 م(.1929علملذ التسهلللتسا عالقا ال ب بلعقتول  والح وما إع بإل  علم )

حددوب الإلللمهللددا الالءهللددا اع تمددلم الءددلمص بللإلالقددل  المتبل لددا بددهللن ال ددب وعلددم ل دد  ظهددو مءددن ال

اع تمددددلع وبهللءدددده وبددددهللن الإللددددوم اع تملعهللددددا األخددددو ، ول دددد  أوددددبح ال ددددب الشددددلمل وال ددددب الءاتسددددص 

اع تملعص من بهللن البوامم الهل جا التص هلل  بل علهللهل األ بدلذ وات هد  مد اوس ا ل دب ءحدو اع تمدلم 

 مو  ة ته   إلى ت وهللو المإلوجا المتإلل ا بهنه المولوعل . بد واذ  واتسل  

( عددللم ا تمددلع أموهلل ددص إلددى  لءددب بإلددض علمددلذ 1300وهللإلمددل جددص الوقدد  الحللددو أ اددو مددن )

اعءاووبولو هللل والءاس اع تملعص مإًلل جص مشووعل  بحاهللا  بدو  نا  ودلا بللمهللد ان ال بدص،  مدل هللدءظم 

 .  (1)موهلل ل بوامم للخوهلل هللن جص م لل علم اع تملع ال بص( قتسم من أقتسم ال لمإلا جص أ86اآلن )

و  ددنا هللبدد و مددن ءددواا  اهللددوة أن علمددص اع تمددلع وال ددب هللت ل ددل  ددل مءهددل اآلخددو خددالل المواحددل 

األتسلتسهللا من ت وو مل، بلعتبلو مل ءظدلمهللن ج دوهللهللن وعلمهللدهللن، وعلدى الدوغم مدن الت دوو الإللمدص الدنق  دوأ 

وأ   بهمدددل إلدددى التسدددهللو جدددص و هدددل  مءاودددلا، إع أن امدددلو  دددنه  علددى  دددل مدددن علمدددص اع تمدددلع وال دددب

 .  ال هو  ق  أ   جص التسءوا  الح هللاا إلى و و  ا تململ  مشتو ا وتح هلل  اع تالذ بهللن الإللمهللن

                                           
 .44المو   التسلب ، ص :محم  علص محم  1))
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 البنحء االجتمحعي للمستش  :  -ثحلثًح
هلللة من أبو  تسمل  الإلوو الح هللث  و تمهلل ه بلل لب  التءظهللمص وتغلغله جص  لجا م لع  الح

 اع تملعهللا ءتهلل ا المتغهللوا  اع تملعهللا واعقتول هللا والتسهلللتسهللا التص مو  بهل الم تمإلل  الح هللاا. 

وألن البءددلذ اع تمددلعص ل ددل تءظددهللم هلل ددوأ علهللدده تغهللددو بلتسددتمواو، جدددن أعلددلذه ومتخددنق ال ددواو 

ملمون البءدلذ  جهلله هللحلولون أن هللح  وا التواج  بهللن أ  اجه أو ه ءشل ه وبهللن الظوو  المتغهللوة؛ ألن

 هللإلءص لمًءل أن أو ه الءشل  التءظهللمص ت وق جص تسهللل  الب  ءتسبهلًلل. 

وهللإلوجدده التءظددهللم بأءدده وحدد ة ا تملعهللددا لإلددلم ب وهلل ددا م وددو ة لتح هللدد  أ دد ا  محدد و ة، وتتخددن 

 . (1) لبإًلل بءلئهلًلل هللالئم تح هلل   نه األ  ا 

، جهللمهللددل الءددلس إلددى أن إن هللء لدد  التسددلوك التءظهللمددص الت هللاددص مددن إ ددلو مددوووث مددن المللددص

لى حل مش التهم وتو هلله ءشل هم، وتوقد  مدل هلل دب علدهللهم عملده اتسدءتلً ا  إقلما عالقل  م  بهللءهم، وا 

 إلى الخبوة التص تتوجو لهم من المللص. 

وتختلدد  التءظهللمددل  مددن حهللددث  و ددا ابددل  واتسددت واو أبهللءتهددل اع تملعهللددا حهللددث تختلدد  بإلددض 

البتا ءتسبهلًلل عن تلوهللط أق تءظهللم م موعا قهللم، وتوقإلل  وأش لل تلك التءظهللمل  التص أقهللم  جص بهللئا 

 تءظهللمهللا، تمهللل إلى الب لذ حتى بإل  أن ءتغهللو الظوو  التص أو  تهل. 

و ص تهتم أن تح   بء لا  موا أعللئهل وم للب م مإللتهل المحلهللا بلل وهلل ا ءاتسهل ت وهللًبدل 

إلدى تغهللهللدو أو ده ءشدل هل بلتسدتمواو  عبو جتوة  وهلللدا مدن الد من، وتلد و بإلدض التءظهللمدل  األخدو 

وتإلدد هللل أ دد اجهل ءتهلل ددا للظددوو  المتغهللددوة وتسددهللحلجظ  ددنا المهللددل جددص بإلددض المواقدد  اع تملعهللددا علددى 

األش لل اع تملعهللا ال لئما بلل  و الدنق هللح د  التواجد  مد  مت لبدل  البهللئدا المتغهللدوة  لمدل،  دلن نلدك 

 ألمو. مم ًءل، أو تغهللهللو  وهلل ا تح هلل  األ  ا  إنا ل م ا

وقدد  ءشددإلو جددص ظددوو  أخددو  بأ مهللددا تح هللدد   دد   التءظددهللم، مددن خددالل ااقدد ام علددى مددل  ددو 

                                           
 .147ص عب التسالم ال وهللبص، مو   تسب  ن وه، :الوحهللشص بهللوق1) )
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مءلتسددب ع لهلًلددل لحمددل إم لءهللددل  التءظددهللم  لجهللددا للتغلددب علددى تحدد هللل  البئددا، و ءددل هللءظددو إلددى الت للهللدد  

 المووواا على أءهل نا  أ مهللا الءوهللا بهللءمل تإلل  أ مهللا  بهللوة على التغهللو. 

م ددن أن تتستخلوددهل مددن تددلوهللط المتستشدداهللل   ددص أن ءمددونج التءظددهللم قدد  اءت ددل والءتهلل ددا التددص هلل

خالل ال ون المللص، من بهللءا البتا ءتسبهلًلل هلل ون جهللهدل ولد   دنا الءدوع مدن التءظدهللم البد  ءتسدبهلًلل بدهللن 

م موع األشهلللذ األخو ،  مل  لء  اعحتملع  التص هللم ن اء ل  ل  بهلًلل من أ دل المولدى مإلووجدا 

، إلى بهللئا  هللءلمهللا هللتتس  جهللهل م لل اعحتملع  التدص ت د مهل الإللدوم ال بهللدا الءلمهللدا مد  ومح  ة تملًمل

 اعتتسلع ال  ئص جص احتهللل ل  الم تم  المتغهللو. 

وتإلددددو  المؤتستسددددا الخ مهللددددا بأءهددددل أق مو دددد  هلل دددد م وعلهللددددا وددددحهللا وقلئهللددددا أو خدددد مل   بهللددددا 

 . (1)لموا إلهلله

ادو تمتسدً ل بمبدل   اا اوة الوشدهلل ة، وهللتسدإلى وق  أودبح  المتستشداهللل  جدص التسدءوا  الح هللادا أ 

أولئك النهللن هللمتس ون  ملم اللب  بهل إلى  إلل  نا الءوع مدن التءظدهللم قدل ًوا علدى اعتسدت لبا مبلشدوة 

 لالحتهللل ل  المتغهللوة جص البهللئا. 

إن  ددنه التءظهللمددل  جددص الواقدد  تختلدد  جهللمددل بهللءهددل اختالجًددل  بهللددًوا، لددهللس ج دد  جددص أءددواع مبلءهللهددل، 

ءمددل  ددنلك جددص بوام هددل، وجددص أءددواع البهللئددل  اع تملعهللددا وجهللمددل وجددص ال ح ددم، وجددص المددواو  المتلحددا، وا 

ت  مدده لمولددل ل، وجهللمددل هللتإللدد  بههللئلتهددل والإلددلملهللن بهددل، و ددنه اعختالجددل  تو دد  إلددى التددلوهللط الخددلص 

 ب ل متستشاى، وللءظلم النق تأخنه  ل وح ة، بحهللث تإلتبدو  دل متستشداى حللدا جوهللد ة تإلمدل جدص ظدل

لغو  تختل  عن غهللو ل من  ملعل ، وتاوض توقإلل  على أعللئهل تختل  مدن واحد ة ألخدو  

 و ءلك أهللًلل بإلض التءظهللمل  المتشلبها إلى ح  مل ل و ا هللم ن مإلهل التإلمهللم. 

أن  ل المتستشاهللل  تإلتبو   ًذا من تواث مشتوك من المتوق  أن هللمتادل لهدنا الءمدونج الا دلجص 
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و و  ع   من التءظهللمل  وال ملعل  التص هللءحوو ا تملمهل األتسلتسص جص المشتوك و نا جلاًل عن 

 ت عهللم مال  نا اعمتالل التءظهللمص. 

 المؤسسة الطحية:  -رابًمح
 ل هلللم أق مؤتستسا وحهللا هلل ب توجو جهللهل الشوو  اآلتهللا: 

 الموقدع:  -1
الءظلم الوحص من ع ة ق لعل   ومهللا، تش ل قلع تهل الوعلهللا الودحهللا األولهللدا التدص  هللت ون

ته   إلى توجهللو اعحتهللل ل  األتسلتسهللا من الوعلهللا الوحهللا لألجدوا  والم تمد  وبللتدللص جهدص متسدتو  

 اعتولل األول بهللن الم تم  والخ مل  الوحهللا. 

 :(1)وهلل ب أن تتوجو جص الموق  المواوال  التللهللا

 أن هلل ون  ل ًئل وبإلهللً ا عن اللوللذ.  -

 بإلهللً ا عن المءل   الوءلعهللا.  -

 قوهللب من الت مإلل  التس لءهللا للووول إلهللهل بتسهولا وهللتسو.  -

  هلل  التهوهللا وهللالل أن هلل   على تلا وحوله أوالص حو هللا.  -

 بإلهللً ا عن المءح وا  والمءل   المءخالا.  -

 النشدأة:  -2
 : (2)توجو جهلله المواوال  التللهللاعء  تومهللم مبءى المتستشاى هلل ب أن ت

 غو  واتسإلا تتءلتسب م  ع   األتسو التص تستول  جهللهل.  -1

 غو  مءلوة إءلوة  بهللإلهللا  هلل ة وبتهوهللا مءلتسبا.  -2

                                           
 .150-143المو   التسلب ، ص :هللوتس  إبوا هللم المشءص 1))
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 توجو  مهلل  الت ههلل ا  الال ما م  البءهللا التحتهللا وتشمل:  -3

  .تم هلل ا  الغل ا  التءاتسهللا مو  هلًلل لتول جو   ل تسوهللو جص المتستشاى 

 ئا والتبوهلل  المو   ل ص هللب ى  و المتستشاى أقوب مل هللم ن للابل  خدالل تم هلل ا  الت ج

 (. 0م25-20الإللم )

  .تم هلل ا  وتسلئل اعتولع  مال الهلت  لهللخ م  ل موهللض جص المتستشاى 

   تم هللددد ا  ال هوبدددلذ لبءدددلوة واتسدددت علذ أعلدددلذ  هللئدددا التمدددوهللض عءددد  الحل دددا واألبوهللددد

 عتستخ ام األ ه ة المختلاا. 

  ا لمهللددله والم ددلوق بشدد ل ماددللص هللم ددن الووددول إلددى أق خلددل بهللتسددو وتسددهولا لغلهللددا  تم هللدد ا

 الوهلللءا، وهلل ب أن ت ون مومما بش ل هللتستوعب ح م اعتستخ ام جص المتستشاى. 

 هلل ب أن هلل ون ال الذ نا لون هللءلتسب وموهللح للءظو وتسهل التءظهلل .  -4

 توجو ءظلم إءناو للحوهلل  وال خلن وأن هلل ون مو  هلًلل جص الإلل ة.  -5

 هلل ب أن ت ون أولهللل  المتستشاى ملءإلا لالء ع  وءلعما لتتسههللل التءظهلل .  -6

و و  مموا  واتسإلا ت و  إلى غو  المولى واأل ءحا المختلاا، حهللث تتستوعب مووو أع ا   -7

 من الءلس واأل ه ة نا  الح م ال بهللو. 

 توجو حململ  ل ل غو  المولى وعتستخ ام ا ل وا و ال بهللا المختلاا.  -8

 لبط م ه ة وتءلتسب ح مهل م  ح م المتستشاى وبللتللص ع   الإللملهللن جهللهل. توجو الم  -9

توجو مولع  تءلتسب م  ع   األتسو جص المتستشاى وبللتللص عد   الواجد هللن تسدواذ المولدى أو  -10

 ال واو أو الإللملهللن جهللهل. 

 توجو مواق  للتسهلللوا  تءلتسب ح م المتستشاى.  -11

أخن جص الحتسبلن  هللل ة ال لب على خ مل  مواعلة أح اث خ   توتسهللإلهللا لمبءى المتستشاى لت -12

 المتستشاى من قبل أجوا  الم تم . 
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 اإلمكحنحت:  -3
 : (1)وتء تسم اام لءل  إلى االاا أءواع و ص

 إم لءل  مللهللا. -أ 

 إم لءل  إ اوهللا. -ب 

 إم لءل  جءهللا. -ج 

 : (2)اإلمكحنحت المحلية -أ
 إن توجو اام لءل  المللهللا بش ل مءلتسب هللتسلع  إ اوة المتستشاى جص تح هلل  األ  ا  التللهللا: 

i-  :إعداد برامج ودراسحت وأبححث تهد  إل  تىوير وتحسين الرعحية الطحية وتشم  مح يلي 
  .الخ مل  الاء قهللا 

 جص الم لع  اا اوهللا والاءهللا ونلك بإل    ووا  متخووا ومت  ما لهم.  تأ هللل الإللملهللن 

  اتسدتخ ام المشدل هللو والمهددوة مدن األ بدلذ والاءهللددهللن للإلمدل جدص المتستشدداى ولدو بشد ل   ئددص أو

 من خالل  عوته  بهللًبل  ائًوا. 

  .المشلو ا جص المؤتموا  والء وا  نا  الإلالقا 

 لمتستشدداى عددن  وهللدد  الإلددالوا  والم لجددز  والحددواج  تحتسددهللن الظددوو  المل هللددا للإلددلملهللن جددص ا

 للحوول على ءتلئم عملهللا أجلل. 

ii-  :تسويق المؤسسة الطحية من خب  اآلليحت التحلية 
  .ال علهللا وااعالن جص وتسلئل ااعالم بمختل  أءواعهل 

  .عمل خوومل  تش هللإلهللا على الخ مل  الوحهللا الم  ما 

                                           
 .145-143هللوتس  إبوا هللم المشءص، المو   التسلب ، ص 1) )
 .149-146، ص ءاتسههللوتس  إبوا هللم المشءص، المو   2) )
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 اإلمكحنحت اإلداريدة:  -ب
 دددوا و إ اوهللدددا مؤ لدددا ا اوة شدددؤون المتستشددداى هللدددؤ ق إلدددى  هللدددل ة  دددو ة الخ مدددا التدددص  إن تدددوجو -1

 هلل  مهل المتستشاى لء عئه المولى وت تسم ال وا و اا اوهللا جص المتستشاى إلى االاا أقتسلم. 

  .اا اوة الإللهللل وتشمل م لس اا اوة، والم هللو الإللم 

  .اا اوة الوتس ى وتشمل م واذ األقتسلم وال وائو 

 اوة ال ءهللل وتشمل المتسلع هللن والاءهللهللن والإلملل. اا  

توجو بوامم وأءظما إ اوهللا مت  ما لمإللل ا الشؤون اا اوهللا وعلدى أتسدس علمهللدا ح هللادا مت  مدا  -2

 بإلهلل ة عن المو  هللا والاو هللا. 

 حوتسبه الءظلم اا اوق جص المتستشاى ممل هللتسهل أ اذ اا اوة.  -3

 اإلمكحنيحت ال نيدة:  -ج
 وتشمل اام لءهللل  الاءهللا ال بهللا التللهللا: 

i-  :الكوادر الىبية المتخططة والمؤهلة وذات الك حءات والك حيحت المتالدمة وهي 
  .األ بلذ 

  .هللئا التموهللض  

  .جءهللو واختولوهللو المختبوا  ال بهللا 

  .جءهللو واختولوهللو الإلالج ال بهللإلص 

  .جءهللو واختولوهللو األشإلا 

  .الوهللل لا ومتسلع و م 

ii- :التجهيزات ال نية الىبية 
 و ص تغ ص ءشل ل   مهلل  األقتسلم ال بهللا أو ال بهللا المتسلع ة. 

iii-  :اإلمكحنيحت ال نية غير الىبية 
 وتتلمن  مهلل  األقتسلم األخو  جص المتستشاى و ص: 

 حهللث هلل وم بدع ا  و بل  ال إللم للمولى والإللملهللن وعب  من توجو م بط م ه ة علدى التغذية :

 . أعلى متستو  لتح هلل  أ  ا  بمتستو  علل  
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 :وتشمل أعملل الوهلللءا مدن  هوبدلذ وتبوهللد  واتودلع  والمبءدى و دنلك ودهلللءا األ هد ة  الطيحنة

 ال بهللا المو و ة جص المتستشاى. 

 :و ص توجو التسهلللوا  الخلوا بللمتستشاى و نلك تسهلللوا  ااتسإلل .  الحركة 

 : ل التإل دددهللم عبدد  مدددن تددوجو إم لءدددل  مت  مددا مددن  دددوا و ومإلدد ا  لل هللدددلم بأعمددل التمالددي  والغسدددي

 الال ما للإلملهللل  واألقتسلم األخو . 

 :مدددن اللدددوووهللل  تدددوجهللو األمدددن للمتستشددداى والإلدددلملهللن جهللهدددل مدددن أق ته هللددد  أو  األمدددن والحراسدددة

 مشل وة أو اعت اذ على أق جو  تسواذ أ لن موهللًلل أم  بهللًبل أم موظًال. 

 التجهيزات الىبية:  -4
إن مددن أ ددم مددل هلل ددب تددوجوه جددص المتستشدداهللل  الت ههللدد ا  ال بهللددا بودداا خلوددا أن ال بهللددب لددم 

هللإل  هللإلتمد  جدص تشدخهللص الحللدا المولدهللا علدى األ وا  البتسدهلل ا المتلحدا مادل تسدملعا األنن وقهللدلس 

اللددغ  ج دد ، بددل أوددبح هللإلتمدد  علددى األ هدد ة ال قهلل ددا ماددل أ هدد ة التءظهللددو وأ هدد ة التءظهللددو وأ هدد ة 

غءل هللتسدددص واتسدددتخ ام ت ءهللدددل  اللهللددد و وغهللو دددل مدددن األ هددد ة الح هللادددا والمت  مدددا التدددص تسدددهل  الدددوءهللن الم

 عملهللل  الإلالج ل اهللو من الحلع  التص  لء  تإلتبو مإل  ة قبل اختواع  نه األ ه ة. 

 المسؤولية الىبية للىبيب:  -5
ص إن ال بهللددب هللتحمددل المتسدددؤولهللا  لملددا عددن مولدددله ومددل هللوددهللبهم وهلل دددب علهللدده أن هللتسددلوق جددد

( التدص 3المإللملا بهللدءهم. وهللدءص ال دلءون اللهللبدص جدص المتسدؤولهللا ال بهللدا علدى  دنه المتسدألا جدص المدل ة )

 . (1)تءص على "المتسلوة بهللن المولى جص المإللملا تبإًلل ألحوالهم الوحهللا"

وهلل ددب أن هللّلددّم جددص ال بهللددب الددنق هلل ددوم بللمإللل ددا إلملًمددل  ددلماًل بددللءواحص الءاتسددهللا واع تملعهللددا 

حتددى هللددتم ن مددن إ واك الإلالقددا بددهللن اعلدد واب جددص الءددواحص الإللددوهللا والاتسددهللولو هللا وبددهللن للمددوهللض 

 الءواحص التسلو هللا للاو . 

                                           
 .123ص ن وه، مو   تسب  :تسلمص عب  ال وهللم األ و 1) )
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 خاللده مدن هللم دن قدوق وا تمدلعص  بدص بحدس هللتمتد  الدنق  دو مهءتده مدن والمدتم ن الءل ح جلل بهللب

 مد شدى وع هللء بد  لإلى ءتلئم وتشخهللص وحهللح للحللا المولهللا ومإلوجا أتسبلب ال اذ و دنا ع هللتم الووول

 ل األمواض، جبإلض األمواض تسببهل علوق ولهللتسص ا تملعص أو ءاتسدص ول دن ال واتسدا اع تملعهللدا تإلتبدو 

 الم خل الوئهللتسص لمإلوجا تسبب المولى للووول إلى حل ءهلئص والمتسلع ة على الشالذ.

 بين الىبيب والمريض:  المبقدة
إن الإلالقددا بددهللن ال بهللددب والمددوهللض،  ددص عالقددا إءتسددلءهللا ومهءهللددا، هللح مهددل ال اهللددو مددن الإلوامددل 

 ااءتسلءهللا، ولل بهللب م لءا موموقا جص الم تم ، وله  ل مإللءص اعحتوام والت  هللو. 

ءهددل جلل بهللددب قدد  هللل ددأ لدده المددوهللض وهللتستشددهللوه جددص موالددهلل   اهللددوة، خلوددا إنا  لءدد  الإلالقددا بهلل

واهلل ا جمااًل: الح هللث عن مشل لهم األتسوهللا وعن اختهلللو ءوع التسد ن ومشدل ل الإلمدل )وبمإلءدى أشدمل 

لددم ب مهللدد  أمددوو الحهللددلة اع تملعهللددا والا لجهللددا  جدددن المددوهللض وأتسددوته هللءظددوون إلددى ال بهللددب علددى أءدده م 

 . (1)والتسهلللتسهللا واعقتول هللا وال هللءهللا( 

هللددب والمدددوهللض، مءهددل الحللددا الءاتسددهللا للمدددوهللض  ءددلك عدد ة أمددوو تددؤاو علدددى الإلالقددا بددهللن ال ب

وال بهللددب والتوقإلددل  التددص هللأمددل المددوهللض تح هلل هددل، جددللموهللض عددل ًة مددل هلل ددون مشددغوًع ج وهلًلددل بمولدده 

حهللدددث هللمتددد ج عءددد ه أعدددواض المدددوض الب ءهللدددا بمشدددلعو ال لددد  والخدددو  واأللدددم ممدددل هلل إللددده أقدددل ودددبًوا 

ب ألءه جص موق  لإل  وهللتوق  من ال بهللدب وح ما مءه عء مل هلل ون تسلهللًمل، و و بحل ا إلى ال بهلل

أمدوو قد  هلل دون مبللًغددل جهللهدل مدن تسدإلا ودد و، وتاهدم لمشدلعوه ، وأن هللشداى مددن المدوض بأتسدوع وقدد ، 

ع جدءدده هللوددإلب  جلل بهللددب عبدد  أن هللحظددى بللا ددا جددص عالقتدده بموهلللدده، و ددنلك با ددا أ ددل المددوهللض، وا 

مددد  المدددوهللض، وأن هلللدددم ب لجدددا ال واءدددب علهللددده تءاهللدددن أق بوءدددلمم لإلال ددده ع بددد  أن هلل دددهللم عالقدددا و هللدددا 

 اع تملعهللا والا لجهللا التص تؤاو وحا الموهللض. 

