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ب) ) 
 

 قواعد النشر

ًالبحوثًوالدراساتًالمرادًًحرصاً  ًكتابة ًاالسلوبًالعلميًفي ًعلىًاستخدام ًالتحرير منًهيئة
ًنشرها،ًينبغىًاتباعًالقواعدًالتاليةً:ً

الغالفًينبغىًانًيحتوىًعلىًالعنوانًواسمًالباحثً)ًالباحثينً(ً،ًوالدرجةًالعلميةًوجهةًالعملً،ًوالدولةً
 ،ًوالبريدًااللكترونيً،ًوسنةًالنشرً.ً

ً ًعربي ًورقةًً–المتنًيشتملًعلىًملخصًللبحثً) ًالًيتجاوز ًالبحث ًلغة ًبعكس انجليزيً(
 واحدة.

ًللنشرًللتحكيمًالعل ًالتحريرًانًتطلبًمنًالمؤلفًبناءًتخضعًالبحوثًالمقدمة ًولهيئة ميً،
ًعلىًاقتراحًالمحكمينًبإجراءًالتعديالتًالمطلوبةًعلىًالبحثًقبلًالموافقةًعلىًنشرهً.

ًضوابطًومواصفاتًالبحوثًالمقدمةًللنشر
 انًيكونًالبحثًاوًالدراسةًضمنًالموضوعاتًالتيًتختصًبهاًالمجلةً. .9
المجالتًاوًمستالًمنًاطروحةًعلميةًاوًيكونًالباحثًًإالًيكونًالبحثًقدًسبقًنشرهًفيًاحديً .0

 قدًتناولهًبعنوانًاخرًفيًوسيلةًنشرًاخرىًويوثقًذلكًبتعهدًخطىًبهذاًالخصوصً.
ًيخصًالبحوثًالعربيةً .3 ًالمراجعًًوفقًدليلًجمعيةًعلمًالنفسًفيما تكتبًهوامشًالبحثًوقائمة

الطبعةًالخامسةAmerican  Psychological  Associationًًً(APAاالميريكيةً)
 Traditional(ًبخطً)A4الطباعةًعلىًوجهًواحدًعلىًورقً)سبةًللبحوثًالعربيةًوتكونًبالن

Arabic(ًًبحجم)ًللنصًمعًتركًمسافة91ً سمًوًمع0.2ًًبينًالسطورًوتكونًالهوامش9ًً(
 سمًمنًجهةًالتجليدً،3ًًتركًهامشً

 Modern Language (MLAًتكتبًوفقًنظامً)باللغةًاإلنجليزيةًالبحوثًفيماًيخصً .1
Association(ً(ًبخطًً)90،ًًبحجمًخطTimes  New Romanًًمعًتركًمسافة)

91ًبينًالسطورًمعًوجودًملخصًباللغةًالعربيةًفيًبدايةًالبحثًبحيثًالًتزيدًصفحاتًالبحث9ًً
 صفحةًيًيكونًالتوثيقًداخلًالمتنً)ًاللقبً،ًالسنةً،ًالصفحةً(ً.

2. ً ًيكون ًان ًيجب ًالبحث ًويتبعًعنوان ًبوضوح ًالبحث ًهدف ًعن ًيعبر ًوان ًاالمكان ًقدر مختصرا
المنهجيةًالعلميةًمنًحيثًالتناولًواإلحاطةًبأسلوبًبحثىًعلميً،ًوانًالًتزيدًورقاتًالبحثًعنً

 صفحةًبماًفيًذلكًصفحاتًالجداولًوالصورًوالرسوماتًوغيرهاً.02ً
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ت) ) 
 

اسلوبًالعرضًوالمصطلحاتًيجبًعلىًالباحثًالتقييدًبأصولًالبحثًالعلمىًوقواعدهًمنًحيثً .2
وتوثيقًالمصادرًوالمراجعًفيًاخرًالبحثً،ًوهوًالمسئولًبالكاملًعنًصحةًالنقلًمنًالمصادرً
ًقدً ًوعلميةً( ًالتحريرًغيرًمسئولةًعنًايةًنقلًخاطى)سرقاتًادبية والمراجعًالمستخدمةً،ًوهيئة

 تحدثًفيًتلكًالبحوثً.ً
متخصصينًبشكلًيضمنًالتقييمًالعلمىً،ًويتطلبًالبحوثًالمقدمةًللمجلةًتخضعًللتقييمًمنًقبلً .1

 منًالباحثًمراعاةًسالمةًبحثهًمنًاالخطاءًاللغويةًواإلمالئيةً.
ًكانًمقبوالًللنشرًاوًقابالًللتعديلًبعدًالتقييمًًعلىًانً .6 تلتزمًالمجلةًبإشعارًالباحثًبقبولًبحثهًان

ً–كانًيتضمنًاالسمًالثالثيً(ًًمختصرًقدرًاالمً CVيرسلًالباحثًاذاًقبلًبحثهًسيرةًذاتيةً)ً
ً–البريدًااللكترونيًً–واهمًالمؤلفاتًاوًوجدتًً-والجامعةًوالكليةًوالقسمًً–والدرجةًالعلميةً

 والهاتفً.
البحوثًالمقدمةًللمجلةًألتعادًألصحابهاًسواءًنشرتًاوًلمًتنشرً،ًوهيًتعبرًعنًرأيًاصحابهاً .1

 رورةًرأيًالمجلةً.فهمًالمسئولينًعنهاًأدبياًوقانونياًوالًيمثلًبالض
ًواألنشطةً .90 ًوالندوات ًبالمؤتمرات ًيتعلق ًوما ًوالبحثي ًالعلمي ًبالمجال ًيتعلق ًما ًكل ًتنشر المجلة

 االكاديميةًوملخصاتًالرسائلًالعلميةًونقدًالكتبًعلىًانًالًتزيدًعنًخمسًصفحاتًمطبوعةًً
بتزويدًالمجلةًبنسخةًًاشعارًالباحثًبقبولًبحثهًوإرجاعهًللتصحيحًاوًاالضافةًاوًالتعديلًانًيقوم .99

 (.ً CDمنًالبحثًفيًصورتهًالنهائيةًعلىًقرصًمدمج)
تعتبرًالبحوثًقابلةًللنشرًمنًحيثًصدورًخطابًصالحيةًالنشرًوتحالًالىًالدورًبانتظارًالطبعً .90

 حسبًاولويةًالدورًوزخمًاالبحاثًالمحالةًللنشرً.
 يزودًالباحثًبنسخةًمنًاعدادًالمجلةًالتيًنشرًبهاًبحثهً.ًًً .93
 

 هيئةًتحريرًالمجلة
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ث) ) 
 

ًافتتاحيةًالعدد

ًوالعلميةيسرنا أن نقدم ايل القراء األعزاء العدد الثالث من       ًاإلنسانية ًالعلوم  واالجتماعية مجلة

بالعديد من الدراسات والبحوث يف خمتلف فروع املعرفة سواءا يف جمال العلوم اإلنسانية أو اللغوية أو  حافلا 

 ثية باللغتني العربية واإلجنليزية وذلك اسهاماا يف البحث العلمي واثرائه.العلوم التطبيقية والبح

يف الوقت الذي نثمن فيه عالياا ما يصل ايل اجمللة من حبوث ودراسات متخصصة يف خمتلف امليادين      

احمللي أو  العلمية، فإن اجمللة تفتح أبواهبا الستقبال املزيد من االنتاج العلمي الرصني سواءا على املستوي

 العريب أو الدويل.

إن هذا التنوع الذي حفل به هذا العدد من البحوث والدراسات العلمية جعل أمر التقييم واإلخراج     

واإلصدار صعبا وحيتاج ايل الكثري من الوقت واجلهد خاصة إذا كان اإلخراج ورقيا، مما يستدعي إصدارها 

إخراجها ورقيا إن شاء اهلل، كما نأمل أن هذا العدد قد  الكرتونيا يف بادئ االمر على أن يعقب ذلك

استطاع أن حيقق للباحتني بعض أماهلم يف نشر حبوثهم وكذلك طموح املؤسسة العلمية الراعية هلذه اجمللة 

 يف تشجيع البحث العلمي وأثرائه. 

ًواهللًوليًالتوفيقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًهيئةًالتحريرًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ج) ) 
 

ًمحتوياتًالعدد

 عنوانًالبحث ت
رقمً

 الصفحة

9 
(بمنطقةالقرهبولليالعواملالبشريةودورهافيظهوربوادرالتصحر)

 أ.حنانعيسىمحمدالراشدي
1 

0 

(الجامعيماالجتماعيةلدىالشبابالتحديثودورهفيتغييربعضالقي)

فيمدينةزليتن"ة"دراسةميداني

 سالمأحمدالجنديأ.

30 

3 
 )االسرةواالعالمودورهمافيدعمالتربويةوالتعليمية(

 أ.هديمحمدالهمالي
11 

1 
اإلشرافالتربويفيضوءاإلتجاهاتالمعاصرة

 إمباركالبشيرالمعلول
999 

2 
نظم باستخدام فىمدينةزوارة الخصائصالسكانيةوآفاقهاالمستقبلية

المعلوماتالجغرافية

 الفالحدد.نجاةعيا
939 

2 

مرحلةالتعليماألساسيمنهج

)الواقعوالمأمول(

 صابرامحمدأ.فوزية

920 

1 

أبنيةالقوةفيالمجتمعالليبي

)دراسةسوسيوتاريخيةفيعلماالجتماعالسياسي(

 د.عبدهللامحمدعبدهللااشحيمه

961 



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

ح) ) 
 

ً

8 

الصراعبينالنصرانيةوالمسيحية

فيأوروباخاللالعصورالوسطى

د.شعبانعليأبوراس

 د.امحمدانويجيغميض

090 

1 

دراسةمسألةمنالنمطاالول

"حلالمسألةالحديةغيرالمتجانسةبالشرطيناالبتدائيينغيرالمتجانسين

والشرطالحديغيرالمتجانس"

 .ربيعةعبدهللاالشبيرد-د.عائشةأحمدعامـرأ.-أ.د.عبيرمصطفى

002 

Page Title s.n 

1 

DIFFERENTIAL SANDWICH THEOREMS FOR P-VALENT  

FUNCTIONS DEFINED BY CONVOLUTION INVOLVING  

CERTAIN FRACTIONAL DERIVATIVE OPERATOR 

Somia M. Amsheri 

 

11 
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(1) 
 

ًالعواملًالبشريةًودورهاًفيًظهورًبوادرًالتصحرًبمنطقةًالقرهًبولليً()ً

ًأ.حنانًعيسىًمحمدًالراشدي
ًكليةًاآلدابًوالعلومًقصرًاألخيار

ًالمقدمة
مشكلة التصحر من املشكلت البيئية العاملية اليت هتدد مستقبل األراضي الزراعية يف  دتع 

البيئات اجلافة وشبه اجلافة بل وشبه الرطبة اليت تتصف بنظم أيكولوجية هشة ذات درجة حساسية شديدة 
د لتشمل ألي ضغط للنشاط البشري على عناصر البيئة احليوية ومما يؤسف له أن هذه املشكلة بدأت متت

 (.237م ، ص2997أيضاا بعض املناطق الرطبة )عبد املقصود ، 

إفقار وتدهور للقدرة البيولوجية للنظام البيولوجي األمر الذي يساهم  -)ويعرف التصحر بأنه:
 (.237م ، ص2997يف عرقلة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بأي منطقة()عبد املقصود ، 

مليات التصحر كوهنا عملية ديناميكية تؤثر مباشرة على البيئة ويعد اإلنسان سبباا وضحية لع
 بأسباب احلياة. السكانالطبيعية، وتعمل على إضعاف القدرة اإلنتاجية لألرض اليت متد

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التصحر قد ال يكون ناجتاا عن فعل اإلنسان فقط بل نتيجة عوامل  
الرتبة اليت تساهم يف التوزيع املكاين للنبات واإلنسان واحليوان، فكلما   طبيعية كاملناخ وتوفر املياه ونوعية

كانت األرض جيدة وخصبة كلما كانت صاحلة للزراعة ومن مث االستقرار والسكن وهلذا كان من املهم 
  االهتمام بدراسة موضوع التصحر باعتباره عنصراا أساسياا يف النشاط البشري.