                                           
 .132المو   التسلب ، ص :تسلمص عب  ال وهللم األ و 1) )
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إن ت ل دددل األ بدددلذ أل مهللدددا الإلالقدددا مددد  المدددوهللض واعتبلو دددل غهللدددو نا   ددد و  بدددل اع تادددلذ 

بللإلالقدددا المهءهللدددا،  دددو ت ل دددل أل دددم مدددل جدددص الإلملهللدددا الإلال هللدددا والتدددص تإلتبدددو البلتسدددم الشدددلجص واألمدددل 

 الموهللض هللإللءص من موض عللل أو حللا متستإلوهللا. وخلوا إنا  لن 

على الوغم من أ مهللدا الإلوامدل اع تملعهللدا والا لجهللدا جدص الإلدالج؛ إع أءده قد  هللتإلدوض الشدخص 

إلددى مددوض علددوق ع عالقددا لدده بللحللددا الءاتسددهللا أو اع تملعهللددا أو الا لجهللددا، جاددص  ددنه الحللددا هلل ددون 

 الحل األمال للإلالج.الإلالج المهءص والإلالقا ال بهللا الشخوهللا  ص 

إن الإلالقددا التددص تءشدددأ بددهللن ال بهللددب والمدددوهللض تءشددأ جدددص  ددو ا تمددلعص و دددو موقدد  الإلدددالج، 

وهلل ون اله   األتسلتسدص مدن  دنا التالعدل  دو تغهللدو حللدا المدوهللض الودحهللا والتدص تؤوقده و دص تسدبب 

 وئهللس جص  لب المتسلع ة من ال بهللب. 

عالقا تبل لهللا تلدم ءوًعدل مدن التوقإلدل   على الوغم من أن الإلالقا بهللن ال بهللب والموهللض  ص

التسلو هللا المإلهللءا جدن المو   وال وة ال لءبلن لهللتس  متتسلوهللا ج ال مل هللختل  جدص  لءدب ال دوة والخبدوة 

الاءهللدددا ت دددون لودددللح ال بهللدددب و دددو هللحتدددلج إلهللهدددل حتدددى هللتسدددت هلل  أن هللحددد ث تغهللهللدددًوا إهلل لبهلًلدددل جدددص حللدددا 

ن احتددلج جددص بإلددض األحهللدد لن إلددى اتسددتخ ام ال ددو  غهللددو الموهللحددا ءاتسددهلًلل المددوهللض الوددحهللا، حتددى وا 

 و تسمهلًلل للموهللض، وعلى الموهللض أن هللت بل خ ا الإلالج. 

 : (1)ويمحر  الىبيب قوتق ون وذه من خب  ثبثة متغيرات

 الءاون المهءص أق المإلوجص أو الإللمص.  .1

 ءاون المءوب الموق  والوظهللاا.  .2

 حللا اععتمل  )أو اللإل ( التص علهللهل الموهللض.  .3

إع أءدده  ءددلك عالقددا تسددلبهللا بددهللن المددوهللض وال بهللددب تتماددل جددص ت ل ددل ال بهللددب لمولددله علددى 

 حتسلب مولى آخوهللن. 

                                           
 .124، صمو   تسب  ن وهالوحهللشص بهللوق، عب التسالم ال وهللبص: 1) )
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جللولدد  المددل ق أو المو دد  اع تمددلعص أو التسهلللتسددص قدد  هلل ددون تسددبًبل جددص ا تمددلم ال بهللددب، جدددنا 

القددا مدد  ءظددو للمددوهللض علددى اعتبددلو المددل ة أو المءلوددب، أ   نلددك إلددى تسدد و ه جددص بددؤوة جتسددل  الإل

المولى وهللوبح على عالقا قوهللا م  المولى أوحلب الءاو  والتسل ا، و ص عالقا مولحا على 

حتسددلب المولددى متوتسدد ص الدد خل والددنهللن ع هللتمتإلددون بددأق ءاددون ا تمددلعص، وقدد  هلل ددون المددوهللض  ددو 

ولحب التسل ا والمتتسدل  بمللده ممدل هلل إللده هللدوجض أق عالقدا مد  األ بدلذ وتإلد   دنه الإلالقدا ءدل وة، 

  أن الءوع األول  و األ او شهللوًعل واأل او وواً ل جص الم تم . إع

 التأهي  الملمي والخبرة ال نية للىبيب:  -خحمسح
إن الخبددوة الاءهللددا والتأ هللددل والتددد وهللب واع ددالع علددى متسددت  ا  الإلودددو وآخددو الت ددووا  جدددص 

ى بددال تددو   إلدددى الم ددلل ال بددص لهددل تددأاهللو  بهللدددو جددص تح هللدد  الإلالقددا بلل بهللددب، حهللدددث هللتو دده المولدد

 األ بلذ نوق التسمإلا ال هللبا. 

والإل دددس لدددإل  المإللومدددل  وء دددص الخبدددوة هللؤ هللدددلن وبشددد ل تسدددلبص إلدددى لدددإل  الإلالقدددا بدددهللن 

األ بدددلذ والمولدددص و دددنا هللتوقددد  ب و دددا  بهللدددوة علدددى اتسدددتخ ام ال بهللدددب بهدددنه المإللومدددل . إن تأ هللدددل 

المودحل  ج لمدل  دلن ال بهللدب  ال بهللب هللوجو  اهللدًوا مدن ال هد  والمدلل علدى المولدى المتدو  هللن علدى

مؤ اًل علمهلًلل وجءهلًلل وخل هلًلل وا تملعهلًلل، وملدم ب دل الا لجدل  جدص حد و  مدل هللخد م مهءهللدا،  دلن لهدل مدو و  

 إهلل لبص على الإلملهللل  الوحهللا واع تملعهللا التص تبءص على أتسلس ا تملعص ا لجص. 

إع إن اللدددإل  أو  وعلدددى الدددوغم مدددن و دددو  التأ هللدددل ال بدددص لأل بدددلذ جدددص ال لءدددب األ دددل هللمص

ال وددوو جددص ال لءددب اع تمددلعص لل بهللددب هلل لددل مددن قهللمتدده الاءهللددا التددص تمهللدد   بهللددب عددن غهللددوه وتتددوك 

اء بلًعدل  هللدً ا، وهللم ددن أن ت تسدم ال وددوو إلدى قتسددمهللن، الءدوع األول وهلل ددون قودوًوا بللاإلددل مدن  لءددب 

عص لده، ممدل هللدؤاو تسدلًبل ال بهللب تسدواذ أ دلن نلدك جدص تإللهللمده األ دل هللمص أم جدص الدوعص الاءدص واع تمدل

على الموهللض، وهللءإل س على الإلالقا بهللن ال بهللب والموهللض وهلل إلل الموهللض هللا   الا ا جص ال بهللب، 

 وتتأخو عملهللا الشالذ. 
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أمدل الءددوع الاددلءص مددن ال ودوو و ددو الءلشددئ عددن تددو م المدوهللض أن ال بهللددب هللإلددلءص مددن قوددوو 

بددللوغم مددن أن الح هلل ددا علددى خددال   جددص ال لءددب الاءددص واع تمددلعص، و ددنلك ء ددص جددص المإللومددل 

 .  (1)نلك

وقدد  هللتتسددوب  دددنا الشددإلوو للمدددوهللض بتسددبب خبوتدده البتسدددهلل ا أو عدد م جهدددم مإللملدده ال بهللدددب، أو 

 بتسبب ت لوب تسلب ا، أو ع م ح وث تحتسن تسوهلل  جص حللته المولهللا. 

إنا تسددواذ أ ددلن ال وددوو مو ددوً ا جددص ال بهللددب أو مددن و ددم المددوهللض، جالبدد  لل بهللددب أن هلل ددون 

ملًمل ب ل مل هللتإلل  بللول  الوحص للموهللض، حتى هللتم ن من مإللل ته بمدل هللدتالذم و بهللإلدا مولده 

 و بهللإلا البهللئا اع تملعهللا التص هللإلهلل  جهللهل. 

  

                                           
 .136مو   تسلب ، ص :تسلمص عب  ال وهللم األ و 1) )
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 االتجحهحت النظرية الم سرة لمشكلة المبج بحلخحرج: 

 مالدمدة: 
تو ددد  أ مهللدددا اعت ل دددل  الءظوهللدددا ل واتسدددل  علدددم اع تمدددلع ال بدددص إلدددى أن  دددل مولدددوعلتهل 

مء ل ا من الواق  اع تملعص؛ ولولوج الواق  عب  من و و  ات ل ل  ت م دن البدلحاهللن مدن جهدم مإلدللم 

مولوعلته تحلهللالتهم اع تملعهللا لظوا و  ون أن تلهلل  مءهم  نه المإلللم،  مل هللم ن أهللًلل الءظو ل

بلعتبلو ددل مء ل ددا مددن اءتملئهددل الءتسدد  الوددحص، و ددو نلددك الءتسدد  الددنق هللددؤ ق  ووه جددص الم تمدد  مدد  

األءتسل  األخو  وأن أق خلل أو ال واب جص  دنا الءتسد  هللدؤ ق بد ووه أهللًلدل إلدى خلدل جدص الوظهللادا 

ب ددوة تماددل التددص تؤ هللهددل األءتسددل  األخددو ، والمالحددظ أن المددوض والإل دد  والوجهللددل  غهللددو ال بهللإلددا الم

 . (1)ته هللً ا ل  وة الءتس  على ال هلللم بوظلئاه

 ءدددلك االادددا ءمدددلنج وئهللتسدددهللا تخددد م  دددنا الإللدددم و دددص الءمدددونج الت دددوو الءمدددونج الدددوظهللاص، والءمدددونج 

ال لص الشمولص وتمال  نه الءملنج ت وهللً ا لم موعا من الظدوا و التدص تخلد  للمالحظدا وبللتدللص تحدول 

ى م دو  أوقدلم بإلهللد ة عدن الواقد  بأبإلدل ه اع تملعهللدا واعقتودل هللا والا لجهللدا  ءدل الم تم  وأجدوا ه وظدوا وه إلد

 هللأتص  وو علم اع تملع ال بص جص جهم وتغهللهللو وتحلهللل  نه الظوا و على خال  علم ال بهللإلا. 

 االتجحهحت ال كرية الرئيسية:  -أواًل 
 هللم ن تح هلل  ع ة ات ل ل  أو مءظووا  جص جهم وتغهللهللو وتحلهللل اللواب  ال بهللا أ مهل: 

 المنظور االجتمحعي والن سي:  -1
هللإلتم   نا المءظوو على علم الءاس وعلدم اع تمدلع جدص الوقد  ءاتسده، ألن مدل هللإلتمد  علهللده لده 

عالقدددا بأتسدددللهللب التالعدددل واعتودددلل بدددهللن األجدددوا  والتدددأاهللو المتبدددل ل، و دددنا المءظدددوو هللولددد   هللددد  أن 

ذ ااجددوا  هللددؤاوون جددص الإلملهللددا اع تملعهللددا وأن الءظوهللددل  اع تملعهللددا الءاتسددهللا تتلددمن اجتوالددل  تسددوا

                                           
 .35-34، ص، ) . (م  ما جص علم اع تملعص ال بص، التسوتسهللوملتهللا، م تبا اعء لو المووهللا، ال ل وة :عل   شحلته1) )
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 لءدد  ظددل وة أو  لمءددا حددول إم لءهللددا ااءتسددلن علددى الت هللدد  والتواجدد  والددتالؤم التسددلو ص، وأن الءتددلئم 

المتوتبا على اتستخ ام الءملنج اع تملعهللا والءاتسهللا  اخدل علدم اع تمدلع ال بدص تء دوق علدى أ مهللدا 

 . (1)خلوا لمءلقشتهل جص الوق  الوا ن

 المنظور االجتمحعي:  -2
لع ال بص أن الموض حللدا ا تملعهللدا مءحوجدا ظهدو  ءتهلل دا الد واب جدص هللو  علملذ اع تم

التسلوك ال بهللإلص بتسبب الموض النق هللم ن اعتبلوه حللا بهللولو هللدا غهللدو  بهللإلهللدا، حهللدث إن أودحلب 

 ددنا المءظددوو هللحددلولون الددوب  بددهللن المددوض والحللددا اع تملعهللددا بم موعددا ال ددهللم التسددلئ ة جددص الم تمدد  

ع تملعص،  مل هللوون أهللًلل أن الإلوامل اع تملعهللا لبءتسلن لهدل عالقدا وهللحلولون  م ه جص الءظلم ا

واهلل ددا بددللموض، وقدد  ت ددون  ددنه الإلوامددل مددن أحدد  وأ ددم األتسددبلب التددص تددؤ ق إلددى حدد وث المددوض 

ءمل هللم ن إو لعده  واءتشلوه، وو و  الموض ع هللإلتبو و و  خلل جص الءظلم البهللولو ص لبءتسلن ج   وا 

جدص حللدا الادو  اع تملعهللدا وخلودا بللءتسدبا لدأل واو والموا د  اع تملعهللدا إلى و و  بإلض المشل ل 

وتحولدد  الءظددوة مددن ظددل وة ا تملعهللددا أو ظددل وة تشخوددهللا إلددى ءظددوة إلددى الدد وو الددوظهللاص للم تمدد  

 . (2)  ل وال وو اع تملعص للموهللض أهللًلل

تسدت لبا لده، حهللدث  مل هللهدتم  دنا المءظدوو بللمإلدلهللهللو التدص لهدل عالقدا واهلل دا بدللموض ومد   اع

إن التسدددهللل  اع تمدددلعص  دددو الدددنق هللم دددن بواتسددد ته تح هللددد  الظدددوو  التدددص هللدددتم ن الادددو  جدددص ظلهدددل أن 

هللددددد عص المدددددوض وهلل إلادددددى مدددددن الوا بدددددل  والمتسدددددؤولهللل  الهللومهللدددددا الوا بدددددا علهللددددده  ون خ دددددل، و ادددددو  

المحددددلوع  لتح هللدددد  المإلددددلهللهللو الخلوددددا بمواقدددد  المددددوض ل ددددن مددددن الوالددددح أن  وو المددددوهللض لددددهللس 

ومهدددل مشدددتوً ل وواحدددً ا بدددهللن  مهللددد  األجدددوا  الدددنهللن هللشدددت ون المدددوض، بدددل هللختلددد  حتسدددب الظدددوو  ماه

 . (3)واألشخلص والإلوامل التص هللتإلوض لهل الاو  المولب

                                           
 .  78، 76، صم2008 ااتس ء وهللا،  واتسل  جص علم اع تملعص ال بص،  او المإلوجا ال لمإلهللا، :وأخوون ص محم محم  عل1) )
 .33، صمو   تسب  ن وه :ء الذ عل   خلهللل2) )
 .72، 71، صمو   تسب  ن وهمحم  علص وآخوون، 3) )
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 المنظور البيولوجي:  -3
ظددل المءظددوو البهللولددو ص مددن أ ددم  واءددب ال ددب لاتددوة  وهلللددا، حهللددث إن ال بهللددب  ددو الددنق هللشددغل 

مددن خددالل و ددو ه لاتددوة  وهلللددا  اخددل المتستشدداى لغددوض ت وهللبدده علددى تإللددم م لءددا مهمددا جددص  ددنا ال لءددب 

الءظوهللددل  البهللولو هللددا الخلوددا بوظددلئ  ال تسددم وأموالدده، وهلل ددب علهللءددل أن ءاهددم  ددنه الإلوامددل البهللولو هللددا 

جهًمل اشمل وأوتس  من نق قبل، وهللتم نلدك جدص لدوذ جهدم البهللئدا التدص تءد مم وتتالعدل مإلهدل  دنه الإلوامدل، 

ما التغهللو وااءتسلن ع هللتسدت هلل  أن هللت هللد  مد   دنه التغهللدوا  بشد ل بتسدهلل  وتسدوهلل  مدن الءلحهللدا والبهللئل   ائ

 .  (1)البهللولو هللا واع تملعهللا وهللو   تسبب نلك إلى ح وث  نه المتغهللوا  بش ل غهللو هللتسهللو

 المنظور االقتطحدي:  -4
هللإلمددددل أوددددحلب  ددددنا المءظددددوو علددددى ت هللددددهللم الوددددحا اقتوددددل هلًلل، جتحدددد  أق مءظددددوو للوددددحا 

هللوون مء لً ل اقتول هلًلل من أ ل عالج مشل لهم تسواذ أ لء  على متستو  األجوا  أم على متستو  هللتخ

الم تمإلددل  وغبددا مددءهم جددص اعوت ددلذ بهددل، لددنلك ء دد  أن  ددنا المءظددوو مشددتوك بددهللن الدد ول المت  مددا 

ك والدد ول الءلمهللددا علددى حدد  التسددواذ ج ال مددل هللتسددإلى إلددى تح هللدد  اعوت ددلذ بمإلدد ع  وددحا أجددوا ه، جهءددل

عالقا واهلل ا بدهللن الودحا والتءمهللدا اعقتودل هللا، جلاءتسدلن عءد مل هلل دون بودحا  هللد ة هللم دن أن هلل دون 

متسلءً ا للتخ هلل ل  التءموهللا بمختل   واءبهدل، و دنلك بللءتسدبا للتخ هلل دل  التءموهللدا هللم دن أن ت دون 

بهللددددا مإللوءدددا أو مإلوقدددا اتسدددهلم ااءتسددددلن،  مدددل هللهدددتم أودددحلب  ددددنا المءظدددوو بتح هللددد  األولوهللدددل  ال 

وهللتسدددإلون أهللًلدددل إلدددى تح هللددد  الحل دددل  األتسلتسدددهللا للخ مدددا ال بهللدددا بلالدددلجا إلدددى تح هللددد  المشددد ال  

الوحهللا الءلت ا عن ال ووو جص الخ ما الوحهللا الم  ما وأهللًلل تح هللد  المؤشدوا  الودحهللا وءوعهللدا 

 . (2)التخوول  ال بهللا الم لوبا للم تمإلل  المختلاا

                                           
 .64تسلب ، صالمو   ال :محم  علص وآخوون1) )
 .81، 79ص مو   تسب  ن وه،عل   محم  شحلته، 2) )
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 المنظور المجتممي:  -5
نا المءظدددوو علدددى أن م وءدددل  الحهللدددلة اع تملعهللدددا هللم دددن تءلولهدددل وتاتسدددهللو ل هللإلتمددد  أودددحلب  ددد

وتحلهلللهل بش ل   ئص وتسهلل ، وهللم ن  واتسا الإلالقا بهللن  نه الم وءل  لمإلوجا م   تءلولهل لوظهللاتهل 

أو مددد   ال ودددوو والتددد  وو جهللهدددل وهللإلت ددد  المختودددون أن المدددوض حل ادددا  بهللإلهللدددا وع هلل دددب أن هللدددالم 

بدده، ونلددك لمتسددلع ته علددى الشددالذ بتسددوعا،  مددل أن ت هللدد  الاددو  مدد  المددوض ااءتسددلن علددى إوددلبته 

هللإلتمد  علدى عد ة عوامدل مءهدل، اللدغ  الشد هلل  جدص م دلل الإلمدل أو تبدلهللن حل دل  الم تمد  و اوتهددل 

وأءه جص حللا ااولبا بللموض الإل لص هلل ب أع هللحلتسب الاو  على أعمللده اا وامهللدا ونلدك عجت دلوه 

 . (1)بهللإلا ال ءلئهللا التسلو هللاالم  وة على جهم ال 

أوحلب  نا المءظوو الإلالقا المتوا  ة بهللن الوحا والءظم اع تملعهللا جهو هللهتم بتحلهللل  هلل وس

 األخدددو  الم دددلع  لدددمن المو دددو ة المشددد ال  لمإللل دددا الودددحا تتسدددتخ مهلاألتسدددللهللب ال هللاهللدددا التدددص 

 ءاودل أن المم دن جمدن وهللدً ا، دنا المءظدوو مدن أ ادو المءظدووا  ت  وهللإلتبو اع تملعص للءشل  بللءتسبا

ولددنلك هلل ددب أن ءدد وس  الاددو ، هللملوتسددهل التددص اع تملعهللددا الحهللددلة م وءددل  مختلدد  التحلهللددل  وهللدد  عددن

بدددهللن مؤتستسدددل  الودددحا والتءظهللمدددل  الودددءلعهللا وال دددلءون  لوالإلالقدددا أهللًلددد ،الإلالقدددا بدددهللن  دددنه الم وءدددل 

 .  (2)ك ب واتسا ال و المءلخص النق تءشأ جهلله  نه المؤتستسل  الوحهللاواألتسوة وغهللو ل، وهللهتم  نل

 المنظور الثالحفدي:  -6
ءالحدددظ أن ا تمدددلم  دددنا المءظدددوو هللتمادددل جدددص  واتسدددا الإلالقدددا بدددهللن الودددحا والمدددوض والا لجدددا 

والوقلئهللا والإلالج، حهللث إن  واتسلته تبو   واءب  نه الإلالقا وعتسهللمل أ مهللا الا لجا جص تح هللد  أءمدل  

، األمواض حهللث تإلمل على تاتسهللو ل وعال هل ومإلوجا ال هللاهللا الال ما لتتالعل م  الخ مل  الودحهللا

ولنلك جددن  دنا المءظدوو هللهدتم بمإلوجدا الإلالقدا التدص تدوب  بدهللن ا لجدا الم تمد  مدن قدهللم وعدل ا  و هللدن 

                                           
 .101، 100ص ،تسلب المو   ال :عل   محم  شحلته1) )
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وأج لو بللمملوتسل  الوحهللا،  مل هللهتم أودحلب  دنا المءظدوو بمإلوجدا  هللاهللدا تو هللد  المدوض واءتشدلوه 

ل تدددد ل ومإلوجددددا الوتسددددلئل واألتسددددللهللب المالئمددددا التددددص تمتل هددددل الم تمإلددددل  للتإللمددددل مإلدددده وعال دددده  مدددد

ال واتسل  أهللًلل على أن اختال  الا لجل  هللؤ ق ب ووه إلدى اخدتال  ااودلبا بدللموض والتإلبهللدو عدن 

األلم، من تم تاتسهللو أعواض الموض والت لوب مإله و نا هلل ل علدى أن علدم اع تمدلع ال بدص هللإل دص 

عءد   دنا لالتسدت لبل  اع تملعهللدا والا لجهللدا بللءتسدبا للودحا والمدوض أ مهللدا خلودا، وع هلل د  األمدو 

الحدددد  ج دددد ، بددددل هللتإلدددد اه لهللشددددمل تخلخددددل الإلددددل ا  والت للهللدددد  واألماددددلل جددددص قلددددلهللل الوددددحا والمددددوض، 

 . (1)والمءظوو الا لجص هللب و أ او ولوًحل وأش  أ مهللا جص حلع  التغهللو الا لجص اع تملعص

 تماليب: 
ءمددل  ددص مت اخلددا ومت لملددا جهللمدد ل بهللءهددل، إن  ددنه المءظددووا  التددص تددم تءلولهددل لهللتسدد  مءاوددلا وا 

ن  لءدد  ق وتدده موبو ددا بمدد    اجإلهللتدده  حهللددث إءهددل تهددتم بلاءتسددلن الددنق  ددو أتسددلس وبددؤوة الإللددوم، وا 

و وهلل ددا تءظددهللم  هددو ه، ومدد   تددوجهللو أ وا  الإلمددل التددص ت ددون بدد وو ل  اهلللددا ب هللددل ة تسددهلل وة ااءتسددلن 

تت لمددل جددص  علددى البهللئددا اع تملعهللددا، وال بهللإلهللددا، ومددن  ءددل ءالحددظ أن المءظددووا  التددص تسددب  ن و ددل

الءظدوة إلددى الوددحا والمددوض وجهدم  ددل مددل هللتإللدد  بلاءتسددلن مدن خددالل ءشددل لته اع تملعهللددا وم لءتدده 

 اع تملعهللا وبهللئته وغهللو ل من األءش ا التص هللملوتسهل الاو . 