واقعة حتث الظروف شبه اجلافة وما تتصف به من تربةرملية وتذبذب يف وإن منطقة القره بوللي ال 
سقوط األمطار خلل السنوات األخرية أدى إىل تغريات يف البيئة الطبيعية ، كما أن تزايد أعداد السكان 
وزيادة الطلب على الغداء أدى إىل التوسع يف استعماالت األراضي الزراعية بطرق خمتلفة كل هذا أدى إىل 

 لل يف التوازن البيئي وظهور بوادر التصحر باملنطقة.خ

ً

ً
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(2) 
 

ًالموقعًالجغرافي:∙

تقع منطقة القره بوللي يف اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا حيدها من الشمال البحر املتوسط ومن اجلنوب 
 ( .2منطقة ترهوهنومتتد غرباا حىت تاجوراء وشرقاا حىت قصر االخيار كما هو موضح يف اخلارطة )

ًلموقعًالفلكي:ا∙

  31̊، 19̒و  31̊، 09̒شرقاا وبني دائريت عرض  23̊، 19̒و  23̊، 21̒تقع املنطقة ما بني خطي طول  
 مشاالا 

ً(ًموقعًمنطقةًالقرهًبوللي9خريطةً)

ً
 وباالستناد اىل االطلس الوطين.GISاملصدر: من اعداد الباحثة وباستخدام برنامج 

 
ًبالمنطقةالعواملًالبشريةًالمسببةًللتصحرً∙

تساهم العوامل البشرية مسامهة فعالة يف حدوث ظاهرة التصحر، وقد أكد هذه احلقيقة مؤمتر  
ف حيث أشار إىل أن التصحر ظاهرة بشرية بالدرجة األوىل، وإن 1977 األمم املتحدة للتصحر عام 

 Mans" "اإلنسان هو صانع التصحر وكذلك يطلق على املناطق املتصحرة عادةا "صحراء اإلنسان"



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(3) 
 

Desert ، ( ، وتتمثل هذه العوامل يف ممارسات اإلنسان املختلفة 140م ، ص 1000)عبد املقصود
 اليت يقوم هبا يف املنطقة وهي كما يلي:

 زيادةًالسكانً:ً -9
تشري اإلحصائيات السكانية بأن هناك تزايد كبري يف عدد السكان باملنطقة رغم قلة املساحة الزراعية 

(، م1002-2994حيث تضاعف هذا العدد قرابة مرتني خلل الفرتة ما بني )وتذبذب األمطار، 
م حوايل 1984 ( فنجد أن عدد سكان املنطقة كان سنة 2ويظهر ذلك واضحاا من خلل اجلدول رقم )

نسمة وسجل معدل النمو السكاين خلل الفرتة بني  38857م إىل 1995نسمة، وزاد سنة  25823
وهذا املعدل يفوق بكثري املعدل العام لنمو السكان يف ليبيا خلل  %(،3.7حبويل ) 2994-2991

%( وبذلك ميكن إعتبارها طفرة يف منو املنطقة وتطورها الدميوغرايف الناتج عن 1.9الفرتة نفسها البالغ )
ارتفاع الزيادة الطبيعية وعودة أعداد من املهاجرين الوافدين من مناطق أخرى، ويف الوقت الذي بينت 

نسمة، فقد تراجع 44079م أن عدد سكان املنطقة ارتفع إىل1002تائج األولية لتعداد السكان لعام الن
%، وذلك 2.2م إىل أدىن مستوى له والبالغ 1002-2991معدل النمو السكاين خلل الفرتة ما بني 

خلل تلك  بسبب اخنفاض الزيادة الطبيعية وتأخر سن الزواج، يف حني وصل معدل النمو السكاين لليبيا
 %. 2.9الفرتة 

وقد ترتب على الزيادة السكانية السريعة مبنطقة الدراسة تأثريا سلبيا على رقعة األراضي الزراعية وموارد 
البيئة اهلشة، فنتج عن هذه الزيادة بعض املمارسات اخلاطئة مثل حتول أفضل األراضي الزراعية إىل مناطق 

الغابية واهلامشية وإنشاء شبكة من الطرق تربط املراكز حضرية وتوسع عمراين على حساب األراضي 
بدوره إىل تدهور الغطاء النبايت والرتبة واخنفاض منسوب املياه اجلوفية وتردي  أدىالعمرانية، وكل ذلك 

نوعيتها  نتيجة السحب اجلائر وغري املدروس كل ذلك أذى إىل ظهور اختلل بيئي أسهم يف دعم ظاهرة 
 التصحر.
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(4) 
 

(ًتطورًعددًالسكانًبمنطقةًالقرهًبولليًومعدالتًنموهمًالسنويًمقارنةًبمعدلًالنمو9ًجدولً)
ًف(1984-2006بليبياًخاللًالفترةًماًبين)

معدلًالنموًالقرهًبولليًًعددًالسكانًسنةًالتعداد
ًباأللف*

ًمعدلًالنموً)ليبيا(

1984 25823 - - 
1995 38857 3.7 1.9 
2006 44079 1.1 2.9 

 م .1984 . 1995 . 2006املصدر/ التعدادات العامة للسكان 
 

 * معدل منو املنطقة من استخراج الباحثة بناءا على القانون التايِل  

 
 0.434= التعداد اللحق ، ن= عدد السنوات بني التعدادين ،  1= التعداد السابق ، ك 2حيث أن ك
 تابث . 

 
ومع هذا التدهور البيئي الواضح ملوارد منطقة الدراسة فإنه ومن خلل إجراء التوقعات فقد تبني 
أن عدد السكان سيتزايد خلل السنوات القادمة، ويظهر ذلك واضحاا من خلل تطبيق معادلة تقدير 

م حيث وصل عددهم إىل 2006% املسجل يف سنة 2.2حجم السكانباالعتماد على معدل النمو
 12427م، وسيصل إىل حوايل2015نسمة عام  48666م وإىل حوايل  2010نسمة عام 42022

م يتوقع أن يصل حجم السكان إىل حوايل 2025م، ويف السنة التقديرية 1010نسمة يف عام 
 نسمة. 54324

 
وعموماا فإن زيادة الكثافة السكانية على رقعة األرض الزراعية تؤدي إىل إحداث ضغوط عليها 

وارد البيئة بالكامل مما يؤدي إىل االختلل بالتوازن البيئي وبالتايل يساعد يف تسارع واستفحال وعلى م
  مشكلة التصحر باملنطقة .
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(5) 
 

 :التوسعًالعمرانيً/1

طقة الدراسة منواا سكانياا كبرياا خلل السنوات األخرية وزيادة الطلب على منوقد شهدت 
 توسعها العمراين.استخدامات األرض املختلفة مما أدى إىل 

( لسنيت         2,1نتج عن تصنيف الصورتني الفضائيتني )الندسات( رقمي)
م( عدد من اخلرائط توضح التغري يف الغطاء األرضي ملنطقة الدراسة سواء أكانت 1001,2990)

 (1( واجلدول )3( و)1مساحات عمرانية أم غابات أم مراِعي و مناطق زراعية، فمن خلل اخلريطتني )
حيث ازدادت سنة(  21خلل فرتة ) اتضح أن مساحة العمران مبنطقة الدراسة يف منو دائم وسريع،

هكتار يف عام 277.93م إىل حوايل 2990هكتار يف عام 242.032املساحة العمرانية باملنطقة من 
% مما كانت عليه عام 390.7هكتار وبنسبة زيادة قدرها  132.999م بزيادة قدرها 1001
ويظهر ذلك بشكل واضح يف حمليت الكراوة والعطايا اليت متثل أهم املناطق الزراعية اخلصبة م، 2990

باملنطقة كما أهنا متثل املركز احلضري للمدينة حيث يوجد هبا أكرب جتمع سكاين مما أدى إىل اتساعها أفقيا 
الكثري من طرق  (، وصاحب هذا التوسع إنشاء4على حساب أراضيها الزراعية اجملاورة هلا خريطة )

املواصلت الرئيسة والفرعية والثانوية، كما أقيمت عليها العديد من الوحدات السكنية واخلدمية والتجارية 
 املختلفة.

(ًالغطاءًاألرضيًلمنطقةًالقرهًبوللي9،0ًالصورًالفضائيةًرقميً)

ًم(باستخدامًالقمرًالندسات9110،0000لسنتي)

ًم .1021عن بعد وعلوم الفضاء ، طرابلس / املصدر/ املركز اللييب للستشعار
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(6) 
 

ً(ًتصنيفًالتغيرًفيًمساحةًاستعماالتًاألراضيًبمنطقةًالدراسة0جدولًرقمً)
ًم(0000ً–9110ًخاللًالفترةًمنً)

ً
ًالتصنيف

مقارنةًالتغيرًفيًاستعماالتًً
ًاألراضي

ًالفرقً
ًفيًالمساحة

ًنسبةًالتغيرً
ًفيًالمساحةً)%(

المساحةً
9110ًبالهكتارً

المساحةً
0000ًبالهكتار

-*1113.101ً2292.132ًًالغابات
3111.110ًً

31.6ً

+1021.601ً90090.012ًًًالزراعةًالمروية
6920.022ً

000.6ً

ً-93939.021ً2219.001ًًالزراعةًالبعلية
2210.006ً

11.6ً

المناطقً
ًالعمرانية

919.039ً211.13ًً+
232.611ً

360.1ً

ًً-2021.291ً1006.260ًًالمراعي
9031.032ً

00.2ً

+0323.203ً1139.199ًًًالرمال
0321.166ً

900.0ً

ً-ً-31121ً31121ًًالمجموع
( 2،1املصدر : من إعداد الباحثة بناءا على عملية التصنيف اليتيت متيتت عليتى الصيتورتني الفضيتائيتني رقميتي )

تعيتيتين  -زييتيتادة ، م .)*( ) + تعيتيتين 1021بيتيتاملركز اللييتيتيب للستشيتيتعار عيتيتن بعيتيتد وعليتيتوم الفضيتيتاء ، طيتيترابلس ، 
 تناقص( .
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(7) 
 

ًم9110(ًتصنيفًالغطاءًاألرضيًلمنطقةًالقرهًبولليًلسنة0ًرقمً)ًخريطة

 

باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر//مث تصنيفها باستخدام برنامج 
ًم1021عن بعد وعلوم الفضاء ، طرابلس / 

 

 

 

ً

ً

ً
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(8) 
 

ًم0000(ًتصنيفًالغطاءًاألرضيًلمنطقةًالقرهًبولليًلسنة90ًرقمً)ًخريطة

ً
باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر/ مث تصنيفها باستخدام برنامج 
 م .1021عن بعد وعلوم الفضاء، طرابلس / 

التوسيتع العميتراين وبناءاا على ما تقدم ميكن القول بيتأن ظيتاهرة الزييتادة السيتكانية بيتدورها تيتؤدي إىل 
عليتيتى حسيتيتاب األراضيتيتي الزراعييتيتة والغطيتيتاء النبيتيتايت الطبيعيتيتي مبنطقيتيتة الدراسيتيتة وهيتيتو عليتيتى قيتيتدر كبيتيتري ميتيتن اخلطيتيتورة 

م وجندها ظاهرة للعيان حىت من خلل املشاهدة امليدانية صورة 1022،1021حيث زادت خلل عامي 
فيتراد العائليتة، ولكيتن ال تقتصيتر عنيتد ( حيث يتم تقسيم املزرعيتة عليتى مسيتاحات قزمييتة ييتتم عليهيتا البنيتاء أل2)

هذا احلد بل أن هذه التجمعات السكانية تشكل هتديداا مستمراا لألراضي الرعوية اجملاورة هليتا، كميتا تعيترض 
املياه اجلوفية لإلستنزاف والتدهور وكدلك نقصا يف كميات االنتاج واملردود االقتصادي وهيتذا ميتا ييتؤدي إىل 

 إجياد ظاهرة التصحر باملنطقة.

ً

ً
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(9) 
 

ًم(0000-9110(ًالتغيرًفيًمساحةًالعمرانًبمنطقةًالقرهًبولليًللمدةًمنً)1الخريطةً)

ً

ً

ً
ً

 

 

باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر/ مث تصنيفها باستخدام برنامج 
 م .1021عن بعد وعلوم الفضاء ، طرابلس / 

ًالضغطًالزراعيً:-3

يقصد بالضغط الزراعي تكثيف اإلستخدام الزراعي أو حتميل الرتبة مبحاصيل )كما ونوعاا( ً
 .  217م ،ص2997تفوق قدرهتا البيولوجية عبد املقصود ، 

توسعت املساحات الزراعية يف منطقة الدراسة بشكل واضح على حساب الغطاء النبايت  
الطبيعي والغابات واملراعي وذلك للطلب املتزايد على الغذاء بسبب العدد السكاين املتزايد وحتميل الرتبة 

راضي ( اتضح أن مساحة األ1،2فوق طاقتها، ومن خلل حتليل ومقارنة الصورتني الفضائيتني رقمي )
هكتار، ومع تزايد السكان وتطورهم االقتصادي 27290.992م حوايل 2990الزراعية كانت سنة 

وتطور اآلليات املستخدمة يف الزراعة تطوراا كبرياا يف السنوات اللحقة شهدت املنطقة توسعاا زراعياا كبرياا 
ة األراضي الزراعكية سنة نتيجة الستزراع أراضي جديدة من األراضي الرعوية والغابات، فوصلت مساح

 %.  9.4هكتار وبنسبة زيادة قدرها 29903.221حوايل  1001

( أن املساحات الزراعية املروية لوحدها شهدت 1،2( واخلريطتني )1حيث جند باجلدول ) 
-2990توسعاا كبرياا على حساب املساحات الزراعية البعلية وأراضي الغابات فازدادت خلل املدة من )

%، وهذا قد حصل 100.9هكتار أي ما يعادل نسبة تغري حبدود  9211.122دودم( حب1001
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(10) 
 

بسبب استخدام التقنيات احلديثة من جرارات حراثه ومضخات آلية لسحب املياه واتّباع أساليب الري 
احلديثة مما تلحقه من أضرار على املياه اجلوفية مثل جفاف ومتلح اآلبار وبالتايل تزايد امللوحة يف نسيج 

 الرتبة الزراعية وكلها عوامل حتفز على انتشار التصحر باملطقة .

فيًعامًًبمنطقةًالقرهًبولليالبعلية(ً-(ًالتغيرًفيًمساحةًاألراضيًالزراعيةً)المروية2خريطةً)
ًم9110

ً
باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر/ مث تصنيفها باستخدام برنامج 

ًم .1021عن بعد وعلوم الفضاء  ، طرابلس / 

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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(11) 
 

ًم0000فيًعامًًبمنطقةًالقرهًبولليالبعلية(-(ًالتغيرًفيًمساحةًاألراضيًالزراعيةً)المروية2خريطةً)

 
باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر/ مث تصنيفها باستخدام برنامج 

 م .1021عن بعد وعلوم الفضاء  ، طرابلس / 

مما سبق يتضح بأن هناك علقة عكسية بني التوسع الزراعي وتدهور موارد البيئة، فكلما زادت 
( وتعرضت 2مساحة األراضي الزراعية احنسرت وتدهورت مساحة الغطاء النبايت الطبيعي والغابات صورة )
عية املياه اجلوفية الرتبة لإلجنراف وزحفت الكثبان الرملية على األراضي الزراعية والرعوية، وتدهورت نو 

مما يؤكد خطورة اإلرتباط القوي بني التوسع  فاألوىل تشكل استنزافاا وتدمرياا للثانيةواندثرت احلياة الربية، 
 الزراعي وانتشار التصحر يف املنطقة.