  

                                           
 .435، 433، 432، صمو   تسب  ن وهم لوق، العلص 1) )
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 النظرية االجتمحعية الىبية:  -ثحنًيح

 االتجحه البنحئي الوظي ي:  -1
 الالتسددداا جدددص المدددل هللهللناألولدددى إلدددى  أودددولهال دددول بدددأن الا دددو البءدددلئص الدددوظهللاص هللو ددد  جدددص  هللم دددن

 ح هلل دص عدللم جهلله تإلهلل  النق الحتسى الإلللم أن هللو   لن النق )أوتس و( ل   خلص وبش ل ااغوهلل هللا،

 عن ع الءاس ت و هل ح هلل هللا أشهلللذ جهلله المتغهللوة المتحولا األشهلللذ وأن آخو، عللم بظل ولهللس بناته قلئم

 مالمدددح تو ددد  أن وهللم دددن والإل دددل، الحدددواس  وهللددد  عدددن بدددل أجال دددون، هلل دددول  دددلن  مدددل التدددن و،  وهللددد 

لد   ابدن خلد ون الدنق اتسدتخ م ماهدوم  ااتسدالمهللا الإلوبهللدا الالتسداا جص الوظهللاص البءلئص اعت له ومظل وه

 حللددا مددن اءت للهددل  هللءلمهلل هللددا علددى وتحدد ث وحلددوهللا، ب وهللدداإلددى  الإلوبهللددا  تمإلددل البءددلذ وحلددل بءهللددا الم

عن ءظدم الإلمدوان البشدوق مادل األخدال  والمإلوجدا  أهللًلل خل ون ابن وتح ث الحللوة، حللاإلى  الب اوة

وحلدل  وو دل ووظهللاهللتهدل جدص متسدتوهللهللن، متسدتو  الد هلللل تهللك اع تمدلعص أق  ،والتسل ا واعقتودل  والحدوب

 لة التو  والحللوة والءإلهللم. الوهللوووة من الب اوة إلى الحللوة، ومتستو  اعتست واو وتأتسهللس حهلل

ظل وة اعت له الوظهللاص و    جص الب اهللدا جدص أبحدلث و واتسدل  علدم ااءتسدلن خلودا المتإلل دا 

بللا لجا أو مل هللإلو  بإللم األءاووبولو هللل الا لجهللا، و ءل عو   دنا اعت دله بللء عدا أو ال واتسدا البءلئهللدا 

حلهللددل الشدد ل البءددلئص أق الوددوو والإلالقددل  الوظهللاهللددا للا لجددا والم تمدد ، و ددص التددص تهددتم بوودد  وت

نا  ال بهللإلدددا الإللمدددا  ون اع تمدددلم بلعختالجدددل  اللدددئهلللا أو ءوعهللدددا األجدددوا  الدددنهللن تءشدددأ بهللدددءهم  دددنه 

الإلالقل ، وحتى جدص أ دلو علدم اع تمدلع  اهللدًوا مدل هللإلدو   دنا اعت دله بللءظوهللدا البءلئهللدا التدص تظهدو 

)أمهللل  وو لهللم(، و) وبد  تسبءتسدو(، وعلدى أق حدلل ل د  بولوا جص  واتسل  المؤتستسهللن األوائل مال 

ظهددو وتبلدددوو اعت دددله البءددلئص الدددوظهللاص  دددو  جإلدددل أو ء دد  لالت دددله الت دددووق  مددل عبدددو  عءددده ءظوهللدددا 

 . (1)) اوون( جص الءشوذ واعوت لذ وءظوهللل  الت وو التلوهللخص واألءاولو هللل البشوهللا

                                           
 .94-93، ص1998الءظوهللا اع تملعهللا، جللهللتل، مءشووا  أل ل،  :علص الحوا 1) )
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ل مددن وؤهللتهددل الإللملددا للم تمدد ، وتإلتمدد   ددنه  دلذ تحلهللددل البءلئهللددا الوظهللاهللددا لماهددوم الدد وو مء ل ًدد

 الوؤهللا على تستا أج لو وئهللتسهللا أو قللهللل محووهللا و ص: 

هللءظددو إلددى أق شددصذ تسددواذ أ ددلن جددوً ا أو  ملعددا أو مددن الإلددللم  لدده علددى أءدده ءتسدد  أو ءظددلم  -1

 هللتأل  من أ  اذ متواب ا. 

ع  -2 جددن الءتسد  تسدهللءتهص أو ل ل ءتس  م موعا من اعحتهللل ل  األتسلتسهللا عب  من توجو ل جهلله وا 

 هللتغهللو تغهللًوا  و وهلًلل. 

عبدد  أن هلل ددون الءتسدد  جددص حللددا تددوا ن  ائددم وهللددتم نلددك مددن خددالل تلبهللددا احتهللل لتدده، جدددنا ج دد    -3

 إح   احتهللل لته هللوبح الءتس  جص حللا من الالتوا ن. 

ق  هللتسهم  ل   ذ من أ  اذ الءتس  جص تح هلل  التوا ن، وبنلك هلل دون لده  وو وظهللادص وقد  هلل لدل  -4

ن توا ن الءتس ، وهلل ون بنلك مإلوًقل وظهللاهلًلل، وق  هلل ون ع هللم ال هللما بللءتسبا للءتسد  وع تدؤ ق م

 وظهللاا، وحهللءئن هلل ون غهللو وظهللاص. 

 هللم ن تح هلل   ل حل ا من حل ل  الءتس  من خالل ع ة متغهللوا  أو ب ائل.  -5

وع هللدتم اع تمدلم وح ة التحلهللل جص البءلئهللا الوظهللاهللا  ص األءش ا أو األءمل  المت ووة الم و ة  -6

 . (1)بماو ا  بإلهللءهل

وقدد  قدد م الإل هللدد  مددن الإللمددلذ إتسددهلملتهم جددص تحلهللددل ماهددوم الدد وو جددص إ ددلو الوظهللاهللددا وهللم ددن 

 عوض تلك ااتسهلمل  على الءحو التللص: 

 T-Parsons (1979-1902 :)بحرسونز  -أ
( ال وو جص إ لو ءظوهللته للاإلل اع تملعص، حهللث توت    دنه الءظوهللدا علدى أن حلل )بلوتسوء 

الاإلددل اع تمددلعص هللت ددون مددن أبءهللددا وعملهللددل  ت ددوم ال لئءددل  البشددوهللا بواتسدد تهل بت ددوهللن م لودد  نا  

                                           
 .197-196، ص1979الءظوهللا جص علم اع تملع :  واتسا ء  هللا، ال ل وة،  او المإللو ،  :هللو ءإلهللم أحم تسم1) )
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مإل   جص المتستو  الوم ق أو الا لجص لمل تماله ومل هللشهللو إلهلله، وهللؤ   بلوتسوء  أن الاإلل اع تملعص 

 ى مل هلللص:هللء وق عل

هللتأل  الح ث النق هللتم جهلله الاإلل اع تملعص من جلعلهللن أو أ او، وهلللد  الالعدل جدص اعتبدلوه  -1

 حلوو م عء مل هللؤ ق الاإلل. 

  ل  و  من أ وا  الاإلل له جلعلهللا.  -2

تشلوك األ وا  المإلءهللا التص تتسل م جص الاإلل اع تملعص جص اءتسل  مإلهللءا تم ءهدل مدن توقدب  -3

 من قهللم ومإلت  ا  ومإللهللهللو وومو .  توقإلل  وج  مل  و   به

بالدددل  دددنه المشدددلو ا والتوقإلدددل  والتدددأاهللو المتبدددل ل تودددبح تلدددك المواجددد  اع تملعهللدددا متملالدددا  -4

ومتشددلبهل وتتسددهللو أجإلددلل الاددلعلهللن وجدد  ءتسدد  المواقدد  وت ددون علددى ءاددس الءمددو جددص مءلتسددبل  

ل التددواتو، وعءدد مل متاوقددا وبددنلك تءشددأ البءهللددا اع تملعهللددا عددن  وهللدد  التوحدد  المإلهللددلوق وبالدد

ء وو أن الاإلدل لده بءهللدا ا تملعهللدا جددن نلدك هللإلءدص أن  ءدلك تادلعاًل مءتظًمدل هللتسدإلى إلدى تح هللد  

 أ  ا  مإلهللءا جص أ لو ءتس  مإلهللن. 

 و ان أجإللل الءلس لهللتسد   T-Parsonsو  نا ءخلص إلى ح و ال اوهللا جص ءظو )بلوتسوء ( 

ءمددل وجدد  أءمددل  مءظمددا وم ءءددا بوددووة هللم ددن مإلهددل أن تحمددل جددص  هلللتهددل عءوددو الءشددوذ  عشددوائهللا وا 

نا قددد وءل أن  لجدددا األجدددوا  أو مإلظمهدددم هللشدددلو ون جدددص قدددهللم ءهلئهللدددا   هللدددا مإلهللءدددا وتإلدددهللن  بم تلدددهلللتهل، وا 

الوتسددلئل الموددوا بهددل لتح هللدد   ددنه األ دد ا  جدءدده هللم ددن أن هلللدداص علددى تسددلوك األجددوا  مإلءددى، ومددن 

 ادل اعتسدت واو وال لدلذ علدى عوامدل التاتسدط المإلءى النق هلل لاهلله على التسلوك ماهوم الءظدلم الدنق هلل

 . (1)أو و ن البءهلللن اع تملعص

بهللن ال وو والمشلو ا جص الءتس  حهللث إن ال وو  و المشدلو ا  T-Parsonsوهللوب  )بلوتسوء ( 

الاإللهللددا جددص الءتسدد  اع تمددلعص، وهللت ددون مددن  مهللدد  األجددوا  الددنهللن هللتاددلعلون مدد  بإللددهم الددبإلض جددص 

                                           
 .136-135، صمو   تسب  ن وه :علص الحوا 1) )
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الاهلل هلل ددص أو البهللئددص، حهللددث هلل ددون  ددؤعذ الاددلعلون مدد جوعهللن بددللءظو إلددى  موقدد  لدده علددى األقددل  لءبدده

المهللددل ءحددو الحدد  األقوددى مددن ااشددبلع والددنق هللحدد   عالقددتهم بمددوقاهم الددنق هللحتددوق علددى اآلخددوهللن 

وهللتوتس  من الومدو  المشدتو ا والمبهللءدا ا لجهلًلدل، ادم تحد  ه جدص مولد  آخدو ب ولده إن الءتسد   دو ءتسد  

هللن، وبللتللص جدن بءلذ الإلالقل  بدهللن الادلعلهللن جدص حللدا تلدمءهم جدص الإلملهللدا من الإلملهللل  بهللن الالعل

 . (1)بش ل أتسلتًسل بءلذ الءتس  اع تملعص وبنلك جدن الءتس   و شب ا من الإلالقل  المتبل لا

إلى أن  نا  لبتاتسهللو ت لمل األجوا  وال ملعل  جص التءظهللم نا بً  T-Parsons( بلوتسوء قلم ) ل  

الت لمل تح   من خدالل الءتسد  ال هللمدص التسدلئ  جدص الم تمد  ومدن خدالل أ د ا  التءظدهللم ناتهدل وهللتح د  

 دددنا الت لمدددل ت ددد   األ واو التءظهللمهللدددا لتودددبح مالئمدددا لتوقإلدددل  أعلدددلذ التءظدددهللم، تلدددك التوقإلدددل  التدددص 

 ددو  أءمددل  مإلهلللوهللددا محدد  ة  عددم  ددنا الت لمددل بو  وهللددتم ،هلل تتسددبهل األجددوا  مددن خددالل التءشددئا اع تملعهللددا

 .  (2)الءتس تءظم الإلملهللل  المختلاا التص من خاللهل هللتم موا ها المت لبل  الوظهللاهللا التص هللاولهل 

الدد وو بأءدده نلددك ال دد ذ المددءظم لتو هللدده والددنق هللوددهللح وهللحدد    T-Parsonsوهللإلددو  )بلوتسددوء ( 

ن الالعددل واآلخددوهللن الددنق مشددلو ته جددص التالعددل، وهللتلددمن الدد وو م موعددا مددن التوقإلددل  المتبل لددا مدد

هللتادددلعلون مإلددده، وتتخدددن األ واو شددد ل أءظمدددا متسدددتموة عءددد مل تت دددلب  مددد  ا ألءمدددل  الا لجهللدددا، وتدددءظم 

التوقإلددل  المتادد  علهللهددل أءمددل  ال دد اذا  األخالقهللددا لتدد عهللم ال ددهللم المشددتو ا بددهللن أجددوا  ال ملعددا الددنهللن 

 . (3) واو التص هللؤ هللهل الشخصهللؤ ون ءاس ال وو، وتتسلع   نه ال هللم على تتسلء  وتواب  األ

بددهللن الدد وو والبءددلذ اع تمددلعص، جهللددو  أن البءددلذ اع تمددلعص  T-Parsonsوهللددوب  )بلوتسددوء ( 

هللت ون من عالقل  األ واو التص هللؤ هللهل األشخلص، وهللإلتبو التبلهللن البءلئص بهللن ال ملعدل  عدن تإلد   

إ دددلو الموددللح واع تملمدددل  األ واو التددص هللؤ هللهدددل األشددخلص جدددص إ ددلو ال ملعدددا، جللدد وو هللدددتم جددص 

                                           
 263-262، ص صم1982علص لهللله: البءلئهللا الوظهللاهللا جص علم اع تملع واألءاووبولو هللل : المال هللم وال للهللل،  او المإللو ، ال ل وة، 1) )
 .  80، 79، ص صم1983 ،، تسءا ال ل وة4 الءظوهللا اع تملعهللا و واتسا التءظهللم،  وا المإللو ،  تسهللءص:التسهلل  الح2) )
 .327، صم1989 ،البءلذ اع تملعص والشخوهللا،  او المإلوجا ال لمإلهللا، ااتس ء وهللا :محم  تسإلهلل  جوا3) )
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إلدى وبد  الشخودهللا بللبءدلذ اع تمدلعص،  –بلعتبدلوه وحد ة بءلئهللدا  –الءاهللإلا والو  اءهللا، وهللؤ ق ال وو 

 . (1)حهللث إءه هللولح ا تململ  الالعل وهللؤ   موللح ال ملعا جص الوق  ءاتسه

 Robert Merton (1910-2003 :)روبرت ميرتون  -ب
تحلهللل و واتسا ال وو من خالل وهلللغته لماهومهللن موتب هللن ولح  متسل ما )مهللوتون( جص  

ب واتسددددا الدددد وو، و مددددل م موعددددا األ واو، وم موعددددا الموا دددد ، وهلل ودددد  )مهللوتددددون( بم موعددددا األ واو 

م موعا عالقل  األ واو ال لملا التص هللشتوك جهللهل الشخص النق هللشغل م لءا ا تملعهللا مإلهللءا، أمدل 

لم المإل   لألوللع اع تملعهللا الممهلل ة للشخص  اخل الءتس  م موعا الموا   جهلل و  بهل: نلك الءظ

 الواح  واألءتسل  المختلاا. 

وهللو  )مهللوتون( أن ماهدوم م موعدا الموا د  ماهدوم مهدم ألءده هللدوب  األءتسدل  اع تملعهللدا التدص 

هللشددتوك جهللهددل الشددخص الواحدد ، وهللتالعددل شددلغو الموا دد  مدد  اآلخددوهللن وع تتالعددل الموا دد  مدد  بإللددهل 

لتالعددل هللددتم بدددهللن شددلغلهللهل، وهللددو  )مهللوتددون( أن م موعدددا األ واو والموا دد  وحدد ا  بءلئهللدددا حهللددث إن ا

تشهللو إلى   ذ من البءدلذ اع تمدلعص وتهد   إلدى وبد  التوقإلدل  مد  أءمدل  التسدلوك والإلالقدل  التدص 

هللت دددون مءهدددل البءدددلذ وهللدددو  )مهللوتدددون(  دددنلك أن  دددل مو ددد  ا تمدددلعص هللتسدددتل م م موعدددا مدددن األ واو، 

 . (2)و   الواح  هللؤ ق  ملا أ واو ولهللس  وًوا واحً اجشلغل الم

 مددل تحددد ث )مهللوتدددون(  دددنلك عددن التءظدددهللم البهللووقوا دددص ونلدددك جددص م للدددا لددده، بإلءدددوان: )البءدددلذ 

وقدددلل جدددص  دددنا الم دددلل إن أعلدددلذ التءظدددهللم  1940البهللووقوا دددص والشخودددهللا( والتدددص ءشدددو ل جدددص تسدددءا 

نه اعتسددت لبا إلددى المواقدد  المملالددا، أ دد   ددنلك هللتسددت هللبون لمواقدد  مإلهللءددا جددص التءظددهللم اددم هللإلممددون  دد

 بأن التغهللو النق هلل وأ على شخوهللا أعللذ التءظهللم هللءشأ عن عوامل  لمءا جص البءلذ التءظهللمص. 

وهللتلددمن م للدده م موعددا مددن ال لددلهللل جهددو هللبدد أ ب لددهللا أتسلتسددهللا  ددص: لددوووة و ددو  لدددب  

اللددوووة شدد ل التأ هللدد  المت اهللدد  والمتسددتمو تملوتسدده المتسددتوهللل  الوئلتسددهللا الإللهللددل جددص التءظددهللم وتتخددن  ددنه 

                                           
 .327، 326محم  تسإلهلل  جوا، المو   التسلب ، ص 1) )
 .318، 317، صءاتسهجوا، المو    محم  تسإلهلل 2) )
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لابددل  التسددلوك  اخددل التءظددهللم و ددنا هللإلءددص تح هللدد  المتسددئولهللا واعختوددلص أمددل لددملن ابددل  التسددلوك 

 . (1)والتءبؤ به جهللت لبلن تواجو إ واذا  م ءءا تتخن بلتستمواو  لبإًلل ءظلمهلًلل

 : Radcliffe Brown (1881-1955)راد كلي  براون  -ج
اون( لل وو من خالل تءلوله لماهوم البءلذ اع تملعص والوظهللاا اع تملعهللا ج    لذ تحلهللل )بو 

ا تم بللوظلئ  التص تؤ هللهدل الدءظم اع تملعهللدا مدن أ دل الوجدلذ بحل دل  الءتسد  اع تمدلعص  حل تده 

 . (2)إلى الب لذ وحل ته إلى التوا ن وحل ته إلى الت هلل  م  البهللئا

عص على أءده شدب ا مدن الإلالقدل  اع تملعهللدا وتختلد   دنه وهللءظو )بواون( إلى البءلذ اع تمل

 . (3)الإلالقل  بلختال  األ واو اع تملعهللا التص هللؤ هللهل األشخلص جص الم تم 

وهللاددو  )بددواون( بددهللن ماهددومص الم لءددا اع تملعهللددا والدد وو اع تمددلعص، جللم لءددا  ددص الولدد  

مإلددلهللهللو محدد  ة وهلل ددوم شددلغل الم لءددا الددنق هللشددغله الشددخص جددص البءددلذ اع تمددلعص، وتددوتب  الم لءددا ب

 . (4)بتسلوك مح   بوووة ت وهللبهللا، أمل ال وو جهو توتهللب من األءش ا والتسلوك الموتب ا بللم لءا 

 تماليب: 
إنن مدددن خدددالل اتسدددتإلواض وظهللادددا المتستشددداى، وم وءلتددده، واأل واو التدددص هلل دددب أن هلل دددوم بهدددل 

الإللملهللن به، جدن عالج المولى هلل وم به  مهلل  أ  اذ  نا البءلذ عن  وهلل  مل هللم ن أن ء ل  علهلله 

اتسددددم الإلملهللددددا اعتستشددددالئهللا أو الإلال هللددددا، و ددددنه الإلملهللددددا تددددتم مددددن خددددالل ت لمددددل األ واو التددددص تشدددد ل 

ن  لءد  مختلادا مهلل لء   مل  الإلملهللا الإلال هللا، وغم اختال  األ واو التص ت وم بهل الإلءلودو، و دص وا 

جدن  نا اعختال  لوووق من أ ل تح هلل  الت لمل؛  مل أن  نه األ واو متوقإلا من  نه الإلءلوو 

   لء   نه األ واو جهللمل بهللءهم، أو بهللءهم وبهللن الم تم  بأ مله. 
                                           

 .80-79، صمو   تسب  ن وه :التسهلل  الحهللتسءص1) )
الم تمد  بءظدوة وظهللاهللدا، ال تدلب األول الوظهللادا ومالمحهدل الإللمدا وأم ل  دل التلوهللخهللدا وودوو ل المإللودوة، م تبدا اعء لدو  :محمد  عدلو 2) )

 .172، صم1981المووهللا، ال ل وة، 
 .60، صم1986 جص الءظوهللا المإللووة لإللم اع تملعص،  او المإلوجا، ااتس ء وهللا، :وعل ل الهواوقعب  البلتس  عب  المإل ص 3) )
 .250، صم1983 ،قلموس علم اع تملعص، م تبا ءهلا الشو ، ال ل وة :عب  الهل ق ال و وق4) )



 

 

 ال ط  الرابع

 الحيحة االجتمحعية الىبية في المجتمع الليبي
  لت وو اع تملم بللوحا جص لهللبهلل -أوًع. 

 التإللهللم الوحص والت وهللب التسوهللوق.  -الءهلًلل 
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 مالدمة:
حلولددد  البحدددث جدددص تسددد ال  ووادددلئ  الل ءدددا الشدددإلبهللا الإللمدددا للودددحا والبهللئدددا )تسدددلبً ل(، عدددن عددد   

المواجددد  الودددحهللا، مادددل: الإلهللدددل ا  الم مإلدددا، والمتستوودددال ، ومتستشددداهللل  المءدددل   الإلمومهللدددا، و دددص لدددم 

، جددلل اهللو مءهددل متوقدد  عددن الإلمددل والددبإلض اآلخددو مددل ال تحدد  الوددهلللءا ولإلدد ة (1)( موجدد 1500تتإلدد   )

تسءوا  ب ون إح اث أق ت  م، وأخو  تءإل م جهللهل لوهلللءا، وغهللو مؤ لا لموا ها الظوو  البهللئهللدا،  مدل أن 

 نه المءشز  لم تبن ب وهلل ا تحمص محتوهلللتهل من التسوقا والءهب، وال اهللو مءهل لم هلل ن مخ ً ل لده بددهللواذ 

 الحلع  ال لوئا وت  هللم ااتسإللجل  التسوهللإلا للمولى. 

عدل ة  متستشاهللل  الم ن ع تختل   اهللًوا عن المتستشاهللل  ال ووهللا، و ص بحل ا إلدى الودهلللءا وا 

 تأ هللل بمل هللتمشى م  الت ووا  الح هللاا جص الت بهللب والإلالج. 

مدل هلل دلوب  ( مدءهم100,000م(، )2008بلا ع   الإللملهللن جص ق لع الودحا، حتسدب ت دلوهللو )

 . (2)( موظ  تح  بء  عءلوو التموهللض30,000من )

م( 2009المإللومل  التص عاو  علهللهل ت ول بأن ع   األ بلذ الإللملهللن جص لهللبهللدل حتسدب عدلم )

( 17( مدن اللهللبهللدهللن والب هللدا مدن أ لءدب، بءتسدبا )8,612(  بهللًبل و بهللا، مءهم )10,230 لن ق  بلا )

 ، و ص ءتسبا من الءلحهللا الءظوهللا عللهللا  ً ا. ( موا ن وموا ءا10,000 بهللًبل ل ل )

( متستشداى بهدل 96م( مدل م ملده )2009وبلا ع   المتستشاهللل  الإللملدا جدص لهللبهللدل حتسدب عدلم )

( متستشاى قدووق، والب هللدا 32( متستشاى عمومص، و)20( تسوهللًوا مءهل متستشاى مو  ق، و)20,289)

لبءهللدا التحتهللدا لمواجد  الودحا علدى متستشاهللل  خوووهللا أو تلبإلا ل هل  أخو ،  مل تو ع  ب هللدا ا

 . (3)( متستووًال ومو ً ا وحهلًلل1355( عهللل ة م مإلا، )15( موحا، )37الو ه اآلتص )

                                           
 .https://www.leebya.com م:29/05/2013موق  لهللبهللل مو ءص، ، الخ مل  الوحهللا جص لهللبهللل ومحلوع  التغهللهللومحم  بلحلج،  )1)
 المو   التسلب .محم  بلحلج، 2) )
 .ءاتسهالمو   محم  بلحلج، 3) )

http://www.leebya.com/
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 تىورات االهتمح  بحلطحة في ليبيح:  -أواًل 
جص متسهللوة الحهلللة اع تملعهللا  أاو  التص والمحن األ مل  من بللإل هلل  اللهللبص الم تم  َموّ 

واعقتول هللا والتسهلللتسهللا جهلله، و ل أ ما أو موحلا هللمو بهل تحمل مإلهل ال اهللو من التغهللوا  تسواذ التسلبهللا 

نمءهل أو ااهلل لبهللا  بتسهلل ا، جهنا الم تم  ال لهللل جص تس لءه وال اهللو  وآالو ل نه التغهللوا  قلهلللا   لء  وا 

ءمل الو ن أبءلذ  لجابهنه الخهللوا   لهللءإلم األمال اعتستغالل غلهللتست لم تحوىوع  تإل بخهللواته التص ع   وا 

 تإل الوحهللا جص الم تم  اللهللبص والتص  األوللع وءتستإلوض التسءوا  مو على الء اعل  و للتهل أ  و 

  مءهللا مو بهل الم تم  اللهللبص  للتللص:  جتوة ل  جصلألوللع اعقتول هللا واع تملعهللا  لاءإل لتسً 

 الحك  المثمحني:  فترة -1
تشددهللو ال واتسددل  إلددى تدد  وو األولددلع اعقتوددل هللا واع تملعهللددا والوددحهللا جددص لهللبهللددل، وخلوددًا 

الودددحهللا جدددص الإلهددد  الإلامدددلءص الادددلءص التدددص تسدددلذ  وج ًدددل لتلدددك ال واتسدددل ، حهللدددث اءتشدددو  ال اهللدددو مدددن 

الوهللددل، الدد ون األمددواض بددهللن الءددلس، و ددص أمددواض جددص أغلبهددل وبلئهللددا، ومءهددل علددى تسددبهللل الماددلل: )الم

 الوئوق، التهللاوس، موض ال  وق، موض ال لعون وال ولهللوا(.

(، وهللإلمدل جهللده بهللملوتسدتلن)بد هللإلو  ملومءهل  مح و ة، الإلاملءهللون أقلمهل التص الوحهللا المواج  تإلتبو

من ملوتسوا ال ب، وخوص لإلالج بإلض األمواض غهللو التسلوهللا، وتم إءشدلذ متستشداى جدص المءشدهللا عدلم 

أول  إءشددددلذ تددددمم(، 1881وجددددص عددددلم ) ،م( للمتسددددل هللن1880جددددص وعهللددددا  ددددوابلس ) ( ومتستشدددداىم1850)

م(، وآخدددو جدددص جددد ان وبءغدددل ق 1906متستشددداى عامدددلءص مددد ءص، جدددص الخمدددس أقدددلم الإلامدددلءهللون متستشددداى )

 م(. 1889) جص المتستووهلل جص  وابلس م موعا من المتستووال ، ومن أ مهل متستوو   وظهو 

جص  وابلس، ج    لن  ءلك متستشاى إهلل دللص، وجدص عدلم وأءشئ  بإلض المتستشاهللل  األ ءبهللا 

م( اءشددأ ال ءوددل الاوءتسددص متستشدداى و ددلن تحدد  وعلهللتدده، وجددص بءغددل ق أقددلم ااهلل ددللهللون عددلم 1887)

 . (1)م( متستووًال، هلل او من قل المبشوهللن ال لهلللن وهلل  م خ ملته م لًءل1903)

                                           
 .42-40، صمو   تسب  ن وهأحم  عب الخلل  الشوهلل ، 1) )
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 فترة االحتب  اإليىحلي:  -2
م(  لءدد  أولددلع الددبال  تسددهللئا  ددً ا جددص مختلدد  الءددواحص 1911)عءدد   خددول إهلل للهللددل إلددى لهللبهللددل 

وبخلوددددا الوددددحهللا مءهددددل واقءددددلع الشددددإلب بحتسددددن ءواهللل ددددل وتشدددد هلل  اعتسددددتهلل لن جددددص لهللبهللددددل أءشددددأ  

م( لدددم تءتشدددو أهللددا أوبئدددا   هللددد ة، وأ تمددد  1912متستشدداهللل  ح هللادددا جدددص م هللءددا  دددوابلس، ومءدددن عددلم )

 . (1)الحاو التص تاهللض بللمهلللهبللءظلجا، وتم حاو قءوا  الوو  الوحص وتءظهلل  

 فترة مح بمد االستالب :  -3
م(، بإلدد  الههللمءددا الإلاملءهللددا وبخلوددا جددص مواحلهددل 1951تحوددل  لهللبهللددل علددى اتسددت اللهل عددلم ) 

األخهللدددوة التدددص تتسدددبب جدددص م موعدددا مدددن الدددوهللال  والمإللدددال  التسهلللتسدددهللا واعقتودددل هللا واع تملعهللدددا، 

و نلك بإل  اعتستإلملو ااهلل للص ومل أجو ه من مش ال ، جددن موحلدا الخمتسدهللءل  اتتسدم  بلعتسدت الل 

بل  بإلءلوو و ءهللا من أبءلئهل و د وا أءاتسدهم أمدلم م موعدا مدن المودلعب والمشد ال  لإلدل وح م ال

من أبو  ل ال هل، والا و، والموض، ج لن علهللهم التخلص من تلك المشل ل واءإلل  البال  اقتول هلًلل 

وقدد  أاددو  ددل مددن علمددل التسهلللتسددص المتماددل جددص اعتسددت الل والإللمددل اعقتوددل ق المتماددل جددص ا تشددل  

   على األوللع الوحهللا جص لهللبهللل جص جتوة مل بإل  اعتست الل. الءا

م موتسوم مل ص بدءشلذ الم لس 1956جبواهللو  26من حهللث التشوهللإلل  الوحهللا ج   و و جص 

م ودد و قدددلءون الح ددو الوددحص  مدددل 1956تسددبتمبو  23اعتستشددلوق األعلددى للوددحا الإللمدددا، وجددص 

 .(2)م قلءون الوحا الإللما1958ملهللو  27و و جص 

( بلدا م مدوع م1943جادص عدلم ) ل،ملحوًظد اوتالًعدل شده   ج د  الإللمدا المهلل اءهللدل  حدث من لأم

( م1950( وبلدددا عدددلم ) ءهللهًدددل 120,788الءا دددل  جدددص الءدددواحص الودددحهللا جدددص وعهللدددا  دددوابلس وبوقدددا )

                                           
 . 43-42أحم  عب الخلل  الشوهلل ، المو   التسلب ، ص 1) )
 .  45، صءاتسهالشوهلل ، المو   أحم  عب الخلل  2) )
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( م1960الءا ددل  ) واوتاإلدد  ،(ل ءهللهًدد 571,000( )م1954حددهللن بلددا عددلم ) جددص ،(ل ءهللهًدد 395,00)

( ووود  2,395,000م( )1962 نا وق  بلغ  الءا دل  جدص الممل دا عدلم ) ،(ل ءهللهً  990,000إلى )

 ءهللددده( بإلددد  12.500.000م( )1963للخددد مل  الودددحهللا جدددص الخ دددا الخمتسدددهللءهللا التدددص بددد أ  عدددلم )

ا تشددددل  الددددءا  اءإل ددددس علددددى األولددددلع الوددددحهللا حهللددددث  ا  عدددد   المتستشدددداهللل  ج دددد  بلددددا جددددص عددددلم 

وا  ا  ع   الإللملهللن جص الم لل  ،( متستشاى38م( إلى )1965متستشاى وجص علم ) (19)( م1959)

( 57(  بهللددب أتسددءلن و)36و ) ل(  بهللًبدد409( وودل عدد   األ بددلذ إلدى )م1965الودحص جاددص عددلم )

 .(1)لوهلل لهللً 

و لن لتحتسن الظدوو  الودحهللا المدو و  ااهلل دلبص علدى الم تمد ، جمدااًل اوتاد  مإلد ل الموالهللد  

( جدص األلد  واوتادلع 3.9( جدص األلد  مدن التسد لن واءخادض مإلد ل الوجهللدل  إلدى )29.2لهللول إلدى )

 .(2)م(1963( جص األل  علم )25.3مإل ل ال هللل ة ال بهللإلهللا إلى )

  : 1969فترة مح بمد  -4
ل   اء ل  التخ هلل  الو ءص جص التإللمل م  التءمهللا البشوهللا جص لهللبهللل مءدن التسدبإلهللءل  واعتمد   

ا مددن لددوووة تح هللدد  م تمدد  الوجددله والددوجوة، والددوب  بددهللن األبإلددل  اع تملعهللددا علددى وؤهللددا شددلملا ءلبإلدد

 واعقتول هللا جص تح هلل  التءمهللا البشوهللا. 

 دلذ  اعتسددتواتهلل هللا األولددى ل  ددلع الوددحا لتؤ دد  علدى أ دد ا  تددوجهللو الوددحا لل مهللدد  وت دد هللم 

 الخ مل  الوحهللا المت لملا والشلملا. 

نا مدددل أخدددنءل بإلدددض مؤشدددوا  التحدددوع  ال هللموغواجهللدددا و واءدددب تحتسدددن ودددحا الم تمددد ، ءالحدددظ  وا 

 (3.1م( ءحددو )1995اءخاددلض مإلدد ل الوجهللددل  الخددلم ج دد  أوددبح وجدد  ءتددلئم ااحوددلذا  الحهللوهللددا عددلم )

                                           
 . 47-46، صالتسلب أحم  عب الخلل  الشوهلل ، المو   1) )
 .  47، صءاتسهأحم  عب الخلل  الشوهلل ، المو   2) )
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( جدص 11.8م( واءخالض وجهللدل  األ ادلل مدن )1973( جص األل  علم )9.4جص األل  بإل  أن  لن )

 م(. 1995( جص األل  علم )24.4م( إلى )1973األل  علم )

%( مددن الددوع ا  92م( إلددى )1969%( عددلم )21 ددنلك ءالحددظ اوتاددلع بءتسددبا الموالهللدد  مددن )

 .(1)م( التص تتم جص المؤتستسل  الوحهللا الإللما1995على المتستو  الو ءص علم )

( وحددد ة وعددد   موا ددد  الوعلهللدددا الودددحهللا هللودددل إلدددى 931بلدددا عددد   وحددد ا  الوعلهللدددا الودددحهللا )

( 21 ا  الم مإلا التص تحتوق على أ بلذ جص مختل  التخوودل  )( مو ً ا وهللبلا ع   الإلهللل163)

( متستشداى، 19( متستشاى، والمتستشاهللل  الإللمدا )24عهللل ة تلهللهل المتستشاهللل  ال ووهللا، حهللث بلغ  )

 ( مو  ًا. 23( والموا   التخووهللا إلى )17أمل المتستشاهللل  المو  هللا هللول ع   ل )

( 63,656م( ق  بلدا ءحدو )1998إحولذا  ) أمل عن ع   الإللملهللن جص الءظلم الوحص وج 

 . (2)من الإللملهللن

%( مددددن 19تشدددهللو أن األءاددددل  علدددى ال  ددددلع الودددحص بشدددد هلله اعتسدددتاملوق والت ددددلوق هللشددد ل )

 م(. 1996مهلل اءهللا ال ولا وج  إحولذا  علم )

 تماليب: 
من خالل أ واذ م لوءدا بتسدهلل ا بدهللن مختلد  المواحدل التدص مدو بهدل الءظدلم الودحص جدص لهللبهللدل، 

ءالحددظ أن الاتددوا  المتالح ددا ابتدد اذ مددن جتددوة الح ددم الإلامددلءص لددم تشدده  إع ا تملًمددل بتسددهللً ل بللوددحا 

 لءدد  بلل ددل  هللددن و، حهللددث اءتشددو  الإل هللدد  مددن األمددواض واألوبئددا، أمددل جتددوة اعتسددتإلملو ااهلل ددللص ج دد  

األولددلع وددإلبا مددن  مهللدد  الءددواحص وبدد  ا تمددلم بتسددهلل  بللوددحا والءظلجددا الإللمددا أمددل جتددوة مددل بإلدد  

اعتست الل جشه    ادوا  متإلد  ة جدص الم دلل الودحص وخلودا بإلد  ظهدوو الدءا  وت دوو اعقتودل  

                                           
 .47أحم  عب الخلل  الشوهلل ، المو   التسلب ، ص1) )
 .  100م، الههللئا الو ءهللا للمإللومل  والتواهلل ،  وابلس، ص1999ت وهللو التءمهللا البشوهللا لإللم  ، هلل  وآخوونلعملو ال2) )



 الحياة االجتماعية الطبية في المجتمع الليبي  الرابعلفصل ا

57 

م( 1969اللهللبدددص حهللدددث بددد أ ااءادددل  علدددى الخددد مل  الودددحهللا واع تمدددلم بللودددحا الإللمدددا، أمدددل جتدددوة )

ه   ت دددوو ملحدددوظ جدددص ال  دددلع الودددحص وا تمددد  بللتوتسددد  األج دددص لتدددوجهللو الخددد مل  الودددحهللا جشددد

واءتشددلو الإل هللدد  مددن الموا دد  والإلهللددل ا  والمتستشدداهللل  وتإلولدد  جتددوة التتسددإلهللءهللل  إلددى توا دد  ملحددوظ 

وغم  ااءال  ال بهللو والت وو الهلئل جص الوعلهللا والخ مل  الوهللحا إع أن ال  دلع الودحص جدص لهللبهللدل 

ءص ال اهللو من المشل ل والتسلبهللل  والتص أتو  بش ل  بهللو على تسمإلا الوحا  اخل لهللبهللل، بحهللث هللإلل

تشهللو البهلللءل  الحللهللا المتوجوة بلن ءتسبا اللهللبهللهللن المتو  هللن على متستشاهللل  م هللءا ودالقس ج د  بلدا 

 .(*)%( من إ مللص المولى المتو  هللن على  نه المتستشاهللل 80)

 لتدريب السريري: التملي  الطحي وا -ثحنًيح
م(، و دلن 1973م( وأخو  جص  دوابلس عدلم )1970أءشئ  أول  لهللا لل ب جص بءغل ق علم )

 . (1)(  للب و للبا100-70ع    جإلل   ل  لهللا جص التسءا هللتواوا بهللن )

م( أمو  التسدل ل  جدص نلدك الوقد  بادتح الم دلل أمدلم ال دالب الدواغبهللن جدص 1976وجص علم )

   أو لواب .  واتسا ال ب  ون أق شوو 

( 1000-500علددى إاددو نلددك بدد أ   لهللددا ال ددب جددص  ددل مددن  ددوابلس وبءغددل ق تتسددت بل مددن )

م( أ ادددو مدددن 2009 للدددب و للبدددا جدددص التسدددءا، وبلدددا عددد   المتسددد لهللن جدددص  لهللدددا  دددب بءغدددل ق عدددلم )

(  لهللدددل  و لهللدددا 9(  للدددب و للبدددا وبلغددد  عددد    لهللدددل  ال دددب جدددص مختلددد  مءدددل   الدددبال  )6000)

مإلا ال ولهللا للإللوم حتى بلا ع   المتسد لهللن جدص  مهللد   لهللدل  ال دب اللهللبهللدا جدص عدلم علشوة تتب  ال ل

(  للب و للبا، بلا ع   األ بلذ اللهللبهللهللن المتخو هللن من  لهللدل  ال دب اللهللبهللدا 26,000م( )2009)

 . (2)(  بهللب و بهللبا20,000)

                                           
 ( من  نا البحث.4وا   الواحا ) (*)

 .  101، صتسلب المو   ال ، هلل  وآخوونلعملو ال1) )
  .102المو   ءاتسه،  ، هلل  وآخوونلعملو ال2) )
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تودوو ال هللاهللدا التدص ب ل تأ هلل   لن اع تملم بلل م ولهللس بلل هلل ، ومن  ءل جدءءل من التسدهل أن ء

تإللم تإللم  بهل  نه األعد ا  مدن األ بدلذ وال بهللبدل  جدص ظدل ءدواقص حدل ة جدص  دل متسدتل مل  التإللدهللم 

والت وهللب، حهللث تحولوا على وخص لمملوتسا المهءا ول ن لم هللتحولوا على التد وهللب ال دلجص وع علدى 

  ال بهللدا جدص بال ءدل وخلد   دوه األ لهللا التسوهللوهللا لمملوتسا المهءا، جتسل م نلك جص تد ءص متسدتو  الخد مل

 بهللددوة بددهللن مددن هلل دد م الخدد مل  ومددن هللتسددت بلهل، أق ال بهللددب مددن ءلحهللددا والمددوهللض مددن ءلحهللددا أخددو ، ممددل 

أ   إلددى ج دد ان ا ددا المددوا ن اللهللبددص جددص ال بهللددب المحلددص ءتهلل ددا ل اددوة األخ ددلذ التددص حوددل  مددن قبددل 

لددى األ بددلذ اللهللبهللددهللن، وبدد أ  علددى إاو ددل وحددال  الإلددالج خددلوج الددو  لددى موددو وا   ن مءهددل إلددى تددوءس وا 

 األو ن وغهللو ل من  ول الإلللم بحاًل عن اتستشالذ من أ بلذ غهللو لهللبهللن. 

 و مالل على خ   وبوامم جص التءمهللا جص لهللبهللل:

  (: 2006-2002مشروع خىة التحو  االقتطحدي واالجتمحعي خب  ال ترة من )

 :(1)قىحع الطحة والضمحن االجتمحعي
إلى اع تملم بتءمهللا وت وهللو الخ مل  الوحهللا وتوجهللو ل للموا ءهللن جص مختل  مواقإلهم  هللتسإلى

بلعتبددلوه أن الوعلهللددا الوددحهللا  ددص أحدد  الح ددو  األتسلتسددهللا ل ددل مددوا ن، اتسددته ج  خ دد  )البلدد هللل ( 

 ( ملهللون  هللءلو ونلك لتح هلل  األ  ا  األتهللا: 1058.06تءاهللن بوامم وحهللا بمبلا )

  الودحهللا الإللمدا مدن متستشداهللل  وموا د  وعلهللدا ودحهللا أولهللدا مدن حهللدث وهلللءا وت دوهللو المواجد -1

 المبلءص والت ههلل ا . 

 من خالل  هللل ة التسإلا التسوهللوهللا بدءشلذ متستشاهللل  جص بإلض الشإلبهللل .  المتسته جا المإل ع  تح هلل  -2

اتسدددت ملل مءظومدددا الوعلهللدددا الودددحهللا األولهللدددا مدددن خدددالل إءشدددلذ وحددد ا  وعلهللدددا وموا ددد  ودددحهللا  -3

 الشإلبهللل .  وعهللل ا  لبإلض

                                           
 .  14، صم2001ال  ذ الالءص،  م، الل ءا الشإلبهللا الإللما،2006-م2002 ،مشووع خ ا التحول اعقتول ق واع تملعص1) )



 الحياة االجتماعية الطبية في المجتمع الليبي  الرابعلفصل ا

59 

ءشلذ مإلل   وحهللا علهللل.  تلبص خ   بوامم جص اعتستمواو -4  احتهللل ل  ال  لع من خالل ت وهللو وا 

 متستو  الخ مل  الوحهللا من خالل توجهللو ت ههلل ا   بهللا مت  ما وتسهلللوا  إتسإلل  ح هللاا.  تحتسهللن -5

وت ددوهللو مءظومددا اامدد ا  ال بددص بللشددإلبهللل  مددن خددالل إءشددلذ ووددهلللءا مخددل ن اامدد ا   تحتسددهللن -6

 ال بص ووبمل تتلمن ووول وتخ هللن وتو هلل  األ وهللا واألمولل ب وهلل ا وحهللحا وتسلهللما. 

 ( الخلص بللخ ما الو ءهللا. 5ول  بوامم تءاهللن قلءون وقم ) -7

وتؤ دد   ددنه الخ ددا علددى  هللددل ة  مددل تتسددته   خ ددا الشددإلبهللل  مواعددلة ظددوو  المءددل   الءلئهللددا 

متسدددل ما ال  دددلع األ لدددص جدددص الءشدددل  اعقتودددل ق بحهللدددث هللتوقددد  تءاهللدددن ح دددم اتسدددتاملوق هلل ددد و بءحدددو 

( ملهللدددون  هللءدددلو اقلمدددا تشدددلو هللل  وم مإلدددل  ودددحهللا أ لهللدددا، ونلدددك إلدددى  لءدددب تملهللدددك بإلدددض 762)

  ونلددك تءاهللددًنا الوحدد ا  الوددحهللا لل  ددلع األ لددص ومشددلو ته جددص إ اوة بإلددض المواجدد  الوددحهللا األخددو 

( بشددأن ت بهللدد  الءظددلم التشددلو ص أمددل جهللمددل هللخددص م هللءددا موددواتا جددص خ تهددل للتحددول 6لل ددلءون وقددم )

(  هلللدومتوا  موبإلدا 10,210اعقتول ق واع تمدلعص مدن خدالل متسدلحا مودواتا والتدص تودل إلدى )

  .(1)(  هلللومتًوا موبإًلل1,774,440%( من إ مللص متسلحا لهللبهللل البللغا )0.6بءتسبا )

( غهللدو اللهللبهللدهللن مدن 33,460( من اللهللبهللدهللن، مدن )5,174,78هللبلا ع   تس لن م هللءا موواتا )

( ءتسدددددما حتسدددددب التإلددددد ا  الإلدددددلم للتسددددد لن لإلدددددلم 5,323,991إ مدددددللص عددددد   اللهللبهللدددددهللن البدددددللا عددددد   م )

 .(2)م(2006)

ومدن أ دم األ دد ا  التدص تتسدإلى م هللءددا مودواتا لتح هلل هددل مدن خدالل خ ددا التحدول اعقتوددل ق 

م( وخلودددا جهللمدددل هللخدددص ق دددلع الودددحا جهدددص توتسدددهلل  التسدددإلا 2006-2002مدددلعص مدددن عدددلم )واع ت

( تسدددوهللًوا، لتح هللددد   دددنه األ ددد ا ،  مدددل ووددد   مخوودددل  لخ دددا التحدددول 440التسدددوهللوهللا بدلدددلجا )

قلما مشووعل    هلل ة، وق  خوص ل  لع 410ق و ل ) (  هللءلو عتست ملل مشووعل   لو تءاهللن ل وا 

                                           
 .58، صم2001ال  ذ الالءص،  2006-2002مشووع خ ا التحول اعقتول ق واع تملعص 1) )
 .51م، ص2006الءتلئم األولهللا للتإل ا  الإللم للتس لن، الههللئا الإللما للمإللومل ،  2) )
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 . (1)هللءلو( ملهللون  14الوحا مبلا ق وه )

م( لتواول المتسهللوة 2006-م2002بلتستإلوالءل لخ ا التحول اعقتول ق واع تملعص لتسءا )

( 8066التءموهللا وء   أءه تم توظهلل    ذ  بهللو من المواو  المللهللا التص وو   لهل وقد و ل حدوالص )

 . (2)ملهللون  هللءلو

ل لتح هللدد  تءمهللددا م لءهللددا وهللتسددته   توظهللدد  اام لءهللددل  والمددواو  ال بهللإلهللددا والبشددوهللا المتلحددا بهدد

 متوا ءا. 