 

ً

ً

ً

ً
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(12) 
 

ً

ً(ًالتوسعًالزراعيًعلىًحسابًالغطاءًالنباتيًوالغابات9صورةً)

 م .7/1،2012الباحثة  املصدر/الدراسة امليدانية ،من تصوير

ً/ًالتعديًعلىًالغابات:1

تعاين منطقة الدراسة من إزالة واضحة يف مساحة الغابات من أجل توفري متطلبات التوسع 
( املصنفة يتضح حجم التناقص الذي 7العمراين والصناعي والتجاري والزراعي، فمن خلل اخلريطة )

( 9993.907حيث كانت تغطيمساحة تقدر حبوايل)سنة،  21تعرضت له املساحة الغابية خلل مدة 
م، فلقدوصل حجم 1001( هكتار فقطعام2122.431م وأصبحت تغطي )2990هكتارعام 

 %.34.9( هكتار وبنسبة تغري 3477.471التناقص بسبب عمليات القطع الواسعة حوايل )

ً  
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(13) 
 

ًم(0000-9110(ًالتغيرًفيًمساحةًالغاباتًبمنطقةًالقرهًبولليًللمدةًمنً)1الخريطةً)

باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر/ مث تصنيفها باستخدام برنامج 
ًم.1021عن بعد وعلوم الفضاء  طرابلس / 

، حيث إن عمليات قطع الغابات يف منطقة الدراسة ال زالت مستمرة حلد يومنا هذا دون توقف
فيمكن مشاهدة  (1بشكل واضح صورة )م 1102،2012ازدادت حدة التعدي عليها خلل عامي 

ذلك وبالعني اجملردة حيث يتم اقتلعها لغرض التوسع يف الزراعة املروية والتوسع العمراين لتلبية حاجة 
% من احلزام الغايب املتواجد مشال املنطقة وُجعل 90األعداد املتزايدة من السكان، حيث مث إزالة حوايل 

ة الرحيية، وكل هذه العمليات جاءت بشكل غري منظم وخمطط فأدت أراضي فضاء معرضة لعوامل التعري
 (.3إىل حدوث خلل بيئي واضح وظهور بوادر التصحر باملنطقة صورة )

 
 
 

ً
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(14) 
 

ً(ًاإلزالةًالواسعةًالتيًتتعرضًلهاًالغاباتًوتحويلهاًإلىًزراعةًمرويةًفيًاألجزاءًالشماليةًمنًالمنطقة0ًصورةً)

ً
ًم .9/1،1021من تصوير الباحثة  املصدر/الدراسة امليدانية،

ًكانتًغاباتًتتعرضًللتعريةًالريحية3صورةً) ً(ًأراضيًفضاء

 
ًم .9/1،1021املصدر/الدراسة امليدانية، من تصوير الباحثة 
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(15) 
 

ً/ًالرعيًالجائر:2

يقصد بالرعي اجلائر حتميل املرعى بأعداد كبرية من احليوانات، أو بأنواع معينة من احليوانات ال ً
طبيعة وطاقة املرعى ومن مث يتعرض املرعى لدرجة كبرية من الضغط احليواين مما يساعد على تدمري  تتفق مع

الغطاء النبايت وما يصاحبه من جرف شديد للرتبة، وتناقص قدرة النباتات على التعويض والتجديد 
 (.211م ، ص2997)عبد  املقصود ،  الطبيعي، وبالتايل حدوث التصحر وتزايد حدته مع هذا الضغط

ونتيجة لزيادة عدد السكان واحليوان أصبح الرعي املفرط عاملا رئيساا يف عملية التصحر وميكن  
 أن نستدل على تعرض منطقة الدراسة للرعي اجلائر من خلل عدة شواهد تتمثل يف النقاط التالية:

ت املستساغة وذلك نتيجة   للضغط الرعوي على ظهور النباتات غري املستساغة على حساب النباتا -2
النباتيتيتات املفضيتيتلة ليتيتدى احليوانيتيتات مميتيتا أدى إىل حيتيتدوث اخيتيتتلل يف التيتيتوازن بيتيتني األنيتيتواع النباتييتيتة املستسيتيتاغة 

 وغري املستساغة الداخلة يف تركيب الغطاء النبايت الطبيعي باملنطقة.

قيتيتدرة بعيتيتض األنيتيتواع عليتيتى التعيتيتويض والتجدييتيتد إنقيتيتراض بعيتيتض األنيتيتواع النباتييتيتة الرعوييتيتة، وكيتيتذلك فقيتيتدان  -1
 الطبيعي حبيث باتت مهددة باالنقراض.

نلحظ أن بعض األنواع النباتية تأخذ شكل مظلة وكأنُه حيدث هلا تقليم من األطراف وذلك بسبب   -3
كثيتيترة رعيتيتي احليوانيتيتات عليتيتى األوراق واألغصيتيتان السيتيتفلى ميتيتن هيتيتذه الشيتيتجريات وتركهيتيتا األجيتيتزاء العلييتيتا اليتيتيت ال 

 تصل إليها.

كثيتيتيتيترة تعيتيتيتيترض املنطقيتيتيتيتة للسيتيتيتيتيول والفيضيتيتيتيتانات نتيجيتيتيتيتة تصيتيتيتيتلب الرتبيتيتيتيتة وغليتيتيتيتق مسيتيتيتيتاماهتا بفعيتيتيتيتل كثيتيتيتيترة دوس   -4
احليوانيتيتيتات هليتيتيتا خيتيتيتلل موسيتيتيتم الرطوبيتيتيتة مميتيتيتا ييتيتيتؤدي إىل ضيتيتيتعف تسيتيتيترب امليتيتيتاء داخيتيتيتل الرتبيتيتيتة وبالتيتيتيتايل جتيتيتيتري مييتيتيتاه 

 األمطار يف شكل سيول جارفة.
 يف املنطقة ميكن حصرها يف اآليت : وهناك عدة أسباب تقف وراء حدوث الرعي اجلائر

 تزايدًأعدادًالحيواناتًوتوزيعهاًالجغرافيً: -9

( أن أعداد احليوانات باملنطقة يف تزايد مستمر خاصةا األغنام واملاعز، كما أن 3يتضح  من اجلدول )
الرتبيتيتيتة،  قطعيتيتان احليوانيتيتيتات ترتكيتيتيتز يف أميتيتيتاكن معينيتيتيتة دون غريهيتيتيتا مميتيتا يتسيتيتيتبب يف تيتيتيتدهور الغطيتيتيتاء النبيتيتيتايت وتعرييتيتيتة
 وميكن تتبع تلك الزيادة يف أعداد قطعان احليوانات وتوزيعها اجلغرايف املكاين على النحو التايل:
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ًم(0002-9112خاللًالفترةًمنً)ًحيواناتًالرعيًفيًمنطقةًالدراسةً(ًتوزيعًأعداد3جدولً)
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًتزايدًأعداد

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًالحيوانات
ًالمنطقة

ًاإلبلًاألبقارً)*(األغنامًوالماعز

9112ً0002ً9112ً0002ً9112ً0002ً

 7 12 272 319 2172 3773ًالكراوة
 23 22 17 71 2114 7192ًالشرقية
 20 99 39 200 7233 1392ًالرواجح
 9 11 131 342 7903 9922ًالعطايا
 1 37 140 111 20919 7423ًالقويعة
 2 1 14 219 1411 4939ًالخوالق
إجماليً
الرؤوسً
ًبالمنطقة

37221 44171 2134 721 299 91 

م كان 1002)*( يرجع السبب يف دمج أعداد األغنام واملاعز وعدم الفصل بينهما إىل أن إحصاء عام 
 موحداا بالنسبة لألغنام واملاعز وبالتايل مت توحيد العدد يف كامل الفرتة.

  األغنامًوالماعز:- أ

يتضح من اجلدول بأن أعداد األغنام واملاعز تتفوق على األنواع األخرى من احليوانات حيث بلغ   
رأساا وكان أغلبها يرتكز يف حمليت العطايا والقويعة خريطة  37221م حنو2991عددها باملنطقة عام 

حتتل املرتبة  رأساا، وأصبحت حملة القويعة 44171م إىل حوايل 1002(، وقد ازداد هذا العدد عام 9)
رأساا، أما يف الشرقية فقد تناقصت أعداد األغنام واملاعز إىل  20919األوىل حيث بلغ العدد فيها حوايل 

م، ويرجع هذا التناقص إىل 2991رأس عام  7192م بعد أن كانت 1002رأساا عام  2114حوايل 
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ضطر املربون لإلنتقال إىل مناطق رعوية تدهور حالة املراعي وتناقص قدرهتا اإلنتاجية هبذه احمللة، وعليه في
 أخرى.

يتضح من الدراسة أن املنطقة حدثت هبا زيادة يف عدد السكان مما سببت يف ازدياد الضغط  
الزراعي على مساحة األراضي الرعوية مما أدى إىل تناقصها مع وجود الضغط احليواين عليها فأدى إىل 

فإن تكون الكثبان الرملية وزحفها على املنطقة سبب يف غمر تدهورها وبالتايل تصحرها، علوة على ذلك 
 الكثري من األراضي الرعوية بالرمال مما جيعلها مناطق متصحرة متاماا.

ًاألبقار:ًً-ب

رأساا وكانت أغلب األعداد ترتكز يف  2134م حوايل 2991بلغ عدد األبقار يف املنطقة عام       
% من إمجايل األبقار باملنطقة والذي ميكن أن يعزى إىل متركز 73العطايا والكراوة حيث بلغت نسبتها 

لحوظاا فبلغ إمجايل م فشهدت هذه األعداد تناقصاا م1002الزراعة املروية باحمللت املذكورة، أما عام
رأساا ويرجع ذلك إىل تناقص إنتاجية املراعي وزيادة حدة التدهور باملنطقة،  721األبقار يف املنطقة 

وبالتايل مث استبدال هذه األبقار باألغنام واملاعز ألهنا أكثر قدرة على االستفادة من األعشاب القصرية 
 طويلة اليت أصبحت تفتقر إليها مراعي منطقة الدراسة. والشجريات بينما األبقار تفضل تناول األعشاب ال

ًاإلبل:ً-ج

يتضح من اجلدول تناقص أعداد اإلبل باملنطقة بشكل كبري باملقارنة باألنواع األخرى من 
رأس وكان معظمها ينتشر يف الرواجح، أما عام  299م حوايل 2991احليوانات، حيث بلغ عددها عام 

فقط، ويعزى ذلك إىل أن املراعي الطبيعية باملنطقة أصبحت غري رأسا  91م أصبحت حوايل 1002
 % مثل السدر.71ملئمة لرتبيتها بسبب تناقص الشجريات اليت تفضلها بنسبة 

وبصيتورة عاميتيتة يلحيتظ أن املنطقيتيتة شيتهدت زييتيتادة يف أعيتيتداد الثيتروة احليوانييتيتة، حييتث كانيتيتت يف عيتيتام 
م، وتعيتيتزى هيتيتذه الزييتيتادة 1002رأسيتيتاا عيتيتام  41132رأسيتيتاا وارتفعيتيتت إىل حيتيتوايل  39999م حيتيتوايل 2991

يف أحجام القطعان باملنطقة إىل تزايد السكان واهتمامهم برتبييتة أعيتداد كبيترية ميتن احليوانيتات يعتميتدوا عليهيتا 
على أهنا رأس مال وتشكل مصدرااهاماا من مصادر الدخل لديهم، كما أن لتحسن اخلدمات البيطرية دور 

فة احليوانات باملنطقيتة تيتزداد وتشيتكل عبئيتاا ثقيتيلا عليتى مراعيتي البيئيتة اهلشيتة يف هذه الزيادة، لذلك أخذت كثا
 خاصة خلل فرتات اجلفاف مما تسبب يف مشكلة الرعي اجلائر وبالتايل التصحر باملنطقة.
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 (ًتوزيعًالحيواناتًعلىًمستوىًمحالتًمنطقةًالقرهًبوللي96خريطةًرقمً)

 استناداا للدراسة امليدانية . Arc Gisاملصدر/من إعداد الباحثة باستخدام برنامج 

ً
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ً/ًتناقصًمساحةًالمراعيً:0

أن إزالة الغطاء النبايت لتحويل املراعي الطبيعية إىل أراضي زراعية تتم عادة يف األراضي جيدة اخلصوبة اليت 
  (.32م ، ص2997)النحال ،  حتمل أفضل األعلف مث تتجه حنو املناطق األكثر جفافا بالتدريج

 األراضي الرعوييتة يف منطقيتة الدراسيتة تناقصيتاا ملحوظيتاا بفعيتل التوسيتع الزراعيتي والعميتراين عليتى حسيتاهبا،تشهد 
حييتيتيتيتث تناقصيتيتيتيتت مسيتيتيتيتاحة املراعيتيتيتيتي باملنطقيتيتيتيتة ميتيتيتيتن حيتيتيتيتوايل  (1( واجليتيتيتيتدول )9وهيتيتيتيتذا ميتيتيتيتا نلحظيتيتيتيته باخلريطيتيتيتيتة )

م، وتزاييتيتيتيتدت يف 1001هكتيتيتيتار يف عيتيتيتام  4019.191م إىل حيتيتيتوايل 2991هكتيتيتيتار عيتيتيتام  1027.227
رتة كثافة احليوانات مما أجرب الرعاة على الرتكز يف مساحات حمدودة تضيق باسيتتمرار وذات قيتدرات هذه الف

رعوييتيتة حميتيتدودة وميتيتن مث ازداد ضيتيتغط احليوانيتيتات وتعيتيترض املراعيتيتي إىل الرعيتيتي اجليتيتائر مميتيتا أدى إىل سيتيترعة تيتيتدهور 
 هذه املراعي وتصحرها.

ًم(2002-9110بولليًللمدةًمنً)(ًالتغيرًفيًمساحةًالمراعيًبمنطقةًالقره9ًالخريطةً)
 
 
 

 

 

 

 

باملركز اللييب للستشعار   9.2ERDAS  ،ArcMap 10املصدر/ مث تصنيفها باستخدام برنامج 
ًم .1021عن بعد وعلوم الفضاء، طرابلس / 

وإذا اسيتيتتمر التوسيتيتع العميتيتراين والزراعيتيتي وتزاييتيتد مسيتيتاحة األراضيتيتي غيتيتري املنتجيتيتة كاألراضيتيتي الصيتيتخرية 
املكشوفة وزحف الكثبان الرملية حثيثاا على األراضي الرعوييتة والزييتادة املتواصيتلة والسيتريعة ألعيتداد احليوانيتات 

هيتيتذا يعيتيتين أن اليتيتنقص يف خيتيتلل السيتيتنوات املقبليتيتة، فيتيتإن مشيتيتكلة الرعيتيتي اجليتيتائر سيتيتتزداد بشيتيتكل حيتيتاد جيتيتداا، و 
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املساحة املتاحة للرعي وتزايد الضغط احليواين على املراعيتي سيتيظل عيتاملا حا يتاا يف صيتنع التصيتحر باملنطقيتة 
 إذا مل تتخذ كافة التدابري اللزمة للحد من هذا التناقص وزيادة أعداد احليوانات. 