 دددنا مدددل  دددلن موتسدددوم للخ دددا ل دددن الواقددد  هلل دددول غهللدددو نلدددك جدددلألموال المخوودددا للخ دددا والمشدددلوهلل  

والبددوامم لددم هللددتم تءاهللددن شددصذ مءهددل جددص الواقدد  ولددم هلللحددظ المددوا ن اللهللبددص أق ت ددوو علددى متسددتو  الخدد مل  

  لن  نا حلل الخ مل  الوحهللا جص لهللبهللل. وخلوا جهللمل هللخص ق لع الوحا جلو تم تءاهللن  نه الخ ا لمل 

 تماليب:
مدددن خدددالل مدددل تدددم الت دددو  إلهللددده جدددص  دددنا الاودددل مدددن ت دددوو الودددحا واع تمدددلم بهدددل واألمدددوال 

ال لئلا التص توو  مدن المهلل اءهللدل  المخوودا ل  دلع الودحا مهلل اءهللدا ال ولدا اللهللبهللدا مدن  دل عدلم، 

 لدده ء دد  أن ق ددلع الوددحا هللإلددلءى ال اهللددو مددن و ددنلك  لءددب التشددوهللإلل  وال ددواءهللن؛ إع أءدده مدد   ددنا 

المشل ل، إن هللب ى مل ن و من األوقلم وااء ل ا  والمهلل اءهللل   ص م دو  أوقدلم ج د  عو دو  لهدل علدى 

أوض الواقد ؛ هللشدوبهل ال اهللدو مددن الت ودهللو، و ءدل ء دد  أءاتسدءل أمدلم مإللدلا و ددص مدلنا هللاإلدل المددوا ن 

 عء مل توا هه مش لا وحهللا م   نا الخلل؟

 

                                           
 .  59-58مو   تسلب ، ص 2006-2002خ ا التحول اعقتول ق واع تملعص  مشووع1) )
 .1مو   تسلب  ص 2006-2002مشووع خ ا التحول اعقتول هللا واع تملعص 2) )



 



 ال ط  الخحم 

 عرض البيحنحت والنتحئج 
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 :)مجتمع البحث( عرض الجداو  الوط ية البسيىة -أوال
 (1-5جدو  )

 توزيع أفراد المسح حسب النوع
 النسدبة% المددد الندوع%

 59.4 92 ن و

 40.6 63 أءاى

 100 155 الم موع

حهللددث أولددح  ،تو هللدد  أجددوا  المتسددح حتسددب التو هللددب الءددوعص لن( هللبهللءدد1-5( والشدد ل )1-5ال دد ول )

أجدددوا  %( مدددن 40.6أمدددل ااءدددلث جهللشددد لن مدددل ءتسدددبته ) ا%( مدددن أجدددوا  المتسدددح ن دددووً 59.4البحدددث مدددل ءتسدددبته )

 .المتسح

 
 ( توزيع التركيب النوعي للمينة1-5شك  )

 ( 2-5جدو  )

 توزيع أفراد المسح حسب الشهحدة الملمية
 النسدبة% المددد الشهحدة الملمية

 88.4 137 ب للووهللوس

 2.6 4 مل تستهللو

 9 14   توواه

 100 155 الم مدوع

مدددن أجدددوا  المتسدددح  دددم مدددن حملدددا  (%88.4) أن (2-5( والشددد ل )2-5هللتلدددح مدددن ال ددد ول )

 من حملا شهل ة ال  توواه. (%9)و من حملا شهل ة المل تستهللو (%2.6)شهل ة الب للووهللوس و
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 المسح حسب الشهحدة الملميةتوزيع أفراد ( 2-5شك  )

 (3-5جدو  )
 توزيع أفراد المسح حسب الححلة االجتمحعية

 النسدبة% المددد الححلة االجتمحعية

 47.1 73 مت وج

 52.3 81 أع ب

 0.6 1 م ل 

 100 155 الم موع

وأن  مدن أجدوا  المتسدح  دم مدن المتد و هللن (%47.1) أن (3-5( والشد ل )3-5هللبهللن ال  ول )

 ممن أجوا  المتسح غهللو مت و هللن. (%52.3)مل ءتسبته 

 
 توزيع أفراد المسح حسب الححلة االجتمحعية (3-5) شك 
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 ( 4-5جدو  )
 توزيع أفراد المسح حسب سنوات الخبرة

 النسدبة% المددد سنوات الخبرة

 61.3 95 من علم إلى خمتسا أعوام

 20 31 من تستا أعوام إلى عشوة

 9 14 من أح  عشو إلى خمتسا عشو

 7.7 12 تستا عشو جمل جو 

 1.9 3 قهللم ما و ة

 100 155 الم موع

( أن الءتسددبا األ ادو ت ددواًوا جهللمددل هللتإللد  بددللخبوة لدد   4-5( والشدد ل )4-5هللتلدح مددن ال د ول )

 لءد  الائدا  بهللءمدل (%61.3)أجوا  المتسح  لء  الائا مدن عدلم إلدى خمتسدا أعدوام حهللدث بلغد  الءتسدبا 

 .(%7.7)من تستا عشو علًمل جأ او من أقل الائل  حهللث بلغ  ءتسبتهل 


 ( توزيع أفراد المسح حسب سنوات الخبرة4-5) شك 

 (5-5جدو  )
 توزيع أفراد المسح حسب التخطص

 النسدبة% المددد التخطص

 9 14 ووع ة ءتسلذ
 5.2 8 أ الل

 3.2 5 اء  وأنن
 12.9 20 بل ءهللا
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 النسدبة% المددد التخطص

 0.6 1 ال لب
 20.6 32 أتسءلن
 2.6 4 عهللون
 1.3 2  ل هللا

 14.2 22  واحا علما
 6.5 10 متسللك بولهللا

 7.7 12 عظلم
 3.2 5 تخ هللو وعءلهللا

 0.6 1  واحا مط وأعولب
 5.1 8 علم

 7.1 11 غهللو مح  
 100 155 الم موع

( أن أ او التخوول  شهللوًعل ل   أجوا  المتسدح  لءد  5-5( والش ل )5-5من ال  ول ) هللتبهللن

%(، 20.6األتسددددءلن وال واحددددا الإللمددددا والبل ءهللددددا حهللددددث  لءدددد  ءتسددددبهم المئوهللددددا بللتوتهللددددب ) تخووددددل 

%(، بهللءمل  لء  أقل التخوول  ت واًوا  ص تخوول   واحا المط واألعودلب %12.9(، )14.2)

 (.1.3(، )0.6(، )0.6ث  لء  ءتسبهم المئوهللا بللتوتهللب  ص )حهلل ،وال لب وال ل هللا

 
 أفراد المسح حسب التخطص توزيع (5-5) شك 
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 (6-5جدو  )

 توزيع أفراد المسح حسب مكحن المم 
 النسدبة% المددد مكحن المم 

 45.2 70 المتستشاى المو  ق

 4.5 7  مهللءه

 5.8 9 شه اذ الم لوبا

 4.5 7  و ا 

 2.6 4 ال جءهللا

 3.2 5 ال وو 

 7.1 11 المح وب

 2.6 4 األووام

 2.6 4 الغهللوان

 4.5 7 قوو حم 

 3.2 5 عهللل ة األتسءلن المو  هللا

 1.9 3 متستوو  ال  هللوة

 3.2 5 التس هللوا 

 4.5 7 موبل 

 4.5 7 غهللو مح  

 100 155 الم موع

م لن الإلمل حهللث  لء  أ ادو  هللبهللن تو هلل  أجوا  المتسح حتسب (6-5والش ل ) (6-5ال  ول )

بهللءمدددددل  لءددددد  أقدددددل ءتسدددددبا جدددددص  (%45.2)حهللدددددث بلغددددد  الءتسددددبا  المو ددددد قالت ددددواوا  جدددددص المتستشددددداى 

 .%(1.9)متستوو  ال  هللوة حهللث بلغ  الءتسبا 

 
 توزيع أفراد المسح حسب مكحن المم  (6-5) شك 
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  (7-5جدو  )
 توزيع أفراد المسح حسب الدخ 

 النسدبة% المددد الدخ 

 39.4 61 مءخاض

 52.9 82 متوتس 

 3.9 6 علل

 3.9 6 غهللو مح  

 100 155 الم موع

( أن مإلظم أجدوا  المتسدح أشدلووا بدأن متسدتو   خدولهم 7-5( والش ل )7-5هللتبهللن من ال  ول )

أن متسدددتو   %(39.4)بهللءمدددل أشدددلو مدددل ءتسدددبته  (%52.9)حهللدددث بلغددد  ءتسدددبا ت دددواو متوتسددد   متوتسددد 

  خولهم مءخالا.

 
 أفراد المسح حسب الدخ  توزيع (7-5)شك  

  (8-5) جدو 
 توزيع أفراد المسح حسب السكن

 النسدبة% المددد نوع السكن

 36.8 57 ش ا

 53.5 83 بهلل  أولى

 6.5 10 إهلل لو

 3.2 5 لم هللح  

 100 155 الم موع

( أن مإلظددم أجددوا  المتسددح أشددلووا بددأءهم هللتسدد ءون جددص بهللدد  8-5( والشدد ل )8-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )
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 أءهم هللتس ءون جص ش ا بلاهلل لو.%( 6.5)بهللءمل مل ءتسبته  (%53.5)أولى حهللث بلغ  الءتسبا 

 
 توزيع أفراد المسح حسب السكن (8-5) شك 

   :البيحنحت المتملالة بمم  الىبيب -ثحنًيح
 (9-5جدو  )

 له عم يف  إدارة المستش توزيع إجحبحت أفراد المسح حو  تدخ  
 النسبة التكرار ؟ه  اإلدارة في المطححت والمستش يحت تتدخ  في عملك

 0.6 1 غهللو مح  

 43.2 67 ءإلم

 26.5 41 ع

 29.7 46 أحهلللًءل 

 100 155 الم موع

 ( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول تدد خل اا اوة جددص عمددل ال بهللددب9-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

و لءد  أقدل الءتسدب لب لبدا %(، 43.2بءتسبا )ب لبا )ءإلم( ل لء  متبلهللءا حهللث  لء  أ او الءتسب 

جدددص  تتددد خلممدددل هللشدددهللو إلدددى أن أجدددوا  المتسدددح هللددد و ون أن إ اوة المتستشددداهللل  %(، 26.5بءتسدددبا ))ع( 

 .، و و مل هللؤاو على عمل األ بلذعمل ال بهللب

هللتلح اتال  ءتهلل ا  دنا البحدث مد   واتسدا علدص م دلوق التدص أولدح  أن ال بهللدب هللوا ده جدص 

 ح ة الوحهللا وواع م  موؤوتسهلله، وت خال  اا اوة جص عمله.الو 
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 (10-5جدو  )

 اليو الرسمي في سحعحت الدوا   توزيع إجحبحت أفراد المسح عن
 النسبة التكرار ؟اليو الرسمي في ك  عدد سحعحت الدوا  

 1.3 2 غهللو مح  

 67.1 104 من أوب  إلى املءص تسلعل 

 23.2 36 ى عشو تسلعاتمن املن إلى إاء

 8.4 13 من أاءى عشوة تسلعا إلى تستا عشو تسلعا

 100 155 الم موع

 ( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول عددد   تسدددلعل  الددد وام الوتسدددمص10-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

 لء  متبلهللءا بش ل  ال إحولئهلًلل حهللث  لء  أ او الءتسب لب لبدا )مدن أوبإلدا إلدى املءهللدا تسدلعل ( 

بءتسدبا  عشدوة تسدلعا إلدى تسد  عشدو تسدلعا( ااءتدصالءتسب لب لبا )من  و لء  أقل%( 67.1بءتسبا )

 %(، و ص تسلعل  ال وام الوتسمص جص أغلب الموحل  الإللما.8.4)

 (11-5جدو  )

   المم  في المطححت الخحطة عل  المم  في الالىحع المح يت ضتوزيع إجحبحت أفراد المسح عن 
 النسبة التكرار ؟لالىحع المح ه  ت ض  المم  في المطححت الخحطة عل  المم  في ا

 64.5 100 ع

 35.5 55 ءإلم

 100 155 الم موع

( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول تالددل الإلمددل جددص الموددحل  11-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

الخلودا علددى الإلمددل جدص ال  ددلع الإلددلم  لءدد  متبلهللءدا بشدد ل  ال إحوددلئهلًلل حهللدث  لءدد  أ اددو الءتسددب 

ممدل هللشدهللو إلدى  %(،35.5بءتسدبا ) و لء  أقل الءتسب لب لبا )ءإلم( %(،64.5بءتسبا ) لب لبا )ع(

 من الإلمل جص ال  لع الخلص. أ اوأن أجوا  المتسح هللمهلللون للإلمل جص ال  لع الإللم 

بددوغم المشددل ل التددص هللإللءهللهددل ال  ددلع الإلددلم، ج دد ذ  بهللددو مددن األ بددلذ هللالددل الإلمددل بهددل ونلددك 

ص  خلده ملدمون ولدهللس مو دون بإلد   التسدلعل  وا   على حتسب وؤهللا البلحث إلدى أءده عمدل ح دوم

 وبأع ا  المولى.
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 (12-5جدو  )

 ي ضلون المم  في المطححت الخحطة عل  المم  في الالىحع المح إجحبحت أفراد المسح الذين توزيع 
 النسبة% التكرار اإلجحبحت

1 1 1.8 

2 4 7.2 

3 3 5.4 

4 19 34.5 

2-1 1 1.8 

3-2 3 5.4 

4-1 1 1.8 

4-2 8 14.5 

4-3 4 7.2 

3-2-1 1 1.8 

4-2-1 2 3.6 

4-3-2 5 9.o 

4-3-2-1 3 5.4 

 .زيحدة الدخ  -4 .يكسب خبرة أكثر -3 .وفرة الممدات والتجهيزات -2 .كثرة المترددين عليهح -1

أ ادددو األتسدددبلب التدددص تددد ج  أجدددوا  المتسدددح للإلمدددل جدددص ال  دددلع  ( أن12-5هللتلدددح مدددن ال ددد ول )

 بللءواحص المل هللا ام الإلوامل المتإلل ا بوجوة األ ه ة والمإل ا  ال بهللا. الخلص  ص عوامل متإلل ا

 (13-5جدو  )

 للثالة ارمزً  قيجم  المريض ينظر إليأنق  من مهح  الىبيب أن توزيع إجحبحت أفراد المسح حو 
 النسبة التكرار ؟ه  ترى أن من مهحمك كىبيب أن يجم  المريض ينظر إليك كرمز للثالة

 1.9 3 غهللو مح  

 4.5 7 ءإلم

 8.4 13 ع

 85.2 132 أحهلللًءل 

 100 155 الم موع

( أن اتست لبل  أجوا  المتسح  لء  متبلهللءا بش ل  ال إحولئهلًلل 13-5هللتبهللن من ال  ول )
 و لء  أقل الءتسب لب لبا )ءإلم( %(،85.2بءتسبا ) حهللث  لء  أ او الءتسب لب لبا )أحهلللًءل(

ممل هللشهللو إلى أن أجوا  المتسح هللؤهلل ون إلى ح  مل لوووة الحوص على ت عهللم  %(،4.5بءتسبا )
 .الا ا بهللن ال بهللب والموهللض

هللتلح لءل أن ال بهللب اللهللبص ع هللإل ص أولوهللا لا ا الموا ن به واتا   نا البحث م  ءتهلل ا 
ا  واتسا أحم  الشوهلل  من حهللث أن تسبب خ لب الموا ن اللهللبص للإلالج بللخلوج  و ج  ان الا 

 بلل بهللب اللهللبص والإلءلوو ال بهللا المتسلع ة له.
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 (14-5جدو  )

 فرق في ممحملة المريض في المستش   المح  والمطححت الخحطةوجود  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن
 النسبة التكرار ؟حت الخحطةحفي ممحملة المريض في المستش   المح  والمط ه  تشمر أن هنحك فرقحً 

 31 48 ع أعو 

 14.8 23 ع

 54.2 84 ءإلم

 100 155 الم موع

( أن اتست لبل  أجوا  المتسدح  لءد  متبلهللءدا بشد ل  ال إحودلئهلًلل حهللدث 14-5هللتبهللن من ال  ول )

بءتسدددددبا  و لءددددد  أقدددددل الءتسدددددب لب لبدددددا )ع( %(،54.2بءتسدددددبا )  لءددددد  أ ادددددو الءتسدددددب لب لبدددددا )ءإلدددددم(

جدددص المإللملدددا جدددص المتستشددداهللل   لممدددل هللشدددهللو إلدددى أن أجدددوا  المتسدددح هللددد و ون أن  ءدددلك جوقًددد %(،14.8)

، ووا   نلك من  ها ءظو البلحدث أن المودحل  الإللمدا ت دون م لءهللدا والد وام الخلوا عن الح ومهللا

 الوتسمص جص الغللب جص الاتوة الوبلحهللا ج  ، ممل هللتسبب جص ا  حلم المولى، وبللتللص جو  المإللملا.

من من حهللدث أن ال هللدل ة جدص  الجدا هللتلح اتال  بهللن  نا البحث و واتسا عب ا  محم  عب الوح

 المولى تؤاو على ءتس  الخ ما.

 (15-5جدو  )

 للكش  عل  المريض في الغحلب المستغرقالوقت  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن
 النسبة التكرار ؟ك  من الوقت تستغرق للكش  عل  المريض في الغحلب

 1.3 2 غهللو مح  

 14.8 23 خمس  قلئ 

 38.7 60 عشوة  قلئ 

 24.5 38 خمتسا عشو  قهلل ا

 20.6 32 ع أعو 

 100 155 الم موع

( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح  لءددد  متبلهللءدددا بشددد ل  ال إحودددلئهلًلل حهللدددث 15-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )خمددس  قددلئ ( %(، 38.7بءتسددبا ) لءدد  أ اددو الءتسددب لب لبددا )عشددوة  قددلئ ( 

 إلى أن ال بهللب جص أغلب األحهلللن هللتستغو  عشو  قلئ  جص ال ش .ممل هللشهللو %(، 14.8بءتسبا )
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 ( 16-5جدو  )
 توزيع إجحبحت أفراد المسح عن تشخيص المرض بدقة

 الءتسبا الت واو ب قا؟ الموض تشخهللص جهللهل تتست هلل  لم حلع  علهللك مو   ل

 5.8 9 ع

 33.5 52 أحهلللءل

 60.6 94 ءإلم

 100 155 الم موع

 لددد  حدددحالت عليدددك مدددرت هددد )( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول 16-5مدددن  ددد ول ) هللتبدددهللن

 لءد  متبلهللءدا بشد ل  ال إحودلئهلًلل حهللدث  لءد  أ ادو الءتسدب  (بدقدة المرض تشخيص فيهح تستىيع

إلددى  و%(، ممددل هللشددهلل5.8%(، و لءدد  أقددل الءتسدب لب لبددا )ع( بءتسددبا )60.6لب لبدا )ءإلددم( بءتسددبا )

 ع م ال  وة على التشخهللص جص أحهلللن  اهللوة.أن األ بلذ هللموون بخبوا  

 (17-5) جدو 
 تمر عليه  إجحبحت أفراد المسح الذين أجحبوا بنم 

 النسبة% التكرار اإلجحبحت
1 14 14.8 

2 7 7.4 

3 45 47.8 

1-2 1 1.0 

2-1 4 4.2 

3-1 8 8.5 

3-2 10 10.6 

3-2-1 5 5.3 

 قلة الممدات الىبية -3  عد  قدرة المريض عل  وط  ححلتق -2  عد  التخطص -1
( أن أ ادددو األتسدددبلب التدددص تإلهللددد  األ بدددلذ جدددص تشدددخهللص بإلدددض 17-5هللتلدددح مدددن ال ددد ول )

ادددم عددد م  %(،45بءتسدددبا تودددل إلدددى ) الحدددلع   دددص بللتوتهللدددب عوامدددل متإلل دددا ب لدددا المإلددد ا  ال بهللدددا

%(، هللتلدح أن 7بءتسدبا ) ل بهللداوع م ق وة الموهللض على وو  حللته ا%(، 14بءتسبا )التخوص 

المودحل  الإللمدا تإلدلءص اجت دلو جددص المإلد ا  ال بهللدا واأل هد ة المت ددووة التدص تتسدلع  علدى تشددخهللص 

 الموض ب قا، وبللتللص الحوول على الإلالج المءلتسب.

تتا   نه الءتهلل ا م   واتسا ء و  عب المءإلم بأن مؤتستسل  الإلالج الوتسمص تإلدلءص مدن اجت دلو 

  ة  لأل ه ة ال بهللا.اام لءهللل  المل
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 (18-5جدو  )

 توزيع إجحبحت أفراد المسح عن عدد الححالت التي يت  الكش  عليهح في الممتحد
 النسبة التكرار ؟ك  ححلة تمر عليك في اليو  بشك  ممتحد

 31 48 10إلى  5من 

 29.7 46 15إلى  11من 

 18.1 28 25إلى  16من 

 11 17 30 إلى 26من 

 4.5 7 35إلى  31من 

 5.8 9 جأ او 36

موع الم  155 100 

( أن اتست لبل  أجوا  المتسح حدول عد   الحدلع  التدص تمدو علدهللهم جدص 18-5هللتبهللن من ال  ول )

بءتسددبا  (10إلددى  5حهللدث  لءدد  أ ادو الءتسددب لب لبددا )مدن  ،الغللدب  لءدد  متبلهللءدا بشدد ل  ال إحوددلئهلًلل

 (.4.5بءتسبا ) (35إلى  31و لء  أقل الءتسب لب لبا )من  %(،31)

 (19-5جدو  )

 حوافز محدية أو ممنوية نظير تميزك في عملك من إدارة المستش  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن وجود 
 النسبة التكرار ؟ه  هنحك حوافز محدية أو ممنوية أو ممنوية نظير تميزك في عملك من إدارة المستش  

 91 141 ع

 4.5 7 إلى ح  مل

 4.5 7 ءإلم

 100 155 الم موع

)هدد  هنددحك حددوافز محديددة أو ( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول 19-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

حهللددث  ، لءدد  متبلهللءددا بشدد ل  ال إحوددلئهلًلل ممنويددة نظيددر تميددزك فددي عملددك مددن إدارة المستشدد  (

بءتسددبا  و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )إلددى حدد  مددل( %(،91بءتسددبا )  لءدد  أ اددو الءتسددب لب لبددا )ع(

ممل هللشهللو إلى أن أجوا  المتسح هللات  ون الحواج  المل هللا والمإلءوهللا  %(،4.5بءتسبا )و)ءإلم(  %(،4.5)

 .جص عملهم

جص ظل غهلللب الحواج  المل هللا والمإلءوهللا جددن  وو ال بهللدب تسدو  هللتدأاو بمدل هللحدهلل  بده وتسدو  

 تؤ ق إلى تغهللو  ووه أو ح وث خلل جهلله.
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 (20-5جدو  )

ي حئقالشهري  ك حية الراتب المسح عنتوزيع إجحبحت أفراد   تزامحت الخحطةبلل لبحتيحجحت وا 
 النسبة التكرار ؟احتيحجحتك ويوف  التزامحتك الخحطة يك يه  راتبك الشهري 

 1.3 2 غهللو مح  

 60 93 ع

 25.2 39 إلى ح  مل

 13.5 21 ءإلم

 100 155 الم موع

احتيحجحتدك  يك دي)هد  راتبدك الشدهري ( أن اتست لبل  أجدوا  المتسدح 20-5هللتبهللن من ال  ول )

  لء  متبلهللءا بش ل  ال إحودلئهلًلل حهللدث  لءد  أ ادو الءتسدب لب لبدا )ع( ويوف  التزامحتك الخحطة(

إلددى أن  ممددل هللشددهللو %(،13بءتسددبا ) و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )ءإلددم( %(،60بءتسددبا توددل إلددى )

، هللتلددح مددن خددالل  ددنا البحددث عدد م  الهللددا الواتددب لحتهللل لتددهبهللاددص الواتددب الددنق هللت للددله ال بهللددب ع 

 .النق هللت للله ال بهللب اللهللبص من خالل عمله جص الموحل  الإللما

 (21-5جدو  )

 الوظي ية بحلمستش   مكحنته عن  رضحه  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن
 النسبة التكرار ؟عن مكحنتك الوظي ية بحلمستش   ه  أنت راض  

 39.4 61 والصغهللو 

 25.8 40 إلى ح  مل والص

 34.8 54 والص

 100 155 الم موع

درجدددة الرضدددح عدددن المكحندددة )( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول 21-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

و لءد  %(، 39.4بءتسدبا )( والدصمتبلهللءا حهللث  لءد  أ ادو الءتسدب لب لبدا )غهللدو   لء  (الوظي ية

%(، هللتلح أن ال بهللب اللهللبص غهللو والص عن 25.8بءتسبا ) إلى ح  مل( واضأقل الءتسب لب لبا )

م لءته الوظهللاهللا جدص المودحل  والمتستشداهللل  الإللمدا، جددن  ووه أو وا بده تسدو  هللتدأاو، وخلودا جدص 

ظدل مدل تإللءهللده  دنه المودحل  مدن ء دص جددص األ هد ة والمإلد ا  ال بهللدا جددن نلدك تسدهللح ث خلدل جددص 

 .البءلذ أو الءتس  ال بص



 والنتحئج والتوطيحتعرض البيحنحت   ال ط  الخحم 

75 

 (22-5جدو  )
 بمد  الرض مكحنته  الوظي ية بحلمستش  أفراد المسح الذين أجحبوا توزيع إجحبحت 

 النسبة التكرار اإلجحبحت
1 11 18.0 

2 12 19.6 

3 7 11.4 

4 5 8.1 

2-1 2 3.2 

3-2 3 4.9 

4-1 1 1.6 

4-2 6 9.8 

4-3 1 1.6 

4-2-1 1 1.6 

4-3-2 3 4.9 

4-3-2-1 1o 16.3 

 يلاللة المحئد المحد -4لسوء اإلدارة  -3لمد  توفر اإلمكحنيحت البزمة  -2ل  أستىع تحاليق ىموححتي  -1

( أن أ اددو األتسددبلب التددص  إللدد  األ بددلذ مولدد  البحددث الحددللص 22-5هللتلددح مددن ال دد ول )

ال دد وة  ادم عدد م %(،19.6بءتسددبا تودل إلددى ) تددواجو اام لءدل  مغهللدو والددهللن  دص عوامددل تتإللد  بإلدد 

%(، ممدددل هللشدددهللو إلدددى مدددل هللإللءهللددده ال بهللدددب 11.4بءتسدددبا ) علددى تح هللددد  ال موحدددل  وتسدددوذ ءظدددلم اا اوة