مشيتكلة الرعيتي اجليتائر بشيتكل كبيتري، مما تقدم يتضح أن منطقة الدراسة عانت وال تزال تعيتاين ميتن  
وخيتيتري دلييتيتل عليتيتى ذليتيتك انتشيتيتار النباتيتيتات غيتيتري املستسيتيتاغة عليتيتى حسيتيتاب النباتيتيتات املستسيتيتاغة واملفضيتيتلة ليتيتدى 
احليوانيتيتيتات نتيجيتيتيتة الرعيتيتيتي املختيتيتيتار، كميتيتيتا سيتيتيتامهت اهلجيتيتيترة املو ييتيتيتة للرعيتيتيتاة عليتيتيتى إختفيتيتيتاء بعيتيتيتض األنيتيتيتواع النباتييتيتيتة 

رية من احليوانات يف وقت مبكر من موسيتم الرعيتي أي قبيتل أن الرعوية اهلامة، حيث حيمل املرعى بأعداد كب
تسيتيتتكمل النباتيتيتات دورة منوهيتيتا الطبيعيتيتي وتصيتيتبح غيتيتري قيتيتادرة عليتيتى التجدييتيتد والتعيتيتويض النبيتيتايت، وميتيتع اسيتيتتمرار 

 تلك املمارسات حيدث تدهور خطري وشامل للغطاء النبايت باملنطقة.

يت تتعرض الرتبة  للتعرية واالجنراف وأصبحت ونتيجة الستمرار الرعي اجلائر وتدهور للغطاء النبا 
السيول والفيضانات حتدث بصورة متكررة، وهذا بدوره زاد من حدة التعرية املائية وأسهم يف تيتدهور نوعييتة 
املياه اجلوفية نتيجة ضياع مياه األمطار يف شكل سيتيول جارفيتة وقليتة معيتدل التسيترب امليتائي يف الرتبيتة بسيتبب 

 .كثرة دوس احليوانات هلا
 مما سبق يتضح أن الرعي اجلائر سبب رئيسي من أسباب التصحر احلاصل يف املنطقة .    

 /اإلفراطًفيًاستغاللًالمياهًالجوفيةً:2

تعيتيتد املييتيتاه اجلوفييتيتة املصيتيتدر األول والرئيسيتيتي اليتيتذي يعتميتيتد علييتيته سيتيتكان املنطقيتيتة ولكيتيتن بعيتيتد الزييتيتادة 
تنزاف البشيتيتيتري يف خمتليتيتيتف األنشيتيتيتطة الزراعييتيتيتة السيتيتيتكانية املتواصيتيتيتلة أصيتيتيتبح هيتيتيتذا املصيتيتيتدر ينضيتيتيتب نتيجيتيتيتة لإلسيتيتيت

 واملنزلية والصناعية.

لقد كان اإلستهلك املنزيل من املياه بسيتيطاا جيتداا يف فيترتة السيتبعينات مقارنيتة باإلسيتتهلك احليتايل، 
ليترتاا يومييتاا( تقريبيتاا، وبيتذلك كيتان اسيتتهلك  20حيث كان متوسط استهلك الفرد من املياه يف تليتك الفيترتة )

/السنة ومبرور السنني زاد عدد السكان باملنطقة الذي صيتاحبه زييتادة 3م329,072املنزيل من املياه  املنطقة
/السنة باعتبار معدل اسيتتهلك 3م2,390,109م إىل 1003يف كمية استهلك املنطقة حىت وصل سنة 

 (.  219م ، ص1001لرت/يوم ) احلامتي ، 90الفرد 

يل للمييتيتاه اجلوفييتيتة يف مجييتيتع القطاعيتيتات املنزلييتيتة ف قيتيتدرت كمييتيتة السيتيتحب اإلمجيتيتا1004ففيتيتي سيتيتنة 
/سيتيتيتيتنوياا، يف الوقيتيتيتيتت اليتيتيتيتذي كيتيتيتيتان فييتيتيتيته معيتيتيتيتدل التغذييتيتيتيتة هيتيتيتيتو 3م11,717,309والزراعييتيتيتيتة والصيتيتيتيتناعية حبيتيتيتيتوايل 
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/سيتيتنوياا ) 3م22,193,349/سيتيتنوياا، أي أن املنطقيتيتة تعيتيتاين عجيتيتزاا مائييتيتاا يبليتيتغ حيتيتوايل 3م24,423,920
 (. 219م ، ص1001احلامتي ، 

سيتيتتغلل املفيتيترط للمييتيتاه اجلوفييتيتة حاليتيتة بيئييتيتة عليتيتى قيتيتدر كبيتيتري ميتيتن اخلطيتيتورة مميتيتا أدى إىل ونيتيتتج هليتيتذا اال
هبوط منسوب املياه وتردي نوعيتها بأغليتب أجيتزاء  املنطقيتة، حييتث بليتغ معيتدل اهلبيتوط ميتا بيتني أقيتل ميتن ميترت 

 1100-2700( ،كما زاد تركييتز األميتلح ميتا بيتني 9م ، ص1000وإىل أكثر من مرتين ) عز العرب ، 
 يف املليون يف بعض أجزاء املنطقة نتيجة لقرب بعض اآلبار من مياه البحر املاحلة.جزء 

إن اليتيتيتري باملييتيتيتاه اجلوفييتيتيتة مرتفعيتيتيتة امللوحيتيتيتة أو اليتيتيتري باملييتيتيتاه املخلوطيتيتيتة مبييتيتيتاه الصيتيتيترف الزراعيتيتيتي العالييتيتيتة  
د النباتيتات احملتوى امللحي واملعدين وأدا مل يؤدي دلك إىل عدم صيتلحية األرض للزراعيتة فانيته ييتؤدي إىل فقيت

 ( .232م ، ص1022غري متحملة امللوحة وفقدها كمورد بيولوجي واقتصادي هام ) شعبان ، 
ويتضح من ذلك أن االستغلل املفرط وغري املقنن للمياه اجلوفية باملنطقة اليت تعيتد أهيتم مواردهيتا 

 شبه جافة. الطبيعية أدى وسيؤدي إىل املزيد من التدهور والتصحر باملنطقة خاصة وأهنا منطقة 
ً/ًالتوسعًفيًعددًاآلبار:1

يتبيتيتني ميتيتن نوعيتهيتيتا، حييتيتث  وب املييتيتاه اجلوفييتيتة وتيتيتردىأدى التوسيتيتع يف حفيتيتر اآلبيتيتار إىل هبيتيتوط منسيتيت
ف(، حيث 1003-2971( أن عدد اآلبار باملنطقة تطور بشكل كبري يف الفرتة ما بني )4اجلدول رقم )

م 2971ف، بينما كانت خالية من اآلبار عيتام 1003بئراا( يف عام  22بلغ عدد اآلبار يف القويعة حنو )
ألهنيتيتا كانيتيتت تعتميتيتد عليتيتى مييتيتاه العييتيتون بشيتيتكل أساسيتيتي، وأميتيتا يف األجيتيتزاء الشيتيتمالية ميتيتن املنطقيتيتة فقيتيتد شيتيتهدت 

آبيتيتيتيتار( يف عيتيتيتيتيتام  9حمليتيتيتيتيت الكيتيتيتيتراوة والعطاييتيتيتيتيتا توسيتيتيتيتعاا ملحوظيتيتيتيتيتاا يف حفيتيتيتيتر اآلبيتيتيتيتيتار، فيتيتيتيتأزاذت عيتيتيتيتيتدد اآلبيتيتيتيتار ميتيتيتيتيتن )
م وأغلبهيتا مسيتتغلة، أميتا عيتن تركييتز 1003بئيتراا( يف عيتام  17إىل )ف معظمها حمفورة وغري مستغلة 2971

م عام 1100-2700م وزاد تركيزها إىل 2972جزء يف املليون عام  900-400األملح باملياه كانت 
( حيتيتىت أصيتيتبحت تشيتيتكل قيتيتدراا كبيتيترياا ميتيتن اخلطيتيتورة عليتيتى صيتيتحة  230م ، ص1001م ) احليتيتامتي ، 1003

ب يف ظاهرة متلح الرتبيتة نتيجيتة اسيتتخدام املييتاه املاحليتة يف الزراعيتة، األميتر السكان واألراضي الزراعية، مما تسب
ًالذي أذى وسيؤذي إىل زيادة حدة التدهور والتصحر باملنطقة.

ً
ً
ً
ً
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ًم(0003-9112(ًتطورًعددًاآلبارًفيًمنطقةًالدراسةًخاللًالفترةًمنً)1جدولًرقمً)
 اجملموع الشرقية الرواجح اخلوالق القويعة العطايا الكراوة املنطقة
 9 - - - - 4 1 م 2971عدد اآلبار سنة 
 17 4 7 9 22 21 24 م 1003عدد اآلبار سنة 

 املصدر/ اهليئة العامة للمياه، فرع املنطقة الغربية، بيانات غري منشورة .
ً
ً/ًانخفاضًمستوىًالوعيًالبيئيً:6

واسيتيتتفحال ظيتيتاهرة التصيتيتحر باملنطقيتيتة، حييتيتث تعتيتيترب قليتيتة الثقافيتيتة البيئييتيتة عيتيتاملا مسيتيتاعداا يف مسيتيتاندة 
ليتيتوحظ ميتيتن خيتيتلل الدراسيتيتة امليدانييتيتةغياب اليتيتوعي البيئيتيتي للسيتيتكان مميتيتا سيتيتاعد عليتيتى زييتيتادة األسيتيتباب البشيتيترية 
املؤدية إلنتشار التصحر، و كذلك سوء  فهمهم هلذه املشكلة نتيجة لغياب التوعية البيئية اإلعلمية سيتواء 

اإلذاعييتيتة )املسيتيتموعة واملرئييتيتة( أو النيتيتدوات واحملاضيتيترات وهبيتيتذا يسيتيتاعد أكانيتيتت مقيتيتروءة كالكتيتيتب واجمليتيتلت أم 
 على استفحال ظاهرة التصحر باملنطقة نتيجة للجهل بأخطارها .

ًآثارًالتصحرًبالمنطقة:
إن التصيتيتحر يف األسيتيتاس ظيتيتاهرة أوجيتيتدها اإلنسيتيتان أفسيتيتدت بيئتيتيته الطبيعييتيتة وان التصيتيتحر أيضيتيتا قيتيتد 

لكثيتري ميتيتن عناصيتيتر األنظميتة البيئييتيتة املتيتأثرة مبيتيتا فيهيتا اإلنسيتيتان ) بقيتيتي ،  اوجيتد ظروفيتيتا هتيتدد الوجيتيتود بعييتد امليتيتدى
 ( .71م ، ص2992

ينتج عن تفاقم مشكلة التصحر باملنطقة جمموعة من اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت 
 تؤثر تأثرياا مباشر أو غري مباشر على اإلنسان ومنط حياته ومن هذه اآلثار :

 اديةًللتصحر:اآلثارًاإلقتص -9

يؤدي التصحر إىل اخنفاض يف حجم املوارد الزراعية وخسارة يف األراضي القابلة للزراعة وتقلصها، مما 
( يتضح لنا أن األشجار املثمرة باملنطقة قيتد 1ينتج عنه نقص يف اإلنتاج الزراعي فمن خلل اجلدول رقم )

شيتيتيتيتجرة عيتيتيتيتام  491290م إىل 2991شيتيتيتيتجرة عيتيتيتيتام  274231شيتيتيتيتهدت تناقصيتيتيتيتاا كبيتيتيتيترياا يف أعيتيتيتيتدادها ميتيتيتيتن 
عيتيتام، وهيتيتذا التنيتيتيتاقص 22شيتيتجرة خيتيتلل فيتيتيترتة قصيتيترية ال تتعيتيتدى  292441م أي تناقصيتيتت حيتيتوايل 1002

الكبيتيتيتري يف عيتيتيتدد األشيتيتيتجار املثميتيتيترة جيتيتيتاء بسيتيتيتبب تعيتيتيترض مسيتيتيتاحات كبيتيتيترية ميتيتيتن أشيتيتيتجار الفاكهيتيتيتة باملنطقيتيتيتة إىل 
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ت القطع واإلزالة لعدة أغراض اآلفات واحلشرات الزراعية كحشرة حفار الساق، باإلضافة إىل إتساع عمليا
 سكنية وجتارية.

ًم(0002-9112(ًالتناقصًفيًعددًاألشجارًالمثمرةًبالمنطقةًخاللًالفترةًمن)2جدولً)
ًالتصنيف

ًالسنة
أشجارً
ًالزيتون

أشجارً
ًالنخيل

أشجارًمثمرةًًحمضياتًأشجارًاللوز
ًأخرى

ًالمجموع

9112ً291772 20413 91241 91949 377044 274231 
0002ً212932 22173 47011 220410 212794 491290 
 292441- 110120- 17102 39193- 2210 40940 -ً-التطورً+ً

م ، والتعداد الزراعي لعام 2991املصدر/ اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، نتائج التعداد الزراعي لعام 
 .40م ،طرابلس، ص1002

ونيتيتيتتج عيتيتيتن كيتيتيتل هيتيتيتذه العواميتيتيتل هيتيتيتذا األثيتيتيتر الواضيتيتيتح املتمثيتيتيتل يف التنيتيتيتاقص الكبيتيتيتري يف األشيتيتيتجار ذات 
القيميتيتيتة الغذائييتيتيتة والتجارييتيتيتة العالييتيتيتة فتحوليتيتيتت مسيتيتيتاحات كبيتيتيترية منتجيتيتيتة إىل أراضيتيتيتي غيتيتيتري منتجيتيتيتة، ووصيتيتيتل هيتيتيتذا 

رغم التوسع الزراعي خاصة على حساب الغابات اليت صرف على  (6يف كمية اإلنتاج جدول )االخنفاض 
تشجريها مليني الدنانري، وميتن مت ييتؤثر يف تنيتاقص مسيتامهة اإلنتيتاج الزراعيتي واحلييتواين يف التنمييتة االقتصيتادية 

 ودخل الفرد.

ًكميةًإنتاجًأشجارًالفواكهًبمنطقةًالدراسةًسنة6ًجدولً) ًبالقنطار0009ً(

كميةًاإلنتاجًًالنوع
ًبالقنطار

 227,129 محضيات
 214,4249 زيتون
 12,000 خنيل
 4,000 لوز
 23,000 تني

 1,701 أشجار مثمرة أخرى
ف 1002املصدر: اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، طرابلس، النتائج النهائية للتعداد الزراعي لسنة 

 .192( ص13جدول)
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كميتيتا أن احلبيتيتوب ميتيتن أهيتيتم احملاصيتيتيل اليتيتيت تسيتيتود زراعتهيتيتا باملنطقيتيتة خاصيتيتةا عنيتيتدما تتيتيتوافر الكمييتيتات 
ميتنلحظ إنتيتاج 1002و  2997اللزمة من األمطيتار، فميتن خيتلل النتيتائج النهائييتة للتعيتداد الزراعيتي لسيتنة 

ف  1002طيتيتيتن، أميتيتيتا سيتيتيتنة  4هكتيتيتيتار ومتوسيتيتيتط إنتيتيتيتاج اهلكتيتيتيتار 3997.1باهلكتيتيتيتار  2997الشيتيتيتعري لسيتيتيتنة 
طيتيتيتن ويرجيتيتع كثيتيتيترة انتشيتيتار الشيتيتيتعري  11941هتيتيتيتار ومتوسيتيتط إنتيتيتيتاج اهلكتيتيتار3199نيتيتت املسيتيتيتاحة املزروعيتيتة كا

مسيتيتاحة وإنتاجيتيتا يف املنطقيتيتة إىل ملئميتيتة الظيتيتروف الطبيعييتيتة لزراعتيتيته باإلضيتيتافة إىل أن الشيتيتعري ليتيته القيتيتدرة عليتيتى 
اج القميتح يف املنطقيتة حييتث  النمو يف األراضي الرملية الفقرية واليتيت حتتيتوي عليتى األميتلح، وباملقارنيتة يقيتل إنتيت

م كيتيتيتان 1002هكتيتيتيتار أميتيتيتا سيتيتيتنة  121.1طيتيتيتن وعليتيتيتى مسيتيتيتاحة 1111ف هيتيتيتو 2997كيتيتيتان إنتاجيتيتيته عيتيتيتام 
م 1002م أكثر من 2997هكتار حيث املساحة املزروعة لسنة 112طن وعلى مساحة 1479اإلنتاج 

التعيتداد الزراعيتيتي م)اهليئيتة الوطنييتيتة للمعلوميتات والتوثييتق طيترابلس ، نتيتائج  1002ولكيتن اإلنتيتاج أقيتل ميتن سيتنة
 (. 27م ، ص2997،1002

باإلضيتيتافة إىل أن هنيتيتاك أزميتيتات اقتصيتيتادية أخيتيترى حييتيتدثها التصيتيتحر مثيتيتل االجنيتيتراف امليتيتائي، وعواميتيتل 
التعرية الرحيية، وحركة الكثبان الرملية الناشئة عنهيتا، باإلضيتافة إىل األضيترار مبصيتادر املييتاه، وكيتل ذليتك ييتؤدي 

لزراعية والرعوية وبالتيتايل يكيتون ليته أثيتر كبيتري عليتى اليتدخل اليتوطين إىل هتديد مساحات شاسعة من األراضي ا
 نظراا لفقد العوائد املادية من منتجات الغابات واألراضي الزراعية واملراعي. 

 /ًاآلثارًاإلجتماعيةًللتصحر:0ً
ييتيتيتؤدي التصيتيتيتحر إىل تسيتيتيتارع هجيتيتيترة سيتيتيتكان الرييتيتيتف إىل امليتيتيتدن سيتيتيتعياا وراء العميتيتيتل ورغبيتيتيتة يف حييتيتيتاة أفضيتيتيتل 

النتيتيتائج النهائييتيتة للتعيتيتيتدادات حييتيتيتث توضيتيتح ميتيتن الظيتيتروف الصيتيتعبة بعيتيتيتد أن اخنفيتيتض إنتيتيتاج أراضيتيتيهم، وختلصيتيتاا 
جيتيتيتيتم الزييتيتيتيتادة الكبيتيتيتيترية حم1002,2991,2994العاميتيتيتيتة للسيتيتيتيتكان )اهليئيتيتيتيتة الوطنييتيتيتيتة للمعلوميتيتيتيتات والتوثييتيتيتيتق ، 

م( فنجيتيتيتد أن سيتيتيتكان املنيتيتيتاطق احلضيتيتيترية كيتيتيتانوا 1002-2994لسيتيتيتكان احلضيتيتيتر مبنطقيتيتيتة الدراسيتيتيتة للفيتيتيترتة ميتيتيتن)
% لسكان الريف مث زاد عدد سكان احلضيتر حبييتث 92.9م مقابل 2994% عام 23.1ن نسبة يشكلو 

م مقابيتيتيتل اخنفيتيتيتاض يف عيتيتيتدد سيتيتيتكان الرييتيتيتف فشيتيتيتكلت نسيتيتيتبتهم 2991% عيتيتيتام 23.9وصيتيتيتلت نسيتيتيتبتهم إىل 
% واخنفضيتيتت نسيتيتبة سيتيتكان 11.7م زادت نسيتيتبة سيتيتكان احلضيتيتر فوصيتيتلت إىل 1002% ويف سيتيتنة 92.2

رة السيتيتيتكان إىل امليتيتيتدن العدييتيتيتد ميتيتيتن املشيتيتيتاكل بيتيتيتالبيئتني احلضيتيتيترية ترتيتيتيتب عليتيتيتى هجيتيتيت% لقيتيتيتد 77.3الرييتيتيتف إىل 
والريفييتيتة، ففيتيتي  البيئيتيتة احلضيتيترية ييتيتزداد عيتيتدد سيتيتكان امليتيتدن ويتيتيتدىن مسيتيتتوى املعيشيتيتة والعجيتيتز السيتيتكين، وبالتيتيتايل 
سيتيتيتيتكن العدييتيتيتيتد ميتيتيتيتن املهيتيتيتيتاجرين يف منيتيتيتيتاطق عشيتيتيتيتوائية ال تتيتيتيتيتوافر هبيتيتيتيتا اخليتيتيتيتدمات املختلفيتيتيتيتة، صيتيتيتيتحية وتعليمييتيتيتيتة. 
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ت اجلرمية، أميتا مشيتاكل املنيتاطق الريفييتة تيتأيت ميتن تيتدين اإلنتيتاج الزراعيتي واليتنقص يف األييتدي اخلوارتقاع معدال
 العاملة خاصة فئة الشباب وبالتايل تدهور املناطق الزراعية بعد تركها من سكاهنا. 

 /ًاآلثارًالبيئيةًللتصحر:3ًً
حاليتة التيتدهور اليتيت أصيتابت يرتتب على ظاهرة التصيتحر باملنطقيتة العدييتد ميتن اآلثيتار البيئييتة اليتيت توضيتح 

 األنظمة البيئية الطبيعية نتيجة الستفحال تلك الظاهرة وانتشارها وفيما يلي نعرض أهم تلك اآلثار:   
تدهور الغطاء النبايت الطبيعي ليحل حمله غطاء نبايت ضيتعيف وسيترعان ميتا يتحيتول إىل أراضيتي جيترداء   -2

غذائييتة ضيتعيفة ال تيتوفر تغطييتة جييتدة للرتبيتة، يف موسم اجلفاف وظهور نباتات غري مرغوبيتة ذات قيميتة 
والذي أدى أيضاا إىل اخنفاض املواد العضوية يف الرتبة مما أضعف خصوبتها وعرضها بشكل أكثر إىل 

 عوامل التعرية الرحيية واالجنراف املائي.
لبيئيتيتي القضيتيتاء عليتيتى الغابيتيتات اليتيتيت تعميتيتل عليتيتى تثبييتيتت حركيتيتة الكثبيتيتان الرملييتيتة مميتيتا أثيتيتر سيتيتلبا عليتيتى التيتيتوازن ا -1

 وبالتايل ظهور التصحر باملنطقة.
تشكل الكثبان الرملية وما ترتب عن زحف الرمال من طمر للمناطق السيتكنية وامليتزارع والطيترق صيتورة  -3

(4. ) 
تعيتيترض األحييتيتاء الربييتيتة اليتيتيت كانيتيتت تزخيتيتر هبيتيتا املنطقيتيتة إىل اختفيتيتاء تيتيتدرجيي حيتيتىت انقيتيترض بعضيتيتها هنائييتيتاا   -4

ت اليتيتيت كانيتيتت تسيتيتاعد عليتيتى إييتيتواء وإعاشيتيتة أعيتيتداد كبيتيترية منهيتيتا، بسيتيتبب تيتيتدهور الغطيتيتاء النبيتيتايت أو الغابيتيتا
إضيتيتافة إىل عملييتيتة الصيتيتيد اجليتيتائر اليتيتيت تسيتيتتخدم بيتيتدون رادع كيتيتل ذليتيتك سيتيتبب يف انقيتيتراض وهجيتيترة هيتيتذه 

 األحياء الربية مثل األرانب .
أثر يف  اختفاء العديد من األنواع النباتية نتيجة لتدهور الغطاء النبايت مثل السدر واحلنظل والزعرت مما  -1

 الثوازن البيئي باملنطقة.
ً(ًزحفًالكثبانًالرمليةًعلىًاألراضيًالزراعية1صورةًرقمً)

 
 
 
 
 

ًم.3/1،1027املصدر/الدراسة امليدانية ،من تصوير الباحثة 
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ًالخاتمة

تناولت هذه الدراسة العوامل البشرية ودورها يف ظهور بوادر التصحر مبنطقة القره بوللي ولقد مت 
 على الدراسة امليدانية واملقابلت الشخصية والصور الفضائية واخلرائط يف هذه الدراسة .اإلعتماد 

وحيث أن هذه الظاهرة ذات تأثري كبري على النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية وأهنا 
مل تدرس مبنطقة القره بوللي على الرغم من ظهور مؤشرات التدهور البيئي الشامل بشكل واضح 

مث إجراء هذه الدراسة، فاملشكلة جديرة باالهتمام نظراا ملا ترتب عليها من آثار سلبية بيئية  لذلك
وبعد اإلطلع على ما توفر لدى الباحثة من معلومات تارخيية عن بيئة واجتماعية واقتصادية، 

م األساليب اإلقليم، وطبيعة األنشطة الزراعية، وبعد الدراسة امليدانية والزيارات احلقلية واستخدا
فقد مث التوصل من خلل هذه الدراسة املتواضعة إىل عدد من اإلحصائية يف تتبع مشكلة التصحر 

 النتائج ميكن استعراضها على النحو التايل:

اليتيتوعي البيئيتيتي ليتيتدى امليتيتزارعني خاصيتيتة فيميتيتا يتعليتيتق بأسيتيتلوب احلفيتيتا، عليتيتى الرتبيتيتة واملييتيتاه، وإمهيتيتال  ةقليتيت -9
تطبييتيتيتق اليتيتيتدورة الزراعييتيتيتة، وحتدييتيتيتد أوقيتيتيتات اليتيتيتري امللئميتيتيتة مرجعيتيتيتيته قليتيتيتة فاعلييتيتيتة املرشيتيتيتدين اليتيتيتزراعيني 

 وضعف دور األعلم يف هذا املوضوع . 
ا أدى إىل استنزاف أنواع النباتات املستسيتاغة، هناك ضغطاا حيوانياا كبرياا على مراعي املنطقة، مم  -0

وبالتايل سيادة األنواع غري املستساغة والسامة واليت تعترب مؤشراا على تدهور قيمة املرعى وانتشار 
 التصحر.

 اختفاء الكثري من النباتات الطبيعية ذات األمهية الكبرية يف تثبيت الرمال، ورعي احليوانات. -3
م(   زييتادة  كبيترية 1001-2990شهدت املساحات الزراعية املروية باملنطقة خلل الفرتة من)  -4

هكتيتيتيتار، صيتيتيتاحب ذليتيتيتك تقليتيتيتص يف مسيتيتيتاحة األراضيتيتيتي البعلييتيتيتة إىل  9,211,122بلغيتيتيتت حيتيتيتوايل
 هكتار. 2,140,019

جية، بينما تعاين األراضي الزراعية البعلية من مظاهر التصحر كالتعرية املائية والرحيية، وتدىن اإلنتا -1
 تعاين األراضي املروية من مشاكل امللوحة وهبوط منسوب املياه واآلفات الزراعية.

شيتيتكل الزحيتيتف العميتيتراين قيتيتدراا كبيتيترياا ميتيتن اخلطيتيتورة عليتيتى الغابيتيتات واألراضيتيتي الزراعييتيتة والرعوييتيتة اجمليتيتاورة  -2
ا النميتو إنشيتاء للمراكز العمرانية باملنطقة، حيث شهدت تلك املراكيتز منيتواا أفقييتاا سيتريعاا، ورافيتق هيتذ
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شيتيتيتبكة مكثفيتيتيتة ميتيتيتن طيتيتيترق املواصيتيتيتلت، فبلغيتيتيتت الزييتيتيتادة يف املسيتيتيتاحات العمرانييتيتيتة خيتيتيتلل الفيتيتيترتة ميتيتيتن 
 هكتار.  132.999م( حوايل 2990-1001)

تتعيتيترض املييتيتاه اجلوفييتيتة باملنطقيتيتة إىل عملييتيتات هبيتيتوط يف مسيتيتتوياهتا ميتيتن خيتيتلل اإلفيتيتراط يف السيتيتحب  -7
 وزيادة عدد اآلبار.

املناطق اجلافة وشبه اجلافة وتتميز بالقوام الرملي مما ساعد يف تقع ترب املنطقة ضمن ترب  -9
 نشاط التعرية الرحيية وزحف الرمال على أراضي املنطقة.

ًالتوصيات
بناءا على نتائج الدراسة مت وضع بعض التوصيات اليت من شيتأهنا أن تسيتهم يف احليتد ميتن 

 هذه املشكلة قبل تفاقمها أكثر وهي على النحو التايل :

نشر الوعي البيئي بني مواطين املنطقة وإشعارهم خبطيتورة االسيتتغلل اجليتائر مليتوارد البيئيتة الطبيعييتة  -2
وخطورة مشكلة التصحر، وذلك من خلل إقامة برامج إعلمية بيئية مرئية مسموعة ومقروءة، 
ميتة وإدخال موضوع املشكلت البيئية املعاصرة ضمن مقررات املنهج الدراسيتي يف املراحيتل التعلي
 املختلفة، خللق جيل يكون هو األساس يف محاية البيئة واحملافظة على مواردها املختلفة. 