 .اللهللبص من مشل ل ومإلوقل  ت   أملمه لت وهللو ق واته ومهلواته المهءهللا

 (23-5جدو  )
 مح يلز  لمبج المرض بلمستش   توزيع إجحبحت أفراد المسح عن مدى تجهيز ا

 النسبة التكرار بك  مح يلز  لمبج المرض  ه  المستش   مجهز

 62.6 97 ع

 32.3 50 ح  مل إلى

 5.2 8 ءإلم

 100 155 الم موع

هد  المستشد   مجهدز بكد  مدح )( أن اتست لبل  أجوا  المتسح حدول 23-5هللتبهللن من ال  ول )

بءتسبا  )ع( لء  متبلهللءا بش ل  ال إحولئهلًلل حهللث  لء  أ او الءتسب لب لبا  (يلز  لمبج المرض 

ممدددل هللشدددهللو إلدددى أن أجدددوا  المتسدددح  %(،5.2بءتسدددبا ) و لءددد  أقدددل الءتسدددب لب لبدددا )ءإلدددم( %(،62.6)

واأل هددد ة ال بهللدددا  مدددن المإلددد ا  هلل ادددصهللإلملدددون جهللهدددل غهللدددو م هددد ة بمدددل  التدددصهللددد و ون أن المتستشددداهللل  
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هللددل ا  المت ددووة، وقدد  اتادد   ددنا البحددث مدد   واتسددا ء ددو  المهدد وق جددص أن الخدد مل  التددص ت دد مهل الإل

 .لهللتس   لجهللا بلل و ا التص تحول  ون تا هللو الموا ن بللبحث عء  خ مل  وحهللا ب هلللا

 (24-5جدو  )
 من عدمهحىبية في التشخيص داخ  المستش يحت الخىحء وجود األ توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟ه  ترى أن هنحك أخىحء ىبية كبيرة في التشخيص داخ  المستش يحت والميحدات

 21.9 34 ع

 36.8 57 ع أعو 

 41.3 64 ءإلم

 100 155 الم موع

( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح  لءددد  متبلهللءدددا بشددد ل  ال إحودددلئهلًلل 24-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

بءتسددبا  و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )ع( %(41.3بءتسددبا ) حهللددث  لءدد  أ اددو الءتسددب لب لبددا )ءإلددم(

ممدددل هللشدددهللو إلدددى أن أجدددوا  المتسدددح هللددد و ون أن  ءدددلك أخ دددلذ  بهللدددا  بهللدددوة جدددص التشدددخهللص  %(،21.9)

،  اخدددل لهللبهللدددل و دددنه تإلتبدددو ءتهلل دددا  بهللإلهللدددا ل دددل المشدددل ل التدددص تإللءهللهدددل  اخدددل المتستشددداهللل  والإلهللدددل ا 

الموحل  والإلهللل ا  بخلوا جدص ظدل ء دص المإلد ا  واأل هد ة ال بهللإلدا المت دووة والح هللادا، وء دص 

 .لهللل ال بهللا و نلك الء ص الوالح جص األ  م ال بهللااأل وهللا والتحل

 (25-5جدو  )
 من عدمهح التسهيبت اإلدارية لحضور الندوات والمؤتمرات الدوليةتالدي   توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟ه  تالد  لك التسهيبت اإلدارية لحضور الندوات والمؤتمرات الدولية

 88.4 137 ع

 7.7 12 ح  مل إلى

 3.9 6 ءإلم

 100 155 الم موع

( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح  لءددد  متبلهللءدددا بشددد ل  ال إحودددلئهلًلل 25-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

بءتسددبا  و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )ءإلددم( %(88.4بءتسددبا ) حهللددث  لءدد  أ اددو الءتسددب لب لبددا )ع(

هللشددددهللو إلددددى أن اا اوة ع ت دددد م التتسددددههللال  لل بهللددددب لحلددددوو الءدددد وا  والمدددددؤتموا   ممددددل %(،3.9)

 .، إع ألشخلص م وبهللن مءهل بحهللث ع ت ون الاوص متتسلوهللا أملم ال مهلل الإللمهللا
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 (26-5جدو  )
بشك  يسمح له  بتالدي  المسحعدة ال نية  ومدى وتأهيلهح هيئة التمريضتأهي   توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 قبيب وتسهي  عملللى
 النسبة التكرار ق؟ه  هيئة التمريض مؤهلة بشك  يسمح له  بتالدي  المسحعدة ال نية للىبيب وتسهي  عمل

 32.3 50 ع

 52.9 82 ح  مل إلى

 14.8 23 ءإلم

 100 155 الم موع

هدد  هيئددة التمددريض مؤهلددة بشددك  ( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح )26-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

 ، ال إحودلئهلًلل بشد ل متبلهللءدا(  لءد  ق؟بتالددي  المسدحعدة ال نيدة للىبيدب وتسدهي  عملديسمح له  

 و لءد  أقدل الءتسدب لب لبدا )ءإلدم( %(،52.9بءتسدبا ) (حدماإلىحهللث  لء  أ او الءتسب لب لبدا )

البحدث إلدى أن الإلءلودو ال بهللدا المتسدلع ة مؤ لدا إلدى حد  مدل بشد ل هللتسدمح  %(، هللشهللو14.8بءتسبا )

 بت  هللم المتسلع ة الاءهللا لل بهللب وهللتسهل عمله.

تتادد   دددنه الءتهلل دددا مددد   واتسدددا أحمددد  الشدددوهلل  جددص أن المودددحل  جدددص لهللبهللدددل تإلدددلءص مدددن ءوعهللدددا 

 و الذة الإلءلوو ال بهللا المتسلع ة.

 (27-5جدو  )
   المنحطر الىبية المسحعدة األجنبية عل  المنحطر الليبيةيضت  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟ه  ت ض  المنحطر الىبية المسحعدة األجنبية عل  المنحطر الليبية

 39.4 61 ع

 17.4 27 إلى ح  مل

 43.2 67 ءإلم

 100 155 الم موع

المنحطدددر الىبيدددة هددد  ت ضددد  ( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول )27-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

بءتسددبا  حهللددث أ اددو الءتسددب لب لبددا )ءإلددم( لءدد  متبلهللءددا ( المسددحعدة األجنبيددة علدد  المنحطددر الليبيددة

ممل هللشهللو إلى أن أجدوا  المتسدح  %(،17.4بءتسبا ) (إلىحدماو لء  أقل الءتسب لب لبا ) %(،43.2)

أن نلدك وا د  ل لدا الخبددوة  ، وهللم دنهللالدلون الإلءلودو ال بهللدا المتسدلع ة األ ءبهللدا علدى الإلءلودو اللهللبهللدا

 .والتأ هللل، و نلك ل لا ع   الإلءلوو الإللملا جص  نا الم لل
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 :البيحنحت المتملالة بحتجحهحت الىبيب حو  ظحهرة المبج بحلخحرج -ثحلثح
 (28-5جدو  )

 ححلة عد  ش حئه  واستجحبته  لمبجك فيحلخحرج ببتلالي المبج  المرض نطح  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن
 النسبة التكرار ؟بتلالي المبج في الخحرج في ححلة عد  ش حئه  واستجحبته  لمبجك المرض ه  تنطح 

 18.1 28 ع

 38.7 60 أحهلللًءل 

 43.2 67 ءإلم

 100 155 الم موع

)هدد  تنطدح مرضدحك بتلالدي المددبج ( أن اتسدت لبل  أجدوا  المتسدح حدول 28-5هللتبدهللن مدن ال د ول )

(  لء  متبلهللءدا بشد ل  ال إحودلئهلًلل حهللدث  لءد  ؟ش حئه  واستجحبته  لمبجكفي الخحرج في ححلة عد  

ممددل  %(،18.1بءتسددبا ) و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )ع( %(،43.2بءتسددبا ) أ اددو الءتسددب لب لبددا )ءإلددم(

 .هللشهللو أن األ بلذ اللهللبهللهللن هللءوحون مولل م بتل ص الإلالج جص الخلوج

 (29-5جدو  )
 لمبج بحلخحرجبح مرضحكتجملك تنطح  التياألسبحب  عنتوزيع إجحبحت أفراد المسح 
 النسبة% التكرار اإلجحبحت

1 11 7.1 

2 75 48.4 

3 12 7.7 

2-1 8 5.2 

3-1 1 0.6 

3-2 16 10.3 

3-2-1 10 6.5 

 لتدهور الححلة المرضية -3. نالص التححلي  واألجهزة -2. عد  الالدرة عل  متحبمة الححلة المرضية -1

( أن أ ادددو األتسدددبلب التددددص تددد ج  أجدددوا  المتسدددح لءودددح المولددددى 29-5مدددن ال ددد ول ) هللتلدددح

وعدد م ال دد وة علددى متلبإلددا %(، 75بءتسددبا توددل إلددى ) بددللإلالج بللخددلوج  ددو ء ددص التحللهللددل وأل هدد ه

 %(.11بءتسبا ) الحللا
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 (30-5جدو  )
 حال  المبج فيهتشجع المرض  للذهحب إليهح لتلالتي السحححت  توزيع إجحبحت أفراد المسح حو 

 النسبة التكرار ؟أى من السحححت تشجع المرض  للذهحب إليهح لتلال  المبج فيهح

 4.5 7 غهللو مح  

 74.2 115 األووبهللا

 8.4 13 األموهلل هللا

 12.9 20 الإلوبهللا

 100 155 الم موع

مدددن السدددحححت تشدددجع  أى) ( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول30-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

 لءدد  متبلهللءددا بشدد ل  ال إحوددلئهلًلل حهللددث  لءدد  أ اددو ( المرضدد  للددذهحب إليهددح لتلالدد  المددبج فيهددح

%(، وهللتلح 8.4بءتسبا ) (األمريكيةو لء  أقل الءتسب لب لبا ) ،الءتسب لب لبا )التسلحا األووبهللا(

 تاوهللل ال بهللب اللهللبص التسلحا األوووبهللا على بلقص التسلحل  األخو .

 (31-5) جدو 
 من المريض أو أسرتق للمبج بحلخحرج توزيع إجحبحت أفراد المسح عن االستشحرة الىبية

 النسبة التكرار ؟من المريض أو أسرتق للمبج بحلخحرج بط تك ىبيبه  تت  استشحرتك 

 18.1 28 ع

 45.2 70 أحهلللًءل 

 36.8 57 ءإلم

 100 155 الم موع

بطدد تك هدد  تددت  استشددحرتك اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول )( أن 31-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

(  لء  متبلهللءا بش ل  ال إحودلئهلًلل حهللدث  لءد  أ ادو من المريض أو أسرتق للمبج بحلخحرج ىبيب

%(، 18.1بءتسددددبا ) و لءدددد  أقدددل الءتسددددب لب لبدددا )ع( %(،45.2بءتسدددبا ) الءتسدددب لب لبدددا )أحهلللًءددددل(

  جهللمل هللخص حللته المولهللا.هللتلح أن الموهللض هللهمه وأق ال بهللب وهللتستشهللوه 
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 (32-5جدو  )
 تمحون بين األىبحء الليبيين وألىبحء في الخحرج في متحبمة الححالت المرضيةال توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ة؟ه  يوجد تمحون بين األىبحء الليبيين وألىبحء في الخحرج في متحبمة الححالت المرضي

 49 76 ع

 38.1 59 ع اعو 

 12.9 20 ءإلم

 100 155 الم موع

)هد  يوجدد تمدحون بدين األىبدحء ( أن اتسدت لبل  أجدوا  المتسدح حدول 32-5هللتبهللن من ال  ول )

 لء  متبلهللءا بش ل  ال إحولئهلًلل حهللث  (ألىبحء في الخحرج في متحبمة الححالت المرضيةاالليبيين و 

بءتسدددددبا  (نعممممممو لءددددد  أقدددددل الءتسدددددب لب لبدددددا ) %(،49بءتسدددددبا ) (ال لءددددد  أ ادددددو الءتسدددددب لب لبدددددا )

%(، هللتلدح  ءدل أءده ع هللو د  أق اتودلل أو تإلددلون  بدص بدهللن األ بدلذ اللهللبهللدهللن و مالئهدم جددص 12.9)

 .الخلوج لمتلبإلا الحلع  المولهللا ال ل ما إلهللهم

 (33-5جدو  )
 شكوى من متلالي المبج بحلخحرجوجود  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟شكوى من متلالي المبج بحلخحرجه  تمل  بوجود 

 11 17 ع

 33.5 52 ع اعو 

 55.5 86 ءإلم

 100 155 الم موع

هدد  تملدد  بوجددود شددكوى مددن ) ( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول33-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

 لب لبدا )ءإلدم((  لءد  متبلهللءدا بشد ل  ال إحودلئهلًلل حهللدث  لءد  أ ادو الءتسدب متلالي المبج بحلخدحرج

%(، هللتلددح أءدده تو دد  شدد لو  مددن 11بءتسددبا ) و لءدد  أقددل الءتسددب لب لبددا )ع( %(،55.5بءتسددبا )

 تل ص الإلالج بللخلوج.
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 (34-5جدو  )
 أن عبج المواىنين بحلخحرج ححفز لك عل  تىوير قدرتك المهنية توزيع إجحبحت أفراد المسح حو 

 النسبة التكرار ؟لك عل  تىوير قدرتك المهنية ه  ترى أن عبج المواىنين بحلخحرج ححفز

 1.3 2 غهللو مح  

 34.2 53 ع

 12.9 20 ع أعو 

 51.6 80 ءإلم

 100 155 الم موع

)هددد  تدددرى أن عدددبج المدددواىنين ( أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول 34-5هللتبدددهللن مدددن ال ددد ول )

بءتسدددبا  الءتسدددب لب لبدددا )ءإلدددم(( حهللدددث  لءددد  أ ادددو ؟بحلخدددحرج حدددحفز لدددك علددد  تىدددوير قددددرتك المهنيدددة

%(، هللتلدددح األادددو إهلل دددلبص للإلدددالج 32.2بءتسدددبا ) و لءددد  أقدددل الءتسدددب لب لبدددا )ع أعدددو ( %(،52.6)

 .بللخلوج حهللث أءه هللإلمل على تحاهلل ه على ت وهللو ق واته المهءهللا

 (35-5جدو  )
 التشخيص الىبي للمريض داخ  ليبيح وخحرجهح يفروق فوجود  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟ه  تشمر بأن هنحك فروقح في التشخيص الىبي للمريض داخ  ليبيح وخحرجهح

 27.7 43 ع

 35.5 55 ع أعو 

 36.8 57 ءإلم

 100 155 الم موع

فروقدح فدي ه  تشمر بأن هندحك ( أن اتست لبل  أجوا  المتسح حول )35-5هللتبهللن من ال  ول )

بءتسدبا  حهللدث  لءد  أ ادو الءتسدب لب لبدا )ءإلدم(( ؟التشخيص الىبدي للمدريض داخد  ليبيدح وخحرجهدح

%(، هللتلدح أن ال بهللدب اللهللبدص هللد وك أن 27.7بءتسدبا ) و لء  اقدل الءتسدب لب لبدا )ع( %(،36.8)

  ءلك جووقًل جص التشخهللص ال بص بهللن الموحل   اخل لهللبهللل وخلو هل.
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 (36-5جدو  )
 جحبحت أفراد المسح الذين يالرون بوجود فروًقح في التشخيص الىبي للمريض في ليبيح عن خحرجهحتوزيع إ

 النسبة% التكرار األسبحب

1 19 33.3 

2 2 3.5 

3 2 3.5 

2-1 12 21.0 

3-1 9 15.7 

3-2 2 3.5 

3-2-1 11 19.2 

 .لتز  المريض بحلتمليمحتإ -3. ك حءة األىبحء وخبرته -2. تىور الممدات الىبية في الخحرج-1

( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول أتسددبلب الاددوو  جددص التشددخهللص 36-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

 بوتهم.خ لء  وا إله إلى ت وو المإل ا  ال بهللا جص الخلوج بلاللجا إلى  الذة األ بلذ و 

 (37-5جدو  )
 الت  سبق لهح المبج بحلخحرجطموبة في التمحم  مع الححالت  وجود توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟سبق لهح المبج بحلخحرج التيه  تجد طموبة في التمحم  مع الححالت 

 21.3 33 ع

 32.3 50 أحهلللًءل 

 46.5 72 ءإلم

 100 155 الم موع

هد  تجددد طدموبة فدي التمحمدد  ( أن اتسدت لبل  أجدوا  المتسددح حدول )37-5هللتبدهللن مدن ال د ول )

بءتسدددبا  ( حهللددث  لءددد  أ اددو الءتسددب لب لبدددا )ءإلددم(؟التددي سدددبق لهدددح المددبج بحلخدددحرجمددع الحدددحالت 

ممدددل هللشدددهللو إلدددى أن أجدددوا  المتسدددح  %(،21.3بءتسدددبا ) و لءددد  أقدددل الءتسدددب لب لبدددا )ع( %(،46.5)

 .تم عال هل بللخلوج التصهلل  ون وإلوبا جص التإللمل م  الحلع  

 (38-5جدو  )
 سبق لهح المبج بحلخحرج التيطموبة في التمحم  مع الححالت  نتوزيع إجحبحت أفراد المسح الذين يجدو

 النسبة% التكرار األسبحب

1 34 47.2 

2 5 6.9 

3 2 2.7 

2-1 7 9.7 

3-1 9 12.5 

3-2 3 5.5 

3-2-1 12 16.6 

  .عد  التزا  المريض-3. ىبيمة األدوات وتنوعهح -2. عد  الثالة بحلىبيب الليبي -1
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أسددبحب طددموبة التمحمدد  مددع )( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول 38-5مددن ال دد ول ) هللتبددهللن

تتماددل بشدد ل أتسلتسددص جددص عدد م الا ددا بلل بهللددب اللهللبددص جددص  (سددبق لهددح المددبج بحلخددحرج التدديالحددحالت 

عد م الا دا و بهللإلدا األ وا  وعد م التد ام  اعتبدلومدن أجدوا  المتسدح إلدى %( 9.7)حهللن أشلو مدل ءتسدبته 

 .الموهللض  مهللإلهل عوامل توتب  بوإلوبا التإللمل م  الموهللض

 (39-5جدو  )
 بحلمبج في الخحرجقيحمك بط تك ىبيب  توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟أن قمت بحلمبج في الخحرج بط تك ىبيبه  سبق لك 

 73.5 114 ع

 25.8 40 ءإلم

 0.6 1 غهللو مح  

 100 155 الم موع

هدد  سددبق لددك كىبيددب أن قمددت ( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول )39-5هللتبددهللن مددن ال دد ول )

و لءدد  أقددل الءتسددب  %(،73.5بءتسددبا ) حهللددث  لءدد  أ اددو الءتسددب لب لبددا )ع( بددحلمبج فددي الخددحرج(

 الإلالج بللخلوج. أغلبهم لم هللن ب لتل صممل هللشهللو إلى أن أجوا  المتسح  %(،25.8) لب لبا )ءإلم(

 (40-5جدو  )
 نطح أحد أفراد أسرتك بحلمبج في الخحرج توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟ه  تنطح أحد أفراد أسرتك بحلمبج في الخحرج

 35.5 55 ع

 64.5 100 ءإلم

 100 155 الم موع

هدد  تنطددح أحددد أفددراد أسددرتك ( أن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول )40-5مددن ال دد ول ) هللتبددهللن

ممدل  ،و لء  أقل الءتسب لب لبا )ع( ،( حهللث  لء  أ او الءتسب لب لبا )ءإلم(؟بحلمبج في الخحرج

، إنا  ددلن ال هللددب اللهللبددص هللءوددح أجددوا  هللشددهللو إلددى أن أجددوا  المتسددح هللمهلللددون إلددى عددالج أتسددو م بللخددلوج

بللددن لب للإلدالج بللخددلوج ج هللدد  هللوهللد  للمددوا ن أن هللاد  بدده وبدم لءلتدده وع هللدن ب لت لددص الإلددالج أتسدوته 

 . خلوج البال 
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 (41-5جدو  )
 المم  خحرج ليبيح توزيع إجحبحت أفراد المسح عن

 النسبة التكرار ؟خحرج ليبيح بط تك ىبيبه  تسم  للمم  

 0.6 1 غهللو مح  

 43.2 67 ع

 56.1 87 ءإلم

 100 155 الم موع

 بط تك ىبيب)ه  تسم  للمم  ( أن اتست لبل  أجوا  المتسح حدول 41-5هللتبهللن من ال  ول )

  لء  متبلهللءا ول ن بشد ل غهللدو  ال إحودلئهلًلل حهللدث  لءد  أ ادو الءتسدب لب لبدا )ءإلدم( (؟خحرج ليبيح

%(، وبمل هللو   نلك للمشل ل التدص 43.2بءتسبا ) و لء  أقل الءتسب لب لبا )ع( %(،56.1بءتسبا )

توا ه ال هللب اللهللبص جص عمله  اخل جهللتسإلى للإلمل خلو هل تسلعهللًل لتح هلل   موحلته التص لم هللتست هلل  

 .تح هلل هل  اخل لهللبهللل
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 والتوطيحت النتحئج
اللهللبهللهللن الإللملهللن جدص ال  دلع  األ بلذمن  نا البحث  و مإلوجا ات ل ل   األتسلتسصإن اله   

 الإللم حول ظل وة الإلالج بللخلوج.

 (221) مدن أودل (155)إلد   إلدى التسلوب المتسح اع تملعص حهللث وودل بأأ وق  نا البحث 

ونلددك بإلدد  اتسددتبإلل  عدد   مددن اعتسددتملوا  و ددنلك لو ددو  جلقدد  مددن اعتسددتملوا  أمددل أ دد ا  البحددث ج دد  

هللإللءهللده ق دلع  لظل وة الإلالج بللخلوج، ووؤهللته للواقد  ال بدص، ومدلتمال  جص مإلوجا ءظوة ال بهللب اللهللبص 

 الوحا من مشل ل ومإلوجا مل هللحتل ه ال بهللب اللهللبص ل ص هللت  م وهلل وو ءاتسه. 