وضع خطة عمرانية تبىن عليتى التوسيتع الرأسيتي للمراكيتز العمرانييتة يف املنطقيتة، وذليتك للتقلييتل ميتن  -1
 خطر التوسع العمراين األفقي على األراضي الزراعية والرعوية والغابات.

سع يف الزراعة املروية باملنطقة وعدم استحداث أي مساحات جديدة حتث ضرورة احلد من التو  -3
النظيتيتام امليتيتروي عليتيتى حسيتيتاب الغطيتيتاء النبيتيتايت الطبيعيتيتي والغابيتيتات، وإذا كانيتيتت الزراعيتيتة ضيتيترورية يف 
املنطقيتيتة فيجيتيتب أن ترتكيتيتز يف مسيتيتاحات حميتيتدودة ويف نطاقيتيتات ضيتيتيقة ودون إزاليتيتة الغطيتيتاء النبيتيتايت، 

 بيئة الطبيعية ودرء خطر التصحر.وذلك للمحافظة على توازن ال
إقاميتيتة السيتيتدود عليتيتى األودييتيتة باملنطقيتيتة وذليتيتك حلجيتيتز أكيتيترب كمييتيتة ميتيتن مييتيتاه األمطيتيتار إلسيتيتتغلهلا يف  -4

 االستخدام الزراعي وتغذية املخزون اجلويف . 
التأكيد على ضرورة إتباع الدورات الزراعية والرعوية وذلك الستعادة الرتبة خلصوبتها واستخدام  -1

لكيميائييتيتة والعضيتيتوية لزييتيتادة نسيتيتبة امليتيتواد العضيتيتوية يف الرتبيتيتة واحلصيتيتول عليتيتى إنتيتيتاج زراعيتيتي األ يتيتدة ا
 وفري.
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تنظيم عملية حفر اآلبار اجلوفية وضرورة إتباع أنظمة الري احلديثة ذات الكفاءة العالية وخاصة  -2
 الري بالتنقيط .

 الطبيعية.وجوب حتديد عدد احليوانات وأنواعها فيما خيص محولة املراعي  -7
استخدام تقنية االستشعار عيتن بعيتد يف إعيتداد خريطيتة للمنيتاطق املتصيتحرة وخاصيتة تليتك املنيتاطق  -9

 اليت تتطلب العلج السريع ألخذ اإلجراءات الكفيلة  للحد من تفاقم هذه املشكلة.
 العمل على إعادة تشجري مواقع الغابات اليت تعرضت للقطع والتدهور. -9
يعات اليتيتيت متنيتيتع قطيتيتع األشيتيتجار والشيتيتجريات ضيتيتد أي شيتيتخص أو عيتيتدم التهيتيتاون يف تطبييتيتق التشيتيتر  -20

 جهة خمالفة لذلك.
 مقاومة زحف الرمال عن طريق النباتات اجلافة أو بطرق التثبيت األخرى.العمل على  -22

 

 المراجع:

دراسيتيتيتيتيتة يف مشيتيتيتيتيتكلت اإلنسيتيتيتيتيتان ميتيتيتيتيتع بيئتيتيتيتيتيته، دار  –زييتيتيتيتيتن اليتيتيتيتيتدين عبيتيتيتيتيتد املقصيتيتيتيتيتود، البيئيتيتيتيتيتة واإلنسيتيتيتيتيتان  -2
 م.2،2997املعارف،اإلسكندرية، ط

زييتيتيتن اليتيتيتدين عبيتيتيتد املقصيتيتيتود ، قضيتيتيتايا بيئييتيتيتة معاصيتيتيترة : املواجهيتيتيتة واملصيتيتيتاحلة بيتيتيتني االنسيتيتيتان وبيئتيتيتيته  ،  - -1
 م.1000،  3اإلسكندرية ، منشأة املعارف ، ط

 م.2997-بريوت -معهد اإلمناء العريب -التصحر يف الوطن العريب -ابراهيم النحال  -3

يقييتيتة ميتيتن منظيتيتور جغيتيترايف، دار الفجيتيتر للنشيتيتر والتوزييتيتع ، أسيتيتامة حسيتيتني شيتيتعبان، التصيتيتحر دراسيتيتة تطب -4
 م.1022،  2طبعة 

حمميتيتد عبيتيتد النيتيتيتيب بقيتيتي، ترمجيتيتيتة عبيتيتد القيتيتيتادر احمليشيتيتي، التصيتيتيتحر يف مشيتيتال أفريقييتيتيتا األسيتيتباب والعيتيتيتلج،  -1
 م. 2992سلسلة دورية تصدر عن املركز العريب ألحباث الصحراء، سنة

ب احليتيتامتي، النشيتيتاط البشيتيتري وعلقتيتيته بالوضيتيتع امليتيتائي يف عبيتيتد اليتيترزاق احليتيتامتي ، عبيتيتد اليتيترزاق عليتيتي رجيتيت -2
 م.1001منطقة القره بوللي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة املرقب، 



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(29) 
 

سامل عبد الرمحن عز العرب، تقييم الوضع امليتائي للخيتزان اجليتويف العمييتق مبنطقيتة القيتره بيتوللي، رسيتالة  -7
 م. 1000ة، سنة ماجستري غري منشورة، جامعة طرابلس، كلية الزراع

م، 2990،1001املركيتيتيتيتيتز اللييتيتيتيتيتيب للستشيتيتيتيتيتعار عيتيتيتيتيتن بعيتيتيتيتيتد، الصيتيتيتيتيتورتان الفضيتيتيتيتيتائيتان للمنطقيتيتيتيتيتة عيتيتيتيتيتامي  -9
 م.1021طرابلس، 

 2991م ،2994اهليئيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة الوطنييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة للمعلوميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتات والتوثييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتق، نتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتائج التعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتداد العيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتام للسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتكان  -9
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 م. 2997،1002للنتاج الزراعي سنة اهليئةالوطنيةللمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية  -20
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ً(يالتحديثًودورهًفيًتغييرًبعضًالقيمًاالجتماعيةًلدىًالشبابًالجامع)

ً"ًدراسةًميدانيةًفيًمدينةًزليتنً"ً

ًسالمًأحمدًالجندي.أ

ًقسمًعلمًاالجتماعً-اآلدابكليةً/األسمريةًاإلسالميةالجامعةً

ً

ً:تمهيد

إن ظاهرة التحديث حتدث داخل اجملتمع ويصاحبها تغري بقيمه ومعايريه اخلاصة به , فالتحديث 
حيول اجملتميتع ميتن جمتميتع تقلييتدي إىل جمتميتع حيتديث , وحيقيتق مسيتتوى تكنوليتوجي رفييتع , ودرجيتة عالييتة ميتن 

 تقسيم العمل .

املعيتيتيتىن للتحيتيتيتديث يشيتيتيتمل مبعنيتيتيتاه قييتيتيتام جمتميتيتيتع مسيتيتيتتقل ذو سيتيتيتيادة , وتسيتيتيتوده الدميقراطييتيتيتة ومنيتيتيتو هيتيتيتذا 
األسيتيتيتيتواق , وتتبليتيتيتيتور فييتيتيتيته شيتيتيتيترائح أو طبقيتيتيتيتات اجتماعييتيتيتيتة , وتتضيتيتيتيتح فييتيتيتيته الفردييتيتيتيتة , ويتصيتيتيتيتف حبيتيتيتيتاالت التيتيتيتيتوتر 

 وتستبدل فيه مركزية األعرف بالقوانني . 

اعية , واىل زيادة درجة التخصص , تؤذي عملية التحديث إىل استغلل نسيب للوحدات االجتم
فبعيتيتد أن كانيتيتت األسيتيترة جتميتيتع بيتيتني عيتيتدة وظيتيتائف كيتيتالتعليم والعميتيتل والرعاييتيتة أصيتيتبح لكيتيتل ميتيتن هيتيتذه األنشيتيتطة 
مؤسسيتيتاته اخلاصيتيتة , وال حييتيتدث هيتيتذا التحيتيتول ميتيتن اجملتمعيتيتات التقليدييتيتة احلديثيتيتة بيتيتدون مشيتيتاكل , فكثيتيترياا ميتيتا 

قيتيتيتيم السيتيتيتائدة يف اجملتميتيتيتع ليتيتيتدي الشيتيتيتباب وتعلقهيتيتيتم بيتيتيتالقيم خييتيتيتتلط القيتيتيتدي باحليتيتيتديث مميتيتيتا ييتيتيتؤدي اىل تغيتيتيتري يف ال
 اجلديدة اليت يشكلها التحديث .

إن انتشيتيتار مظيتيتاهر التحيتيتديث مبؤشيتيتراته املتنوعيتيتة أثيتيتر يف تشيتيتكيل األمنيتيتاط السيتيتلوكية , واالجتاهيتيتات , 
 والقيم , والدخول يف التجارب اجلديدة والعمل على التجديد من أجل حتقيق تطلعات مستقبلية .

ً
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ً:لةًالدراسةمشك

يشيتيتيتهد اجملتميتيتيتع اللييتيتيتيب حتيتيتيتوالت حقيقييتيتيتة، وهيتيتيتو يسيتيتيتابق اليتيتيتزمن يف تطيتيتيتوير جوانيتيتيتب حياتيتيتيته السياسيتيتيتية 
واالقتصادية واالجتماعية، ليكون يف مصاف الدول املتقدمة، وقد سيتامهت اليتدول بعملييتات التحيتديث ميتن 

تعليتيتيم، وتطيتيتور مراحليتيته، خيتيتلل تنفييتيتذ اخلطيتيتط التنموييتيتة الثلثييتيتة واخلماسيتيتية الشيتيتاملة، اليتيتيت اسيتيتتهدفت نشيتيتر ال
وتعيتيتدد وتنيتيتوع ختصصيتيتاته، ونشيتيتر وسيتيتائل اإلعيتيتلم، واالتصيتيتاالت، واملواصيتيتلت العصيتيترية، والعميتيتل عليتيتى تنوييتيتع 
ورفع الدخول االقتصادية، مما أدى إىل تزايد احلراك االجتماعي، واكتساب أفكيتار ومهيتارات حديثيتة طاليتت 

 النسق االجتماعي والثقايف، وكذلك نسق الشخصية.

غريات قد مشلت النظام القيمي السائد، ومجلة ميتن االجتاهيتات واملعيتايري يف اجملتميتع اللييتيب، تلك الت
وكيتيتان هليتيتا آثيتيتار عليتيتى الشخصيتيتية التقليدييتيتة يف جمتمعيتيتات القرييتيتة واملدينيتيتة الصيتيتغرية واملتوسيتيتطة احلجيتيتم، مميتيتا جعيتيتل 

فهيتم الظيتاهرة  دراسة موضوع التحيتديث عليتى مسيتتوى الشخصيتية لتليتك اجملتمعيتات هليتا أمهييتة وذات فائيتدة يف
 وطبيعتها وأمناطها.

تكميتيتن املشيتيتكلة يف دراسيتيتة التحيتيتديث كعملييتيتة ميتيتن العملييتيتات اليتيتيت حتيتيتدث داخيتيتل اجملتميتيتع، وتعميتيتل 
على تغيري بعض قيمه وحترك املخزون الذي يرجع أفراد اجلماعيتة إلييته يف حتدييتد تصيترفاهتم وتشيتكيل وعيتيهم، 

ما تزال بعيدة عنه ألنه ما زال بعيداا عن هذه  ومن اخلطأ أن نتوهم أن مشكلت التحديث وسيطرة التقنية
 احلداثة و التقنية.

التحديث يعين إحداث تغريات شيتاملة يف احلييتاة املادييتة يف اجملتميتع، وتظهيتر هيتذه التغيتريات املهميتة 
من خلل مؤشرات خمتلفة مثل املؤشر االقتصادي، واملؤشر التقين التكنولوجي، واملؤشر السيتكاين، واملؤشيتر 

تليتك التغيتريات املادييتة أدت إىل تغيتريات غيتري مادييتيتة، بتأثريهيتا عليتى القيتيم واجتاهيتات األفيتراد، وعليتيتى احلضيتري، 
سلوكهم وآرائهم وطرق تفكريهم، وهذا اجلانب ميثل اجلانب الشخصي لتحديث الشخصية، وميكن قياسه 

اآلخيتيتيترين، واألخيتيتيتذ بعيتيتيتدد ميتيتيتن األبعيتيتيتاد اليتيتيتيت غالبيتيتيتاا ميتيتيتا حنيتيتيتددها يف اليتيتيتوالء ملؤسسيتيتيتات اجملتميتيتيتع، واحيتيتيترتام كراميتيتيتة 
 باألسباب العلمية، وعدم التسليم باملعتقدات الشعبية واألخذ بالطب احلديث.
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ميتاز التغري املادي بسهولة رصد كافة مؤشراته، مقارنة بيتالتغريات غيتري املادييتة املتعلقيتة بقيتيم األفيتراد 
 وتوجهاهتم الشخصية.

طاهليتيتا التحيتيتديث االجتميتيتاعي الشيتيتامل، اجملتميتيتع اللييتيتيب حاليتيته حيتيتال اجملتمعيتيتات العربييتيتة األخيتيترى اليتيتيت 
وظهيتيترت فييتيته املؤشيتيترات املادييتيتة الواضيتيتحة، واليتيتيت ميكيتيتن قياسيتيتها كمييتيتاا وذليتيتك ميتيتن خيتيتلل التعيتيترف عليتيتى بعيتيتض 
العناصر واملتغريات، مثل تغري بعض األوضاع املعيشية االجتماعية واالقتصادية، وتوزيع اخلدمات األساسية 

تمع اللييب شهد مرحلة انتقالية سريعة تغريت فييته الكثيتري ميتن الظيتروف الضرورية على األفراد يف اجملتمع، واجمل
االقتصيتادية واالجتماعييتة، واليتيتيت حوليتت اجملتميتيتع اللييتيب ميتيتن جمتميتع تقلييتيتدي إىل جمتميتع يأخيتيتذ بأسيتاليب احلييتيتاة 

 العصرية.

وتفيتيترتض الدراسيتيتة أن انتشيتيتار وسيتيتائل اإلعيتيتلم بوسيتيتائله وقنواتيتيته املختلفيتيتة، وانتشيتيتار التعليتيتيم، سيتيتوف 
ييتيتيتؤدي إىل حيتيتيتد كبيتيتيتري يف حتيتيتيتديث الفيتيتيترد واجملتميتيتيتع، وأن متغيتيتيتري السيتيتيتن والنيتيتيتوع هلميتيتيتا دورمهيتيتيتا يف التحيتيتيتديث عليتيتيتى 

 مستوى فئات الشباب.

والتغري الذي طرأ على ثقافة اجملتمع وقيمه يعد سبباا يف تغيتري املفيتاهيم االجتماعييتة، مميتا ييتؤدي إىل 
وجيعلهيتيتيتم يواجهيتيتيتون العدييتيتيتد ميتيتيتن املشيتيتيتاكل  توسيتيتيتع يف ميتيتيتدارك شيتيتيتباب اجملميتيتيتع ووعيتيتيتيهم، والتطليتيتيتع غليتيتيتى احلداثيتيتيتة

 والصعوبات يف التوفيق بني القيم السائدة يف اجملتمع والقيم اجلديدة اليت جتذب السباب الكتساهبا.

ويتوقيتيتيتع الباحيتيتيتث يف هيتيتيتذه الدراسيتيتيتة أن اليتيتيتنمط التقلييتيتيتدي للقيتيتيتيم االجتماعييتيتيتة قيتيتيتد يشيتيتيتهد حتيتيتيتوالا حنيتيتيتو 
جتماعييتيتيتة يف اجتيتيتيتاه احلداثيتيتيتة ال يعيتيتيتين أهنيتيتيتا تتغيتيتيتري بشيتيتيتكل  احلداثيتيتيتة يف متصيتيتيتل تيتيتيتدرجيي، وأن تغيتيتيتري نسيتيتيتق القيتيتيتيم اال

كامل، حبيث يتم التخلي عن القيم التقليدية وتبىن قيم عصرية جدييتدة، فمازاليتت بعيتض القيتيم االجتماعييتة 
التقليدييتيتيتيتة تواصيتيتيتيتل اسيتيتيتيتتمرارها، وأن هنيتيتيتيتاك تأرجحيتيتيتيتا يف السيتيتيتيتلوك االجتميتيتيتيتاعي يؤدييتيتيتيته بعيتيتيتيتض األفيتيتيتيتراد، وخاصيتيتيتيتة 

قيم التقليدية وبني استيعاهبم لسلوكيات عصرية حديثة ولو بصورة جزئية تشهد الشباب منهم بني الطاعة لل
أن تغرياا قد حدث يف اجملتمع حىت يتخلى تدرجياا عن ملحمه التقليدية يف اجتاه اكتساب ملميتح اجملتمعيتات 

 األكثر حداثة.
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بعض القيتيم  وعلى هذا األساس حتاول هذه الدراسة فهم وحتليل ظاهرة التحديث وعلقته بتغيري
 االجتماعية لدى الشباب لدي الشباب اجلامعي ، وذلك وفقاا ملستويني مها:

 .مستوى الفكر النظري يف ضوء مفاهيم مدرسة التحديث، والدراسات األمربيقية املرتبطة هبا 

  وما يتضمنه من قضايا أو أطروحات.مستوى الواقع األمربيقي الذي خيترب هذا الفكر النظري 

ً:لدراسةًأهميةًا

 تكمن أمهية الدراسة يف اآليت:

معرفيتيتة تيتيتيتأثري مظيتيتاهر التحيتيتيتديث يف تغييتيتيتري بعيتيتض القيتيتيتيم عليتيتى الشيتيتيتباب يف ظيتيتيتل انتشيتيتار عملييتيتيتة التحيتيتيتديث  -2
 باجملتمع.

معرفيتيتة ميتيتدى ختليتيتي الشيتيتباب عيتيتن بعيتيتض القيتيتيم السيتيتائدة يف اجملتميتيتع نتيجيتيتة السيتيتتخدامها وسيتيتائل االتصيتيتال  -1
 احلديث.

 ة وأثرها على احلياة االجتماعية لألفراد.التعرف على القيم البديل -3

رصد التفاوت يف مقدار التغري حنو التحديث، وقياس بعض مظاهر التغريات االجتماعية واالجتماعييتة  -4
اليتيتيت سيتيتادت اجملتميتيتع اللييتيتيب يف العقيتيتود األخيتيترية بفعيتيتل بيتيترامج التحيتيتديث واليتيتيت أشيتيترفت الدوليتيتة عليتيتى تنفييتيتذها، 

 ألسرة واجملتمع .وآثارها على البناء االجتماعي ل

التعرف على التباين القيمي بني األجيال يف جميتال القيتيم االجتماعييتة، ميتن خيتلل الكشيتف عيتن االجتيتاه  -1
حنو احلداثة يف تغيري بعض القيم االجتماعية لدى األفراد املتمثلة يف )خروج املرأة للعمل، التسامح، الكرم، 

 ناء باآلباء(.احرتام اجلار، العلقات االجتماعية، علقة األب

 تربز أمهية الدراسة بإلقاء الضوء على بعض مظاهر التحديث يف تغيري بعض القيم االجتماعية. -2

ًأهدافًالدراسة:

 تسعى الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها اآليت:
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ة، التعيترف عليتيتى األسيتيتباب أو العواميتل اليتيتيت دفعيتيتت الشيتباب اجليتيتامعي إىل تغييتيتري بعيتض قيتيتيمهم االجتماعييتيت -2
 والتوجه حنو قيم جديدة ناجتة عن التحديث.

 التعرف على أساليب التحديث اليت حلقت بالشباب اجلامعي . -1

التعيتيترف عليتيتى ميتيتيتدى تيتيتأثري مسيتيتيتتوى التعليتيتيم ووسيتيتيتائل االتصيتيتال يف تغييتيتيتري بعيتيتض القيتيتيتيم االجتماعييتيتة ليتيتيتدي  -3
 الشباب اجلامعي .

 اجلامعي .التعرف على القيم االجتماعية اليت يتبناها الشباب  -4

ًفرضيةًالدراسة:

من خلل العرض السابق الذي يعطي للموضيتوع أدبييتات عليتم االجتميتاع يرييتد الباحيتث أن خييترج 
 بالنموذج النظري للدراسة كمقرتح لتوضيح العلقات االرتباطية بني متغريات الدراسة.

ًالفرضيةًالرئيسية:

االجتماعييتيتة ليتيتدى الشيتيتباب باجتيتيتاه احلداثيتيتة، التحيتيتديث االجتميتيتاعي يقيتيتود إىل تغييتيتري يف بعيتيتض القيتيتيم 
حيث تنخفض أمهية متغريات املكانة االجتماعية واالقتصادية األسرية، أو ما ميكن أن نطلق عليه متغريات 
التنشيتيتيتئة األسيتيتيترية مقابيتيتيتل زييتيتيتادة أمهييتيتيتة متغيتيتيتريات التحيتيتيتديث وميكيتيتيتن اختبيتيتيتار هيتيتيتذه الفرضيتيتيتية وحتويلهيتيتيتا إىل فرضيتيتيتية 

 إحصائية.

ًولى:الفرضيةًالصفريةًاأل

ال توجيتيتيتيتد علقيتيتيتيتة بيتيتيتيتني متغيتيتيتيتريات املكانيتيتيتيتة االجتماعييتيتيتيتة االقتصيتيتيتيتادية األسيتيتيتيترية ليتيتيتيتدى الشيتيتيتيتباب )تعليتيتيتيتيم 
 -العميتيتر -الظيتيتروف السيتيتكنية -"حجيتيتم األسيتيترة" أو عيتيتدد أفيتيتراد األسيتيترة -ممتيتيتدة -األبنيتيتاء، منيتيتط األسيتيترة نووييتيتة

خيتيتيتروج امليتيتيترأة للعميتيتيتل، احلاليتيتيتة االجتماعييتيتيتة( واالجتيتيتاه حنيتيتيتو احلداثيتيتيتة يف تغييتيتري بعيتيتيتض القيتيتيتيم االجتماعييتيتة ) -النيتيتوع
 التسامح، الكرم، احرتام اجلار، العلقات االجتماعية، علقة األبناء باآلباء(.

ًالفرضيةًالبديلة:ً-
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توجيتيتد علقيتيتة بيتيتني متغيتيتريات املكانيتيتة االجتماعييتيتة االقتصيتيتادية األسيتيترية للشيتيتباب )تعليتيتيم اآلبيتيتاء، منيتيتط 
السيتيتيتيتيتكنية، العميتيتيتيتيتر، النيتيتيتيتيتوع، احلاليتيتيتيتيتة عيتيتيتيتيتدد األفيتيتيتيتيتراد"، الظيتيتيتيتيتروف  -حجيتيتيتيتيتم األسيتيتيتيتيترة -ممتيتيتيتيتيتدة -األسيتيتيتيتيترة، "نووييتيتيتيتيتة

االجتماعية( واالجتاه حنو احلداثة يف تغييتري بعيتض القيتيم االجتماعييتة )خيتروج امليترأة للعميتل، التسيتامح، الكيترم، 
 احرتام اجلار، العلقات االجتماعية "علقة األبناء باآلباء"(.

ًالفرضيةًالصفريةًالثانية:

لوسيتيتيتائل االتصيتيتيتال، السيتيتيتنة الدراسيتيتيتية، اخللفييتيتيتة ال توجيتيتيتد علقيتيتيتة بيتيتيتني متغيتيتيتريات التحيتيتيتديث )التعيتيتيترض 
احلضيتيترية( واالجتيتيتاه حنيتيتو احلداثيتيتة يف تغييتيتري بعيتيتض القيتيتيم االجتماعييتيتة )خيتيتروج امليتيترأة للعميتيتل، التسيتيتامح، الكيتيترم، 

 احرتام اجلار، العلقات االجتماعية "علقة األبناء باآلباء"(.

ًالفرضيةًالبديلة:

ئل االتصيتيتيتيتال، السيتيتيتيتنة الدراسيتيتيتيتية، اخللفييتيتيتيتة توجيتيتيتيتد علقيتيتيتيتة بيتيتيتيتني متغيتيتيتيتريات التحيتيتيتيتديث )التعيتيتيتيترض لوسيتيتيتيتا
احلضيتيترية( واالجتيتيتاه حنيتيتو احلداثيتيتة يف تغييتيتري بعيتيتض القيتيتيم االجتماعييتيتة )خيتيتروج امليتيترأة للعميتيتل، التسيتيتامح، الكيتيترم، 

 احرتام اجلار، العلقات االجتماعية "علقة األبناء باآلباء"(.

ًمفاهيمًومصطلحاتًالدراسة:

، حنتاج للتوقف عنيتد عيتدد املفيتاهيم اهلاميتة، والتعيترف لدراسة أثر التحديث على القيم االجتماعية
 عليها، والعمل على حتديدها وتعريفها، وهذه املفاهيم هي:

التحيتديث لغوييتاا: التحيتديث نقيتيض القيتدي، حيتيتدث الشيتيء حييتدث حيتدوثاا وحداثيتةا، وأحدثيته هيتيتو، 
دث أميتر فهو حمدث وحديث، ولذلك استحدثه، واحلدوث كون شيتيء مل يكيتن، وأحدثيته اهلل فحيتدث، وحيت

 (1)أي وقع.

ً

                                                           
، 6591اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، لسان العرب، الجزء الثاني، بيروت،  -1
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 التحديث:

دانييتيتيتال لرينيتيتيتر: عيتيتيترف التحيتيتيتديث بأنيتيتيته عملييتيتيتة تغيتيتيتري اجتميتيتيتاعي يتحيتيتيتول اجملميتيتيتع النيتيتيتامي مبوجبهيتيتيتا إىل 
 اكتساب اخلصائص الشائعة املميزة للمجتمعات األكثر حتضراا.

"عبيتيتيتيتارة عيتيتيتيتن حركيتيتيتيتة أفيتيتيتيتراد وجمموعيتيتيتيتات عليتيتيتيتى حميتيتيتيتور ثقيتيتيتيتايف ميتيتيتيتن مرحليتيتيتيتة تعرفهيتيتيتيتا القيتيتيتيتيم  والتحددددديث
 االجتماعية احمللية بأهنا تقليدية باجتاه مرحلة تعرفها نفس القيم الثقافية بأهنا حتديث".

ًالتغير:

التغري لغوياا: هو تغري الشيء عيتن حاليته، أو حتيتول، وغيتريه، حوليته وبدليته كأنيته جعليته غيتري ميتا كيتان، 
 (2) اخلال وانتقاهلا من الصلح إىل الفساد. أي تغري

والتغري: يعين االختلف ما بني احلالة اجلديدة واحلالة القدمييتة، واخيتتلف الشيتيء عميتا كيتان علييته 
 خلل فرتة حمددة.

ًالقيمًاالجتماعية:

القيميتيتة واحيتيتدة القيتيتيم وأصيتيتله اليتيتواو، ألنيتيته يقيتيتوم مقيتيتام الشيتيتيء، والقيتيتيم تعيتيتين  يتيتن  -القيتيتيم لغوييتيتاا: هيتيتي
 الشيء بالتقوي.

 (3) تقول: تقاوموه فيما بينهم، وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهته.