 أتسلوبالمتسح اع تملعص، وق  اتب   بأتسلوبوق  اتستخ م اعتستبهلللن ل م  بهلللءل   نا البحث، 

، وقدد   مد  بهلللءدل   ددنا البحدث أاءددلذمو دو هللن الحودو ال لمدل، حهللددث تدم  مدد  البهلللءدل  مدن  مهللدد  ال

 توول البحث إلى الءتلئم التللهللا:

أن الءتلئم المتإلل ا بللتو هلل  الءوعص ألجوا  المتسح حتسب التو هللب الءوعص حهللث أولدح البحدث  -1

%( مددن 40.6%( مددن أجددوا  المتسددح الددن وو، أمددل ااءددلث جهللشدد لن مددل ءتسددبته )59.4مددل ءتسددبته )

 .أجوا  المتسح

 بهللءمدل %(88.4)هللتلح من تو هلل  أجدوا  المتسدح حتسدب الشدهل ة الإللمهللدا أن حملدا الب دللووهللوس  -2

 .(%9جتول ) هال  توواحملا أمل  %(2.6)المل تستهللو تول ءتسبتهم إلى  حملا

مدددددن أجدددددوا  المتسدددددح  دددددم مدددددن  (%47.1)تو هللددددد  أجدددددوا  المتسدددددح حتسدددددب الحللدددددا اع تملعهللدددددا أن  -3

 من أجوا  المتسح غهللو مت و هللن. (%52.3)ءتسبته  المت و هللن وأن مل

ث بلغد  هللد لء  الائا مدن عدلم إلدى خمتسدا أعدوام ح أجوا  المتسحهللتلح أن تسءوا  الخبوة ل    -4

 .(%7.7)بهللءمل تستا عشو علًمل جأ او من أقل الائل  حهللث بلغ  الءتسبا  (،%60.3)الءتسبا 

ل  تبددهللن مدددن خددالل البحدددث أن أ اددو التخوودددل  شدددهللوًعل لدد   أجدددوا  المتسددح  لءددد  تخووددد -5
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، (%14.2)، (%20.6)األتسدددءلن وال واحدددا الإللمدددا والبل ءهللدددا حهللدددث  لءددد  ءتسدددبتهم بللتوتهللدددب 

، بهللءمدددل  لءددد  أقدددل التخوودددل   دددص  واحدددا المدددط واألعودددلب وال لدددب وال ل هللدددا. (12.9%)

 .(%1.3) ،(%0.6)، (%0.6) حهللث  لء  ءتسبتهم على التوالص

جدددص المتستشددداى المو ددد ق حهللدددث   لءددد  أ بدددو ءتسدددبا أنهللبدددهللن تو هللددد  أجدددوا  المتسدددح حتسدددب م دددلن الإلمدددل  -6

 .(%1.9)% بهللءمل  لء  أقل ءتسبا جص متستوو  ال  هللوة حهللث بلغ  الءتسبا 45.2بلغ  الءتسبا 

هللتلدددح أن مإلظدددم أجدددوا  المتسدددح أشدددلووا إلدددى أن متسدددتو   خدددولهم متوتسددد  حهللدددث بلغددد  الءتسدددبا  -7

  خولهم مءخالا. لمن (%39.4)ءتسبا   لء بهللءمل  (53.9%)

تسدددح أشدددلووا بدددأءهم هللتسددد ءون جدددص بهللددد  أولدددص حهللدددث بلغددد  الءتسدددبا هللتلدددح أن مإلظدددم أجدددوا  الم -8

 أءهم هللتس ءون جص ش ا بلاهلل لو. (%6.5)بهللءمل أشلو  ءتسبا  (53.5%)

تبدددهللن مدددن البحدددث أن اتسدددت لبل  أجدددوا  المتسدددح حدددول تددد خل اا اوة جدددص عمدددل ال بهللدددب، حهللدددث  -9

وءتسددبا التد خل أحهلللًءددل  إلدى عدد م تد خلهل، (%26.5)وأن  هلإلدى تدد خل (%43.2)ءتسددبا  أشدلو 

 .(%29.7)تول إلى 

وأن  (،%67.1)مددن أوبإلددا إلددى املءهللددا تسددلعل  توددل ءتسددبتهم إلددى  مهللتلددح أن تسددلعل  الدد وا -10

إلددى تسد  عشددو توددل  ةأمدل مددن ااءددص عشدو  (%23.2إلددى ) مدن املءهللددا إلدى ااءددص عشددو تسدلعا

 .(%8.4)ءتسبتهم إلى 

 (%64.5) حهللددث وودددل  الءتسدددبا االإلمدددل جددص المودددحل  الإللمددداأل بددلذ اللهللبهللدددهللن ل هللتالددد هللتلددح -11

 .(%35.5) بءتسبا ومن هللالل الموحل  الخلوا

ألتسبلب التص ت جإلهم للإلمل جص الموحل  الخلوا  ص  هللل ة حول أ م امن بهللن اعتست لبل   -12

 .(%34.5)ال خل حهللث وول  الءتسبا إلى 

للا دا ع تشد ل أولوهللدا حهللدث  اءظدوة المدوهللض لده ومد ً ل هللتلح أع هللإل دص أولوهللدا هللءظو ال بهللب اللهللبص -13

 .%(4.5( وءتسبا اا لبا بءإلم )%58.2) لء  اا لبل  لب هللل أحهلللًءل حهللث وول  الءتسبا إلى 



 والنتحئج والتوطيحتعرض البيحنحت   ال ط  الخحم 

87 

مإللملدا المدوهللض جدص المتستشداى الإلدلم  بدهللنتبهللن اتست لبل  أجوا  المتسح حول  دل  ءدلك جدوو   -14

 (%54.2)ءتسددبا إلددى بوالموددحل  الخلوددا بحهللددث هللؤ دد  األ بددلذ بو ددو  جددو  حهللددث ووددل  

 .(%14.8وول  ءتسبته إلى )ومن هللءاص نلك 

تسدتغو  لل شد  عدن المدوهللض حهللدث المحول  م من الوقد   أجوا  المتسحهللتلح من اتست لبل   -15

 قهلل دا ءتسدبا  ةتلهللهدل خمدس عشدو  (%38.7)بءتسبا  ( قلئ  ةعشو )لب لبا اا لبل   لء  أ او 

 .(%14.8)ام خمس  قلئ  بءتسبا  (24.5%)

أن اتست لبل  أجوا  المتسح حول  ل مدو  علهللدك حدلع  لدم تتسدت هلل  جهللهدل تشدخهللص المدوض  هللتبهللن -16

ممدل هللشددهللو  (%5.8)وأقلهدل لب لبدا ع بءتسدبا  (%60.6)،  لءد  أ ادو اا لبدل  بدءإلم بءتسددبا حهللدث

  اهللوة. أحهلللنإلى أن األ بلذ تمو علهللهم حلع  ع هللتست هللإلون جهللهل التشخهللص جص 

أ ادددو األتسدددبلب التدددص تإلهللددد  األ بدددلذ جدددص تشدددخهللص بإلدددض الحدددلع  عوامدددل متإلل دددا ب لدددا  أن -17

 .(%14.8)تم ع م التخوص بءتسبا  (%47.8)المإل ا  ال بهللا وأخن  ءتسبا 

أن اتست لبل  أجوا  المتسح حول ع   الحلع  التص تمو علهللهم جص الغللدب  لءد  أ ادو الءتسدب  -18

 (.35-31من ) ( و لء  أقل الءتسب لب لبا10-5لب لبا من )

 لءدد  اا لبددا بحهللددث جددص المتستشدداى، األ بددلذ حددواج  المل هللددا أو المإلءوهللددا ءظهللددو عمددل  و ددو عدد م  -19

ون إلدى  ممل هللشهللو إلى أن أجدوا  المتسدح هللات د، و لء  أقل الءتسب لب لبا )ءإلم( (%91))ع( ءتسبا 

 الحواج  المل هللا والمإلءوهللا جص عملهم.

ا الواتددب و ددل هللاددص الت املتددك الخلوددا؟ حهللددث هللتلددح مددن اتسددت لبل  أجددوا  المتسددح حددول  الهللدد -20

 (%13.5)وأقل الءتسب لب لبدا )ءإلدم( بءتسدبا  (،%60) لء  أ او الءتسب لب لبا )ع( ءتسبا 

 ممل هللشهللو إلى أن الواتب النق هللت للله ال بهللب ع هللاص احتهللل لته.

  لءد  ()غهللدو واض أنتبهللن من اتست لبل  أجوا  المتسح حدول  و دا الولدل عدن الم لءدا الوظهللاهللدا هلل -21

 وأقل الءتسب لب لبا )واض إلى ح  مل(. (،%39.4)بءتسبا 
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أن أ ادو األتسددبلب التددص  إللد  األ بددلذ مولدد  البحدث غهللددو والددهللن  دو عوامددل متإلل ددا بإلدد م  -22

 .(%8.1)ام ع م ال  وة على تح هلل  ال موحل  بءتسبا  (%19.6)بءتسبا  اام لءهللل توجو 

أ ادو أن هلللد م لإلدالج المولدى،   دل مدلحدول  دل المتستشداى م هد  ب المتسدحاتست لبل   هللتلح من -23

ممدددل هللإلددد    (%5.2)بءتسدددبا  (ءإلدددم)وأقدددل الءتسدددب لب لبدددا  (،%62.6)الءتسدددب لب لبدددا )ع( بءتسدددبا 

 قول أن األ بلذ هلل و ون أن المتستشاهللل  غهللو م ه ة بمل هلل اص من مإل ا  لإلالج المولى.

اتست لبل  أجوا  المتسدح حدول و دو  أخ دلذ  بهللدا جدص التشدخهللص  اخدل المتستشداهللل  حهللدث  إن -24

وأقدددددل الءتسددددب لب لبدددددا )ع( بءتسدددددبا  (،%41.3) لءدددد  أ ادددددو الءتسددددب لب لبدددددا )ءإلدددددم( بءتسددددبا 

ممل هللشهللو إلى أن أجوا  المتسح هلل و ون أن  ءلك أخ لذ  بهللا  بهللوة جص التشخهللص  (21.9%)

  اخل المتستشاهللل  والإلهللل ا .

أءده ع ت د م لهدم التتسدههللال  بهللؤ د ون علدى  مدن أجدوا  المتسدح (%88.4)  البحث أءده بءتسدبا أ  -25

 لحلوو الء وا  والمؤتموا  ال ولهللا.

إلدددى حددد  مدددل بشددد ل هللتسدددمح لأل بدددلذ بت ددد هللم المتسدددلع ة  مؤ لدددا غهللدددو هللئدددا التمدددوهللض  هللتلدددح أن -26

 وتتسههللل عملهم.

لع ة األ ءبهللدددا علدددى اللهللبهللدددا اللهللبدددص الإلءلودددو ال بهللدددا المتسددد ال بهللدددب مدددن ءتدددلئم البحدددث تالدددهللل -27

 .(%43.2)بحهللث وول  الءتسبا إلى 

 لءددد  اا لبدددل  )بدددءإلم( و  ،هللءودددح مولدددله بتل دددص الإلدددالج بللخدددلوجهللتلدددح أن ال بهللدددب اللهللبدددص  -28

 وأخن  أ بو ت واًوا. (%43.2)بءتسبا 

مددن بددهللن أ ددم األتسددبلب التددص ت إلددل ال بهللددب هللءوددح مولددله للإلددالج بللخددلوج  ددو ء ددص التحللهللددل  -29

  بهللا.الواأل ه ة 

 للن لب إلهللهل وتل ص الإلالج بهل. األوووبهللاهللالل ال بهللب اللهللبص التسلحا  -30

أءدده أحهلللًءددل تددتم اتستشددلوة األ بددلذ مددن قبددل المددوهللض وأتسددوته للددن لب لتل ددص  تشددهللو ءتددلئم البحددث -31

 الإلالج بللخلوج.
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البحددث إلددى أءدده ع هللو دد  تإلددلون  بددص بددهللن األ بددلذ اللهللبهللددهللن واأل بددلذ جددص  هللتلددح مددن خددالل -32

 الخلوج جص متلبإلا الحلع  المولهللا.

مددن  شدد لو مددن متلدد  الإلددالج بللخددلوج أظهددو  ءتددلئم البحددث أءدده تو دد   بللشدد لو جهللمددل هللتإللدد   -33

 المولى متل ص الإلالج بللخلوج.

ولدى بللخدلوج حدلج  لده علدى ت دوهللو البحث أن ال بهللب اللهللبص هللو  أن الإلالج الم هللتلح من -34

 ق واته المهءهللا.

 تشهللو ءتلئم البحث بأن  ءلك جووقل جص التشخهللص ال بص للموهللض  اخل لهللبهللل وخلو هل. -35

ث الاوو  جص التشخهللص للمدوهللض  اخدل  ومن أ م األتسبلب التص هللو  ال بهللب اللهللبص أءهل تح -36

 لهللبهللل وخلو هل  ص ت وو المإل ا  ال بهللا جص الخلوج.

 تلئم البحث أءه تو   وإلوبا جص التإللمل م  الحلع  التص تسب  لهل الإلالج بللخلوج.أظهو  ء -37

مادل بشد ل تخدلوج تلج بلجهللمل هللتإلل  بأتسبلب وإلوبا التإللمل م  الخلع  التص تسدب  لهدل الإلدال -38

 جص ع م الا ا جص ال بهللب اللهللبص. بهللو 

بللخدددددلوج وأن  مدددددن أجدددددوا  المتسدددددح ن بدددددوا لتل دددددص الإلدددددالج (%25.8)بهللءددددد  ءتدددددلئم البحدددددث أن  -39

 ل ص الإلالج بللخلوج.تلم هللن بوا ل (73.5%)

 .هللتبهللن من البحث أن األ بلذ اللهللبهللهللن هللءوحون أجوا  أتسو م بتل ص الإلالج بللخلوج -40

جص الإلمل خدلوج لهللبهللدل  ءتسبا الواغبهللنجهللمل هللتإلل  بتسإلص ال بهللب اللهللبص للإلمل خلوج لهللبهللل  لء   -41

  (.%43.2)ج لهللبهللل والنهللن ع هللتسإلون للإلمل خلو  (،%65.1)ءتسبتهم 
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 :النتحئج المتملالة بتسحؤالت البحث

 ىحع الطحي؟ الرؤية وتاليي  الىبيب الليبي لواقع ال مح -السؤا  األو 
حص جدص المؤتستسدل  الوددحهللا ودمدن خدالل ت هللدهللم إ لبدل  األ بدلذ اللهللبهللددهللن الإلدلملهللن بلل  دلع ال

أءهدددل تإلدددلءص مدددن ء دددص جدددص الت ههللددد ا  واأل هددد ة ال بهللدددا، و دددنلك ء دددص  هللتلدددح الإللمدددا  اخدددل لهللبهللدددل

 ال بهللا المتسلع ة. األ  مالتحللهللل ال بهللا وء ص  الذة 

 مح المالبحت التي تواجق الىبيب الليبي في أداء دوره؟  -السؤا  الثحني
وهللدا  اإمن الإل بل  التص توا ه ال بهللب اللهللبص ل ص هلل وم ب ووه  اخل المؤتستسل  الودحهللا مءهدل 

 ال بهللب اللهللبص.جص ع م الا ا  ج  ان وأخو  مل هللا ومإلءوهللا ومن أ بو الإل بل 

 كي يالو  بدوره علي أكم  وجق؟ لمحهي متىلبحت الىبيب الليبي  -السؤا  الثحلث
عللا علئلا وتس ن عئ ، و نلك هللتلا له جوودا  هللدل ة بهللاص  مءلتسبواتب  مت لبلته من  واج وا 

   والمؤتموا  ال ولهللا لت وهللو خبواته وتحتسهللن ق واته.تحوهللله الإللمص، وحلوو الء وا
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 :التوطيحت
بإل  اتستإلواض ءتلئم  نا البحث وال شد  عدن ات ل دل  األ بدلذ اللهللبهللدهللن حدول ظدل وة الإلدالج 

 بلآلتص: اووص البلحات ،هللتوتب على نلك من ءتلئم بللخلوج، ومل
اتسدددتواتهلل هللا مم ءدددا التءاهللدددن، إعدددل ة الءظدددو جدددص التسهلللتسدددل  الودددحهللا بلهللبهللدددل والإلمدددل علدددى ولددد   -1

 وته   إلى الت وهللو الءوعص وال مص مإًلل.
 ت وهللد  ل إلمدل الإلءلودو ال بهللدا المتسدلع ة ب لجدا المؤتستسدل لالمل هللا الال مدا  اام لءهللل توجهللو  -2

 ومإل ا   بهللا ومإللمل ومختبوا  مت ووة.أ ه ة بمل تحتل ه من 
وددددو ال بهللددددا المتسددددلع ة لوالإلءتأ هللددددل الإلءلوددددو البشددددوهللا تسددددواذ مددددن األ بددددلذ واعختولوددددهللهللن  -3

ع ا  م الاءهللهللنو   تسواذ جص ال اخل أو الخلوج. ًل،عللهلل اً إع ا  وا 
الإلمل على ت وهللو المهلوا  بش ل  ائم ومتستمو من خالل المؤتموا  والءد وا  ووو  الإلمدل  -4

 لال الع على آخو المتست  ا  جص الم لل ال بص.
 تملع جص مءل م  لهللل  ال ب.الإللوم ااءتسلءهللا وخلوا علم الءاس وعلم اع  إ خلل -5
وخلودا جدص  ،ال وا و ال بهللا وال بهللا المتسلع ة  ووا  جص م لل التإللمل مد  المولدى إع لذ -6

 الحلع  المت  ما من الموض ل ص هللتسهل التإللمل بهللن ال بهللب والموهللض.
األ بدلذ جدص الإلمدل  إقحدلموعد م  ،على إع ا  أ و إ اوهللدا متخوودا جدص م دلل اا اوة التأ هلل  -7

 ق.اا او 
تإل هللددد  الا دددا بلل بهللدددب اللهللبدددص مدددن خدددالل وتسدددلئل ااعدددالم وءشدددو الء لحدددل  التدددص تتح ددد  جدددص  -8

 بهل. وااشل ةالم لل ال بص 
األتسددبلب التددص أ   إلددى عدد م الا ددا جددص ال بهللددب اللهللبددص والإلددالج  عددنإ ددواذ بحددوث و واتسددل   -9

 ة الوحا. اخل لهللبهللل وءشو ءتلئم  نه البحوث واعتستال ة مءهل جص ول  اتستواتهلل هللا و او 
لوووة و و  تإللون  بص بهللن المتستشاهللل  والموحل   اخدل لهللبهللدل وخلو هدل وتبدل ل الخبدوا   -10

  جص الم لل ال بص.

بلاحودددلذا  ال بهللدددا وتدددوجهللو م تدددب خدددلص بللمإللومدددل   اع تمدددلملدددوووة  اوودددص البلحادددت -11
 .ال بهللا وتتسههللل عمل البلحاهللن من خالل  نا الم تب
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 قحئدمة المراجدع

 الكتب  -أوال
إقبددلل إبددوا هللم مخلددو : الإلمددل اع تمددلعص جددص م ددلل الوعلهللددا ال بهللددا،  او المإلوجددا ال لمإلهللددا  -1

 م.1991ااتس ء وهللا، 

 م.2003الهللل ووق الإللمهللا، عّملن، أهللمن م ا وه وآخوون: علم ا تملعهللا الوحا،  او  -2

 –ءمددلنج  –البدد  عبدد  الددوحمن إ وهللددس: اعت ل ددل  والتسددلوك ااءتسددلءص جددص اا اوة )ءظوهللددل   -3

 م.1991أتسللهللب تحلهللل(، م تب عهللن شمس، ال ل وة،  – و  قهلللس 

 م.1983علم الءاس الإللم، ال او الإلوبهللا لل تلب، بهللوو ،  :ومللن محم  ال  اجص -4

األ و : الإلالقدل  اع تملعهللدا بدهللن األ بدلذ والمولدى،  او الشد وة للتو هللد  تسلمص عب  ال وهللم  -5

 م.2008وااعالن،  مش ، 

تسددمهللو ءإلددهللم أحمدد : المددءهم الإللمددص جددص البحددوث اع تملعهللددا، مءشددووا   لمإلددا عددهللن شددمس،  -6

 ال ل وة، ) .  (.

 م.1979 وة، : الءظوهللا جص علم اع تملعص ) واتسا ء  هللا(،  او المإللو ، ال لتسمهللو ءإلهللم أحم  -7

التسدهلل  الحتسددهللءص: الءظوهللددا اع تملعهللددا و واتسددا التءظددهللم،  وا المإلددلو ، ال بإلددا الوابإلددا، ال ددل وة،  -8

 م.1983

المودوهللا،  األء لدوعل   شحلته: م  مدا جدص علدم اع تمدلعص ال بدص، التسوتسدهللوملتهللا، م تبدا  -9

 ال ل وة، ) . (.

عدددل ل الهدددواوق: جدددص الءظوهللدددا المإللودددوة لإللدددم اع تمدددلعص،  او  ،عبددد  البلتسددد  عبددد  المإل دددص -10

 م.1986المإلوجا، ااتس ء وهللا، 

عبددد  ا  عدددلمو الهمدددللص: أتسدددلوب البحدددث اع تمدددلعص وت ءهلللتددده، مءشدددووا   لمإلدددا قدددلوهللوءس،  -11

 م.1988بءغل ق، 
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عبدد  الم هللدد  الشدددلعو، هللوتسدد  أبدددو اوب وآخددوون: علدددم اع تمددلع ال بدددص،  او البددل  الإلملهللدددا،  -12

 م.2000ملن، ع

 م.1983عب  الهل ق ال و وق: قلموس علم اع تملعص، م تبا ءهلا الشو ، ال ل وة،  -13

عامددلن عمددو بددن عددلمو: ماددل هللم أتسلتسددهللا جددص علددم اع تمددلع والإلمددل اع تمددلعص،  او ال تددب  -14

 م.2002الو ءهللا، بءغل ق، 

 م.1998علص الحوا : الءظوهللا اع تملعهللا، مءشووا  أل ل، جللهللتل،  -15

ا: البءلئهللددددا الوظهللاهللددددا جددددص علددددم اع تمددددلع واألءاووبولو هللددددل: الماددددل هللم وال لددددلهللل،  او علددددص لهلللدددد -16

 م.1982المإللو ، ال ل وة، 

 م.2003 لمل علوان ال بهلل ق: علم الءاس اع تملعص،  او الووا ، عملن،  -17

 م.1989محم  تسإلهلل  جوا: البءلذ اع تملعص والشخوهللا،  او المإلوجا ال لمإلهللا، ااتس ء وهللا،  -18

عدددلو : الم تمددد  بءظدددوة وظهللاهللدددا، ال تدددلب األول الوظهللادددا ومالمحهدددل الإللمدددا وأم ل  دددل محمددد   -19

 م.1981المووهللا، ال ل وة،  األء لوالتلوهللخهللا وووو ل المإللووة، م تبا 

:  واتسددددل  جددددص علددددم اع تمددددلع ال بددددص،  او المإلوجددددا ال لمإلهللددددا، وآخددددوونمحمدددد  علددددص محمدددد   -20

 م.2008ااتس ء وهللا، 

اع تمدددلع ال بدددص )ا لجدددا الودددحا والمدددوض( م تبدددا األء لدددو  ء دددالذ عدددل   خلهللدددل: جدددص علدددم -21

 م.2006المووهللا، ال ل وة، 

الوحهللشص أحم  بهللوق، عب  التسالم ال وهللبص: م  ما جص علم اع تملع ال بص، ال او ال مل هللوهللا  -22

 م.1989للءشو والتو هلل  وااعالن، موواتا، 

 م.2000لءشو والتو هلل ، عملن، ،  او المتست بل لصهللوتس  إبوا هللم المشءص: علم اع تملع ال ب -23
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 الرسحئ  الملمية:  -ثحنًيح

 واتسددا األبإلددل  المهءهللددا واع تملعهللددا والا لجهللددا،  –علددص الم ددلوق: الخ مددا الوددحهللا جددص موددو  -1
 م.1981وتسللا   توواه، قتسم علم اع تملعص،  لمإلا ال ل وة، 

الإلالج بللخدلوج، األتسدبلب والءتدلئم، وتسدللا مل تسدتهللو غهللدو  أحم  عب  الخلل  الشوهلل : ظل وة  -2
 م.2006مءشووة،  لهللا اآل اب/  لمإلا  وابلس، 

 التالحرير والمجبت: -ثحلثًح
م، الههللئدددا الو ءهللدددا للمإللومدددل  1999 هللددد  وآخدددوون: ت وهللدددو التءمهللدددا البشدددوهللا لإلدددلم لعمدددلو ال  -1

 والتواهلل ،  وابلس.
م، الل ءدددا الشدددإلبهللا الإللمدددا، 2006-م2002خ دددا التحدددول اعقتودددل ق واع تمدددلعص،  مشدددووع -2

 م.2001ال  ذ الالءص، 
، مودواتا ، الوح ا  والموا د  الودحهللا الإللملدا بم هللءدام تب و اوة الوحا جص الم لس البل ق -3

2015. 
 م. 2006الههللئا الإللما للمإللومل ، الءتلئم األولهللا للتإل ا  الإللم للتس لن،  -4

 شبكة اإلنترنت: -رابًمح
م، 10/6/2012عوا دددد  الخمهللددددوق: اتستشددددالذ اللهللبهللددددهللن جددددص تددددوءس، م لددددا تددددووس التوءتسددددهللا،  -1

https://www.turess.com . 
 محمددددد  بللحدددددلج: الخددددد مل  الودددددحهللا جدددددص لهللبهللدددددل ومحدددددلوع  التغهللهللدددددو، موقددددد  لهللبهللدددددل مدددددو ءص، -2

21/03/2014، https://www.leebya.com . 
 الددددددو ن اللهللبهللددددددا،وددددددحهللاا ءددددددووق حددددددوهللم: م تددددددوا اوددددددالا الولدددددد  الوددددددحص جددددددص لهللبهللددددددل،  -3

27/05/2012، https://www.alwatan_libya.net . 

  غواجهللددا لهللبهللددل والددو ن الإلوبددص،إبددوا هللم ماتددلا عبدد الإلللص: مددلنا تإلددو  عددن موددواتا، مءتدد    -4
27/02/2016، https://www.geo_libya.yoo7.com . 

، 24/03/2014، ال ددواءهللن والتشددوهللإلل  ال بهللددا جددص الم تمدد  اللهللبددص، موقدد  و اوة الإلدد ل اللهللبهللددا -5
.aladel.gov.lyhttps://www . 

http://www.turess.com/
http://www.turess.com/
http://www.leebya.com/
http://www.alwatan_libya.net/
http://www.geo_libya.yoo7.com/
http://www.aladel.gov.ly/
http://www.aladel.gov.ly/
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 ملخص البحث
مولوع  نا البحث جص ات ل ل  األ بلذ اللهللبهللدهللن حدول ظدل وة الإلدالج بللخدلوج، ومدل  هللتمحوو

هللم دددن أن هللتوتدددب علدددى نلدددك مدددن ءتدددلئم تسدددلبهللا أو إهلل لبهللدددا تدددءإل س علدددى األ بدددلذ أءاتسدددهم، أو علدددى 

 .المولى، أو على المؤتستسل  الوحهللا  اخل لهللبهللل

مإلوجددا الواقدد  ال بددص  صجدد؛ األول مءهددل هللتماددل أ مهللددا  ددنا البحددث تتماددل جددص  ددلءبهللنتلخودد  

 المو و  جص المؤتستسل  الوحهللا خلوا المؤتستسل  الإللما.

لدلجا إلدى و التدص ت وقد  لهدنه الظدل وة  البحدوث ال لهلللدامال جص أءه مدن تأمل ال لءب اآلخو جهلل ا 

لنهللن هللوغبدون جدص  واتسدا ظدل وة الإلدالج ، حهللث إءه هللاتح م لًع مإلوجهلًلل أملم البلحاهللن االم لل المإلوجص

 خلوا جص  نا الم لل بش ل علم.بللخلوج 

أل بدلذ اللهللبهللدهللن ل اع تمدلعصالووداهللا، ج د  تدم اتسدتخ ام المتسدح  البحدوث دنا البحدث مدن  وهللإل 

 .(م2015)الإللملهللن جص الوح ا  الإللما لتسءا 

البهلللءددددل   ومإللل ددددابللم لبلددددا جددددص  مدددد  البهلللءددددل   ا مددددل تددددم اععتمددددل  علددددى اتسددددتملوة اعتسددددتبلء

 و نلك تحلهلللهل بلتستخ ام الءتسب المئوهللا. ( SPSS)بلتستخ ام بوءلمم 

المءه هللدددا المالئمدددا ل واتسدددا الظدددل وة  اا دددواذا جدددص  دددنا البحدددث اتبدددلع البلحادددا   مدددل حلولددد 

 وتح هلل  أ  اجهل واا لبا على تتسلؤعتهل.

 وخوج  نا البحث بم موعا من الءتلئم لإلّل من أ مهل اآلتهللا:

ن ء ص جص المإل ا  واأل ه ة ال بهللا وخلودا المؤتستسل  الوحهللا الإللما  اخل لهللبهللل م مإللءلة -1

 الح هللاا مءهل والمت ووة.

-تدد خل اا اوة جددص عملدده، عدد م و ددو  حددواج   :إلدد ة وددإلوبل  مءهددللال بهللددب اللهللبددص  موا هددا -2

غهلللبدده عددن حلددوو المددؤتموا  والءدد وا  ، إل  الإللئدد  المددل قمشدد إلا، لدد -مل هللددا أو مإلءوهللددا
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ن  لءدد و -ال بهللددا  ء ددص ال ددواقم ال بهللددا المتسددلع ة مددن حهللددث  ، -محوددووة علددى جئددا مإلهللءددا ا 

 الءوع والإل  .

 كو ءددل ، بددللتل ددص الإلددالج بللخددلوج مولددل م علددى الددن لبو مددن األ بددلذ اللهللبهللددهللن تشدد هلل   اهللدد -3

 الإلالج بللخلوج. هللن ب  و وأتسوته لتل صبإلض األ بلذ 

 وؤهللا ال بهللب اللهللبص أن الإلمل خلوج بال ه ق  هللح    موحلته. -4

ولدنا ءدو  مدن أ دم الودإلوبل  التدص توا ده ا تملم ال بهللب اللهللبص ب وع الا ا جص موهللله؛  ع م -5

 األ بلذ  ص ع م الا ا جص عال هم.

األ بدلذ اللهللبهللدهللن الدنهللن هللإلملدون جدص المؤتستسدل  الخ مهللدا الإللمدا بو دو  أخ دلذ  بهللدا جدص  أ وك -6

 التشخهللص  اخل  نه المؤتستسل .

 خلوج لهللبهللل  و حلج  له على ت وهللو ق واته ال بهللا. األ بلذ اللهللبهللهللن أن عالج الموا ن هللو  -7

جص التشخهللص  اخل لهللبهللدل وبدهللن الإلهللدل ا  المو دو ة خدلوج  لاأل بلذ اللهللبهللهللن أن  ءلك جووقً  إ واك -8

 التسبب جص نلك هللو   إلى ت وو المإل ا  ال بهللا و قا التحللهللل ال بهللا.، ولإلل لهللبهللل

 



 

 

 المبحق



 

 

 (1) رق  الملحق

 لمكتب التحبمة المتخططة والوحدات والمراكز بحلمستش يحت كش 
 مطراتة الطحة وزارة



 

 

 (2) رق  الملحق

 الخدمحت بإدارة والمسحعدة والىبية الىبية المنحطر بمدد كش 
 (2015) لسنة مطراتة الطحية



 

 

 *(2015كشف بعدد العناصر الطبية والطبية املساعدة بإدارة اخلدمات الصحية لسنة )

 الإل   الوظهللاا
 151  بهللب

 73  بهللب أتسءلن
 76  بهللب وهلل لص
 191 متسلع  وهلل لص

 285 تموهللض
 266 مإللون وحص
 173 جءص مختبوا 
 101 جءص أتسءلن
 47 مات  وحص
 18 جءص تغنهللا
 12 إ اوة وحهللا
 5 بووهللل 

 11 مإل ا   بهللا
 21 عالج  بهللإلص
 33 مهء س أشإلا

 1463 الم موع
 (.2015*المو و: م تب و اوة الوحا جص الم لس البل ق، موواتا، )

 



 

 

 (3) رق  الملحق

 الطحية الخدمة لمكحتب للمنحىق التنظيمي الهيك 



 

 

 (4) رق  الملحق

 االستبيحن استمحرةكش  بأسمحء محكمي 



 

 

 كش  بأسمحء محكمي استمحرة االستبيحن
  . هللوتسددددددددددد  ماتدددددددددددلا الهددددددددددد هلل . 1

 

  لمإلددددددا الموقددددددب( -)علددددددو  هللئددددددا التدددددد وهللس ب لهللددددددا اآل اب  
 

  . موددددددد اى محمددددددد  البحبدددددددلا. 2
 

 ال لمإلدددا األتسدددموهللا( -)علدددو  هللئدددا التددد وهللس ب لهللدددا اآل اب  
 

  . ءددددددوو الدددددد هللن أحمدددددد  شدددددد البو. 3
 

  لمإلددددددا ال اوهللددددددا( -)علددددددو  هللئددددددا التدددددد وهللس ب لهللددددددا اآل اب  
 

  . عبدددددددد المءإلم محمدددددددد  الغوهللددددددددل. 4
 

 ال لمإلدددا األتسدددموهللا( -ب لهللدددا اآل اب  )علدددو  هللئدددا التددد وهللس 
 

  



 

 

 (5) رق  الملحق

 االستبيحن استمحرة



 

 

 (6) رق  الملحق

 الالوانين والتشريمحت الىبية في المجتمع الليبي
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 المجتمع الليبي:الالوانين والتشريمحت الىبية في 
الم تم  اللهللبص  غهللوه من الم تمإلدل  التدص وا بد  الت دوو جدص م دلل الودحا والتد اوق بشد ل 

علم، خودوص جدص جتدوة التحدوع  اعقتودل هللا والتسهلللتسدهللا التدص شده  ل الم تمد  اللهللبدص وتد ج  األمدو 

واع تمددددلعص بإلدددد  ا تشددددل  الددددءا ، ج ددددلن مددددن لددددمن اع تملمددددل  جددددص خ دددد  التحددددول اعقتوددددل ق 

 المتإللقبا، وجهللمل هلللص عوض أل م ال واءهللن والتشوهللإلل  ال بهللا للم تم  اللهللبص:

 (1)الرعحية الطحية والىبيدة : 
 (1محدة )

الوعلهللا الودحهللا وال بهللدا حد  للمدوا ءهللن ت الده لهدم ال ولدا، وتإلمدل و اوة الودحا علدى ت دوهللو 

ذتهدل بمدل هللوا ده حل دا المدوا ءهللن وهللوا دب الخ مل  الوحهللا وال بهللدا، والوجد  مدن متسدتوا ل و هللدل ة  ال

الت  م الإللمص جص  نه الم لع ، وبمل هللتسلهللو الخ ا ااءملئهللا للبال   مل تإلمل الو اوة على توجهللو مدل 

 تحتلج إلهلله المواج  الوحهللا من عءلوو جءهللا. 

 (2محدة )
تستسدل  تشو  وو اوة الوحا علدى الودحا الإللمدا، والودحا الوقلئهللدا، وال دب الإلال دص، والمؤ 

 الإلال هللا، والمءشز  الوهلل لهللا، وتواقب ت اول األ وهللا، وم اولا المهن ال بهللا والمهن الموتب ا بهل. 

 (3محدة )
توجو و اوة الوحا للء ذ،  مهلل  الخ مل  الوحهللا الوقلئهللا مءهل والإلال هللا بمل هللح   تسدالما 

 ال هللل ال  هلل   تسمهلًلل وع لهلًلل وءاتسهلًلل.

  :ميحه الشدرب 
 ( 4محدة )

تتولى التسل ل  الوحهللا واا اوهللا حملهللا المودل و الإللمدا لمهللدله الشدوب مدن التلدوث أو خ دو 

                                           
 . .https://www.aladel.gov.ly اوة الإل ل اللهللبهللاو موق   )1)

http://www.aladel.gov.ly/
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التلوث، ولهل جص تسبهللل نلك مء  اتستإلملل المهللله التص ع تتواجو جهللهل اعشدتوا ل  الوا دب تواجو دل جدص 

لمهللله الشدوب المهللله الوللحا للشوب وتح   الالئحا التءاهللنهللا لهنا ال لءون الم وو  بللمول و الإللما 

والشوو  والمواودال  الوا دب تواجو دل جهللهدل، و هللاهللدا التأ د  مدن ودالحهللا مهللل هدل للشدوب و هللاهللدا أخدن 

 عهللءل  المهللله مءهل وجحوهل وتإل هللمهل. 

 (5محدة )
هللحظددو ال هللددلم بددأق عمددل شددأءه تلوهللددث الموددل و الإللمددا لمهللددله الشددوب  مددل هللحظددو ال هللددلم بددأق  

 ملوة بللوحا الإللما أو خ ًوا علهللهل.عمل هلل ون من شأءه  إلل  نه المهللله 

 (21محدة )
ء لذ البهللئا ااءتسلءهللا وحملهللتهل مدن التلدوث مدن الم ومدل  األتسلتسدهللا لتسدالما الم تمد . وهللحظدو 

ال هلللم بأق عمل هللؤ ق إلى تلوث البهللئا بمل هلله   الوحا الإللما بللخ و. وهلل ب الإلمدل علدى لدملن 

  له ممل هللؤاو على وحا ااءتسلن.  تسالما الهواذ والملذ والتس ن ومل هللتإلل  بنلك

 وتءظم الالئحا التءاهللنهللا لهنا ال لءون الشئون الوحهللا المتإلل ا بدوحلا البهللئا و ص: 

تاتهلل  ومواقبا ءظلجا الاءل   وأمدل ن الءدوم والم دلعم والم دل ص والمحدال  الملدوة بللودحا  -1

 والم ل ا للواحا، وغهللو ل من المحال  الإللما. 

 جص الشوا ئ وجص الحململ  و ووا  المهللله الإللما ومواقبتهل وحهلًلل. اعشتوا ل  الوحهللا  -2

 تووهلل  المهللله المبتنلا والموا  ال نوة ومخلال  المولء  والمإللمل والتخلص مءهل.  -3
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 مء   ل مل  و ملو لبلب الالءص جص الوحا الوقلئهللا.  -9

   والتحطين ضد األمراض: التىمي 
 (27محدة )

هللإلتبو مولَل مإل هلًلل جص ت بهلل  أح دلم  دنا ال دلءون،  دل مدوض هللء دل مدن شدخص إلدى آخدو أو 

 حهللوان أو م لن أو شصذ ملوث إلى ااءتسلن، وتبهللن الالئحا التءاهللنهللا لهنا ال لءون  نه األمواض. 

 (28محدة )
ألمواض المإل هللا التص تح   ل الالئحا هلل ب إ واذ الت إلهللمل  والتحوهللءل  واعختبلوا  ل  ا

التءاهللنهللا لهنا ال لءون، وجص المواعهلل  التص تبهللءهل وهلل و  ب واو من و هللو الوحا إنا  عل األمدو إ دواذ 

الت إلهللمددل  والتحوددهللءل  واعختبددلوا  لدد  أق مددوض آخددو، وهللحدد    ددنا ال ددواو ال هددل  واألشددخلص 

 ختبلوا  واا واذا  الال ما لنلك. النهللن تشملهم تلك الت إلهللمل  أو التحوهللءل  أو اع

 (29محدة )
هلل دد  وا ددب ت دد هللم الملدد مهللن بددللت إلهللم أو التحوددهللن أو اعختبددلوا  ممددن لددم هللبلغددوا تسددن الالمءددا 

 عشوة على المتسئولهللن عءهم قلءوًءل. 

وهللظل اعلت ام بللت إلهللم أو التحوهللن أو اعختبلو قلئًمل حتى هللتم إ واؤه وهلل و  تأ هللل الت إلدهللم 

 حوهللن أو اعختبلو جص األحوال التص تبهللءهل الالئحا التءاهللنهللا. أو الت

 (30محدة )
هللاب  إ واذ الت إلهللم أو التحوهللن أو اعختبلو جص التس ال  والب لقل  التدص هللود و بتءظهللمهدل 

وتح هلل  بهلللءلتهل قواو من و هللو الوحا بمواعلة مل  و مءودوص علهللده جدص اللدوائح الودحهللا المإلمدول 

 بهل  ولهلًلل. 

 (31)محدة 
هلل دددو  ألق شدددخص أن هللت ددد م إلدددى التسدددل ل  الودددحهللا المختودددا لت إلهللمددده أو تحودددهللءه لددد  

ع لئدده الشددهل ة الوددحهللا ال ولهللددا م لبددل أ اذ الوتسددم الددنق  األمددواض التددص ت تلددص الح ددو الوددحص وا 
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 هللح  ه و هللو الوحا بحهللث ع هلل لو   نا  هللءلًوا واحً ا. 

 (32محدة )
الوددحهللا للمددوا ءهللن وهللحدد   البهلللءددل  التددص تتلددمءهل لددو هللو الوددحا أن هللإلمددم ءظددلم الب لقددل   

  نه الب لقل  واا واذا  الوا ب اتبلعهل عء  اتستخوا هل وحاظهل.

  :المراقبة الطحية واإلجدراءات والوقحئية عند ظهور األمراض الممدية 
 (33محدة )

مدد  مواعددلة األح ددلم الخلوددا بددللح و الوددحص، لددو هللو الوددحا أن هللودد و ال ددواوا  الال مددا لإلدد ل أو 

وقلبا أو مالحظا األشخلص ال ل مهللن مدن الخدلوج ولده أن هللود و ال دواوا  التدص تحد   اعشدتوا ل  الودحهللا 

 المإل هللا. الوا ب تواجو ل ل خول البللئ  أو األشهلللذ المتستوو ة لمء  اءت لل أو اءتشلو األمواض 

 (34محدة )
إنا أوددهللب شددخص أو اشددتبه جددص إوددلبته بأحدد  األمددواض المإل هللددا الوا ددب التبلهللددا عءدده و ددب 

تسددلعا علددى األ اددو مددن وقددوع  24إبددالا التسددل ل  الوددحهللا المختوددا أو التسددل ل  اا اوهللددا خددالل 

 ااولبا أو ح وث اعشتبله. 

ون أو اعشددتبله جددص ااوددلبا بهددل علددى أءدده جددص حللددا ااوددلبا بلل دد وق أو ال ددولهللوا أو ال ددلع

 هلل ب أن هللتم اابالا جوًوا. 

وتح   الالئحا التءاهللنهللا لهنا ال لءون األمواض المإل هللدا الوا دب اابدالا عءهدل والمتسدئولهللن عدن 

 التبلهللا والبهلللءل  التص هلل ب أن هللتلمءهل البالا. 

 (35محدة )
األمددواض المإل هللددا الوا ددب علددى التسددل ا الوددحهللا بم ددو  تل هللهددل بالًغددل بلاوددلبا بمددوض مددن 

 التبلهللا عءهل، أن تتخن اا واذا  اللوووهللا لمء  اءت لل الموض أو اءتشلوه.

ولهل جص تسبهللل نلك أن تأمو بتاتهلل  المءدل ل واألمدل ن المشدتبه جدص و دو  المدوض بهدل، وعد ل 

ع ام المولى ومخلل هللهم وا  واذ الت إلهللمل  والتحوهللءل  الال ما وال هلللم بأعملل الت ههللو والتإل  هللم وا 
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 مل هللتإلنو ت ههللوه ونلك على الءحو المبهللن جص الالئحا التءاهللنهللا لهنا ال لءون. 

 وللتس ل  الوحهللا أن تتستإلهللن جص  ل نلك بتسل ل  األمن إنا اقتلى األمو نلك. 

 (36محدة )
لو هللو الوحا ب واو مءه اعتبدلو  هدا مدن ال هدل  موبدوذة بأحد  األمدواض المإل هللدا، وجدص  دنه 

اتخدددلن  مهللددد  التددد ابهللو الال مدددا لمءددد  اءتشدددلو المدددوض بمدددل هللتلدددمءه مدددن عددد ل وت ههللدددو الحللدددا هلل دددب 

 وت إلهللم أو تحوهللن ومواقبا ومء  اعءت لل وغهللو نلك من اا واذا  التص تحول  ون اءتشلو الوبلذ. 

 (37محدة )
للتسل ل  الوحهللا جص تسبهللل م لجحا الوبدلذ أن تمءد  اع تملعدل  الإللمدا وأن تإلد م المدأ وع  

مشووبل  الملواا، وأن ت هللل مول و المهللله أو توقاهدل وأن تدو م اآلبدلو وت ادل األتسدوا  والمودلهلل  وال

وشوا ئ اعتستحملم و وو الخهللللا والمال ص والم اوس والمإلل   والم دل ص والم دلعم وأق م دلن آخدو 

 وق. تو  جص إ اوته أو اتستمواو جتحه خ ًوا على الوحا الإللما، وهللتم نلك  له بلل وهلل  اا ا

 (38محدة )
لم لس الو واذ بءلذ على عوض و هللدو الودحا، جدص تسدبهللل م لجحدا بإلدض األمدواض الوبلئهللدا، 

أن هلل ددوو  ددوا  اعتسددتهللالذ علددى المتستشدداهللل  والمؤتستسددل  الإلال هللددا الخلوددا، وعلددى أهللددا وتسددهلللا مددن 

هللا وتسددددلئل الء ددددل وعلددددى الإل ددددلقهللو والمتستحلددددوا  ال بهللددددا والوددددهلل لهللا وال هللملوهللددددل  والمبهللدددد ا  الحشددددو 

والم هددوا  واأل وا  والمهمددل  ال بهللددا و ددل مددل هللتسددتل مه م لجحددا الوبددلذ أو عددالج المددوض، ولدده أن 

 هلل هلل  أوامو ت لهلل  ألق جو  بتأ هللا أق عمل من األعملل المتولا بم لجحا الوبلذ. 

هللإلدددوض الدددنق هللتسدددتولص مءددده علدددى شدددصذ مدددن نلدددك أو هلل لددد  بدددأ اذ عمدددل مدددن  دددنه األعمدددلل 

 بللتإلوهللض المءلتسب. 

  م لددس الددو واذ التسددل ا المختوددا بدودد او قددواوا  اعتسددتهللالذ والت لهللدد  و هللاهللددا ت دد هللو وهللحدد 

 التإلوهللض بللوحا تسواذ  لن ءل ًمل عن ال لنووا  أو الحهللواءل .
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  :الحجدر الطحي 
 (43محدة )

األمدددواض التددددص تتخددددن بشددددأءهل اا دددواذا  الوقلئهللددددا المءوددددوص علهللهددددل جدددص  ددددنا الاوددددل  ددددص 

 ال لعون وال ولهللوا، والحمى الواواذ، وال نوق، والتهللاوس، والحمى الوا إلا. 

 (44محدة )
م  مواعلة أح لم  دنا ال دلءون واللدوائح الودحهللا ال ولهللدا التدص أقوتهدل مءظمدا الودحا الإلللمهللدا بشدأن 

والمإلمول بهل جص لهللبهللل للتسل ل  الوحهللا أن تتخن مل تدواه مءلتسدًبل مدن إ دواذا  احتهللل هللدا  الح و الوحص

أخددو  ءحددو وتسددلئل الء ددل البددوق والبحددوق وال ددوق إنا تبددهللن لهددل أن الحللددا الوددحهللا جهللهددل تسددهللئا ل و ددا غهللددو 

 ون. ( من  نا ال لء43عل هللا ممل ق  هللتسلع  على اءتشلو أح  األمواض المشلو إلهللهل جص المل ة )

 (45محدة )
ت و  الم دلوا  والمدواءئ وء د  الحد و  التدص هللود و بتح هللد  ل قدواو مدن و هللدو الودحا ب دل مدل 

هلللدد م ا ددواذ المواقبددا الوددحهللا وتهللتسددهللو تءاهللددن إ ددواذا  الح ددو الوددحص بمددل هللتلددمءه نلددك مددن إ ددواذ 

عددد ا  المإلدددل ل والمختبدددوا  وغهللدددو نلدددك مدددن  الت إلهللمدددل  والتحودددهللءل  وال هللدددلم بدددللت ههللو والتإل دددهللم، وا 

 اذا  واعتستإل ا ا  التص هللتستل مهل تءاهللن إ واذا  الح و الوحص. اا و 

 (46محدة )
ع هلل ددو  تح هللدد  مءددل   للمددووو المبلشددو )التواء هللدد ( إع بإلدد  مواج ددا و هللددو الوددحا علددى نلددك 

 وهلل ب تخوهللص خ مل  للح و الوحص جص  نه المءل  . 

 (47محدة )
لل المبلشددو بهللءهمددل للوقددو  علددى ل ددل مددن و اوة الوددحا ومءظمددا الوددحا الإلللمهللددا حدد  اعتودد

 تسهللو الحللا الوبلئهللا جص الإلللم ومل هللتول بهل وت  هللم البهلللءل  والمإللومل  الخلوا بهنه الحللا. 

 (48محدة )
 تءظم الالئحا التءاهللنهللا لهنا ال لءون الشئون اآلتهللا: 
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الء ددل اا ددواذا  الوددحهللا الوا ددب اتخلن ددل عءدد  ووددول التسددان وال ددلئوا  والتسددهلللوا  ووتسددلئل  -1

 إلى أق مهللءلذ بحوق أو  وق أو مء  ا ح و  وعء  مغل وتهل. 

 المتإلل ا بللء ل ال ولص للبللئ  واألمتإلا والبوهلل  وال لو  والمءت ل  والب لهللل الحهللواءهللا.  اا واذا  -2

 ( من  نا ال لءون. 43الت ابهللو الوا ب اتخلن ل لمء  اءتشلو األمواض المءووص علهللهل جص المل ة ) -3

الوددحهللا لحو دددا ء ددل الح ددلج أاءدددلذ موتسددم الحدددم تسددواذ مددل تإللددد  مءهددل بلعحتهللل دددل   المواقبددا -4

الوحهللا التص ت ب  على الح لج وعلى أمتإلدتهم والشدوو  الودحهللا التدص تادوض علدى التسدان 

 وال لئوا  التص تء لهم. 

 (49محدة )
هلل ددون تح هللدد  وتسددوم الح ددو الوددحص وحددلع  ااعاددلذ مءهددل ب ددواو مددن م لددس الددو واذ وهللواعددص 

عء  تح هلل   نه الوتسوم ع م ت لو  ل ال هللما الاإللهللا للخ ما التص تؤ هللهل التسل ل  الودحهللا ومدل هلل دون 

 م وًوا جص اللوائح الوحهللا ال ولهللا. 

 

 