يقصيتيتد هبيتيتا اهتميتيتام الفيتيترد وميليتيته إىل اكتشيتيتاف احلقيقيتيتة، وهيتيتو يف سيتيتبيل ذليتيتك اهليتيتدف يتخيتيتذ  القدديم:
لنظر إىل قيمتهيتا العلمييتة، أو اجتاهاا معرفياا من العامل احمليط به، فهو يوازن بني األشياء بقصد معرفتها دون ا

 (4) إىل الصورة اجلمالية هلا.
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القيتيتيم هيتيتي أحكيتيتام االجتاهيتيتات حنيتيتو إدراك أهيتيتيتداف اجلماعيتيتة، فيتيتالقيم حتيتيتدد وتضيتيتفي الشيتيترعية عيتيتيتن 
أهيتيتداف النسيتيتق، وترشيتيتد األشيتيتخاص الفيتيتاعلني أثنيتيتاء أدائهيتيتم لنشيتيتاطهم وتفيتيتاعلهم يف املوقيتيتف وحتيتيتدد ميتيتن والء 

 (5) ى.الشخص للدور إزاء األدوار األخر 

ًالتسامحًاالجتماعي:

التسامح يف اللغة العربية: هو كلمة تدل على السياسة اليت يتجمل هبيتا الفيترد يف التعاميتل ميتع كيتل 
ما ال يوافق عليه، ويصرب علييته، وحييتاول فييته وبالتيتايل هيتي أحسيتن، ويتقبيتل حضيتوره بوصيتفه حقيتاا ميتن حقيتوق 

 (6) ىن املواطنة يف الدولة املدنية احلديثة.املخالفة، والزمة من والزم احلرية اليت يقوم عليها مع

والتسيتيتامح لغيتيتةا: هيتيتو ميتيتأخوذ ميتيتن السيتيتماحة وهيتيتي املسيتيتاهلة والتسيتيتامح، أي تسيتيتاهلوا، وهيتيتو االبتعيتيتاد 
 عن الضيق والشدة.

واملفهيتيتيتوم اللغيتيتيتوي للتسيتيتيتامح االجتميتيتيتاعي هيتيتيتو موقيتيتيتف فكيتيتيتري وعمليتيتيتي قواميتيتيته تقبيتيتيتل املواقيتيتيتف الفكرييتيتيتة 
 كانت موافقة أو خمالفة ملواقفنا.  والعملية اليت تصدر من الغري، سواء

يف اللغة هو ضد اللؤم، وهو يف االصطلح إعطاء الشيء عيتن طييتب نفيتس، قليتيلا كيتان  الكرمً:
 أو كثرياا.

وقيتيتال الراغيتيتب: الكيتيترم إذا وصيتيتف بيتيته اإلنسيتيتان فهيتيتو اسيتيتم لألخيتيتلق واألفعيتيتال احملميتيتودة، اليتيتيت تظهيتيتر 
 منه، وال يقال: هو كري حىت يظهر ذلك منه.

ًالمرأةًللعمل:خروجً

أي حتقيق احلرية لإلنسان سواء كان ذكراا أو أنثى، وجلميع فئات اجملتمع، والتمايز ال يكيتون بيتني 
فرد وآخر إال على أساس ما يقدمه هذا الفرد أو ذلك من إنتاج لتحقيق الرفاهية العامة للمجتمع، كما أن 
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االا ونساء كل حسب قدرته، فاملرأة هلا حقوقها  اجملتمع حيب أن يوفر العمل جلميع أفراده القادرين عليه، رج
 كاملة دون التحول إىل رجل أو التخلي عن أنوثتها.

فخروج امليترأة للعميتل يعيتين أن تتيتوفر للميترأة احلقيتوق والظيتروف امللئميتة اخلالييتة ميتن السيتعف والقهيتر 
 (7) اليت متكنها من مزاولة دورها يف اجملتمع بشكل طبيعي.

ًاحترامًالجار:

جلار يف اللغة يطلق على معان منها اجملاورة يف السكن، والشريك يف العقار، والذي جييتري احرتام ا
غيتريه، أي يؤمنيتيته مميتا خييتيتاف، وعليتيتى املسيتتجري أيضيتيتاا وهيتو اليتيتذي يطليتيتب األميتان، ويطليتيتق عليتى احللييتيتف، وعليتيتى 

ًًالناصر، وعلى غري ذلك،

ًتعريفاتًالتحديثًً:

ترميتيتيتيتي إىل إحيتيتيتيتداث مجليتيتيتيتة ميتيتيتيتن التغيتيتيتيتريات  Processإن تيتيتيتيتداول التحيتيتيتيتديث االجتميتيتيتيتاعي كعملييتيتيتيتة 
املرغيتيتوب فيهيتيتا، أميتيتر أدى بيتيتاملنظرين والُبحيتيتاث للخليتيتط بيتيتني مفهيتيتوم التحيتيتديث االجتميتيتاعي وغيتيتريه ميتيتن املفيتيتاهيم 

والتصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتنيع  Developmentمثيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتل التنمييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة  concepts Socialاالجتماعييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة األخيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترى، 
industrialization  والتحضيتيتيترUrbanization  وبيتيتيتني هيتيتيتذه املفيتيتيتاهيم ومفهيتيتيتوم التغيتيتيتري االجتميتيتيتاعي

social change  وهيتيتذه املفيتيتاهيم إن جيتيتاز التعبيتيتري هيتيتي ميتيتن فئيتيتة واحيتيتدة، تيتيتتم عيتيتن التحيتيتول احليتيتادث يف
 جوانب اجملتمع املختلفة، واملمتدة إىل تركيبة شخصيات أفراده.

أنيته هيتدف "تغيتري  ولكي يتم الفصل بني املفاهيم، البد أوالا من النظر إىل مفهيتوم التحيتديث عليتى
اجتميتيتاعي" تسيتيتيتعى اجلهيتيتود املوجهيتيتيتة حنيتيتو حتقيقيتيتيته، أو أنيتيته تغيتيتيتري حيتيتدث تلقائييتيتيتاا "بيتيتدون تيتيتيتدخل حكيتيتومي" ميتيتيتن 

 خلل االحتكاك الثقايف بني اجملتمعات احلديثة وتقليدية احلياة االجتماعية.

اا، على حنو ميتا تقيتدم ميكيتن اعتبيتار التحيتديث ضيترباا ميتن التغيتري االجتميتاعي، املمييتز بكونيته تصيتاعدي
 يلحق برتكيبة البناء االجتماعي كافة مبا فيها النسق الثقايف والسياسي.
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وإن كيتيتان مفهيتيتوم التغيتيتري االجتميتيتاعي نفسيتيته يعيتيتاين ميتيتن إشيتيتكاليات االرتبيتيتاط غيتيتري واضيتيتحة الفواصيتيتل 
، التقيتدم Evolution، والتطيتور Growthبينه وبني بعيتض املفيتاهيم االجتماعييتة األخيترى، مثيتل النميتو 

Progressميتيتيتيتاز عنهيتيتيتا بشيتيتيتموليته، حييتيتيتث يشيتيتيتري إىل مجييتيتيتع التحيتيتيتوالت اليتيتيتيت تطيتيتيترأ عليتيتيتى اجملتميتيتيتع،  ، إال أنيتيتيته
املرغوب فيها وغري املرغوب فيها، السريعة والبطيئة، اجلزئية والشمولية، العميقة والسطحية، فالفارق النسيب 

 جزاء اجملتمع.بني مفهوم التغري واملفاهيم املرتبة به، ميكن يف سرعة واجتاه التغري، ودرجة مشوليته أل

وميتيتيتن خيتيتيتيتلل تعرييتيتيتف التحيتيتيتيتديث االجتميتيتيتاعي وحتدييتيتيتيتد مدلوالتيتيتيته، ميكيتيتيتيتن اعتبيتيتيتاره جيتيتيتيتزءاا ميتيتيتن التغيتيتيتيتري 
االجتميتيتيتاعي، ال يعيتيتيتد كونيتيتيته تغيتيتيتري اجتماعييتيتيتاا ذا خيتيتيتط تصيتيتيتاعدي حنيتيتيتو التعقييتيتيتد االجتميتيتيتاعي اليتيتيتذي يطيتيتيترأ عليتيتيتى 

ل بأن التحيتديث هيتو مكونات البناء االجتماعي، مبا فيه من انساق ومؤسسات خمتلفة، هذا وال ميكن القو 
فقيتيتيتط التغيتيتيتيتري النيتيتيتيتاجم عيتيتيتيتن اجلهيتيتيتيتود "املقصيتيتيتيتودة"، فالتحيتيتيتيتديث كميتيتيتيتا ييتيتيتيتذهب شيتيتيتيتوداك قيتيتيتيتد يكيتيتيتيتون تلقائييتيتيتيتاا وغيتيتيتيتري 
مستهدف من قبل جهود حكومية أو أهلية، وإمنا حييتدث نتيجيتة االحتكيتاك الثقيتايف مبجتمعيتات اسيتتحدثت 

 حالة من التميز البنائي يف اجملتمع.أنساقها االجتماعية، غري أنه ميتاز عن عامة أمناط التغري بكونه حيدث 

وتعيتيترف ظيتيتاهرة التحيتيتديث بأهنيتيتا "عبيتيتارة عيتيتن حركيتيتة أفيتيتراد وجمتمعيتيتات عليتيتى حميتيتور ثقيتيتايف ميتيتن مرحليتيتة أو حاليتيتة  -
 تعرفها القيم الثقافية احمللية بأهنا تقليدية، باجتاه مرحلة أو حالة تعرفها نفس القيم الثقافية بأهنا حتديث".

 (8) مل التغريات البنائية االجتماعية إضافة إىل التغريات يف االجتاه السلوكية.والتحديث أيضاا عملية تش -

 أن التحديث ميكن قياسه والحظته من خلل بعدين رئيسيني مها: -Bulmerويرى هربرت بلومر  -

 التحول من جمتمع تقليدي خصوصي إىل جمتمع حديث عام. -

معاجلة املشاكل النامجة عيتن تغيتري بنييتة اجملتميتع وأنه عملية تقود إىل اجتاه مؤسسات متخصصة يف 
 على املستويني الفردي واالجتماعي، خلل التحول من حياة تقليدية إىل حيلة جديدة.

فريى أن التحيتديث عملييتة تشيتمل التغيتريات البنائييتة االجتماعييتة  -Calvin Gold Scheiderأما  -
 (9) فضلا عن التغريات يف االجتاهات السلوكية.

                                                           
8

م،  6555, دار الكتب الوطنية , طرابلس سنة  6سليمان الدليمي، محمد محسن، المدخل إلى علم االجتماع، ط -

 .665-669ص



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(40) 
 

مصيتيتطلح التحيتيتديث إىل انتقيتيتال اجملتميتيتع ميتيتن جمتميتيتع تقلييتيتدي، أو جمتميتيتع ميتيتا قبيتيتل التحيتيتديث إىل أمنيتيتاط ويشيتيتري 
 (10) تكنولوجية وما يتعلق هبا من تنظيم اجتماعي مييز الدول الغربية املتقدمة اقتصادياا واملستقرة نسبياا.

ًأشكالًالتحديث:

 للتحديث عدة أشكال منها ما يلي:

 :التحديث االجتماعي 

تتمثيتيتل أبيتيترز خصيتيتائص التحيتيتديث االجتميتيتاعي بانتقيتيتال أعيتيتداد كبيتيترية ميتيتن سيتيتكان الرييتيتف إىل املراطيتيتز 
الصناعية اليت تعترب أحد عوامل التحديث، باإلضافة إىل أن النمو التكنولوجي الذي يقلل من عدد العمال 

نفسيته يف جمتميتع ميتيتاز  الزراعيني غري الفنيني يف العملية اإلنتاجية، ومع منيتو التحيتديث االجتميتاعي جييتد الفيترد
باحلرية والقيتدرة عليتى اختيتاذ القيترارات اخلاصيتة بيته، فيكيتون حيتراا يف اختييتار مهنتيته، وغيتري مليتزم مبتطلبيتات عائلتيته 

 وعشريته.

كميتيتا أن وسيتيتائل االتصيتيتال حتيتيتل حميتيتل علقيتيتة الوجيتيته للوجيتيته، ويضيتيتع التحيتيتديث االجتميتيتاعي األولوييتيتة 
 الجتماعية.للمهارات واالكتساب بدالا عن الوراثة واملكانة ا

 :التحديث االقتصادي 

يتضيتيتيتيتمن هيتيتيتيتذا التحيتيتيتيتديث الكثيتيتيتيتري ميتيتيتيتن العناصيتيتيتيتر واألدوات اليتيتيتيتيت حتيتيتيتيتدث تغيتيتيتيترياا يف اجتاهيتيتيتيتات األفيتيتيتيتراد 
واجلماعيتات، كميتا يشيتري التطبييتيتق امليتنظم للعليتوم والتكنولوجييتيتاا يف عملييتات اإلنتيتاج والتوزييتيتع، وميتا يرتتيتب عليتيتى 

للطاقة بدالا من الطاقة احليوانية أو البشرية املستخدمة  ذلك من علقات إنتاجية، وأيضاا االستخدام الكلي
يف اجملتمعات التقليدية، ومبا يؤدي إىل تنوع اإلنتاج حسب احتياجات املستهلكني، وهذا يعين درجة عالية 

 من التخصص يف أمناط اإلنتاج ومهارات العمال.

                                                                                                                                                    
 6591. سنة  ع, مصراته, دار الجماهيرية للنشر والتوزي 6طعبد هللا الهمالي، التحديث االجتماعي، ومعالمه، ونماذج من تطبيقاته،  -9

 .69، صم 
 .41-49م، ص6556سناء خولي، التغير االجتماعي والتحديث، الطبعة األولى، اإلسكندرية، دار المعرفة سنة  -10
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قتصيتيتيتيتادية والعلقيتيتيتيتات وحيتيتيتيتني تبيتيتيتيتدأ عملييتيتيتيتة التحيتيتيتيتديث االقتصيتيتيتيتادي فيتيتيتيتإن جمموعيتيتيتيتة القيتيتيتيتيم واليتيتيتيتنظم اال
االجتماعية وسائر التنظيميتات القائميتة يف اجملتميتع ينبغيتي أن تتجيتاذب جتاذبيتاا عميقيتاا ميتع تليتك اليتيت يتضيتمنها 

 نوع التغيري اجلديد، ونوع االقتصاد مع ما ينشره من قيم خاصة.

 :التحديث السياسي 

ملشاركة السياسية، وإذا ما يتضمن التحديث السياسي ترشيد السلطة والتمايز يف األبنية واتساع ا
مت تنظيم النظم والعمليات السياسية فإن ناتج هذه العملية هو ما ميكن أن نطلق عليه تنمية سياسية، وإذا 

 مل يتحقق ذلك بالصورة الصحيحة واملطلوبة فسيحدث احنلالا سياسياا.

رية، بسيتيتيتلطة موجهيتيتيتة وهيتيتيتذا يعيتيتيتين تبيتيتيتدل السيتيتيتلطة السياسيتيتيتية التقليدييتيتيتة، والدينييتيتيتة، واألسيتيتيترية، والعنصيتيتيت
 مقدسة هي السلطة األساسية الوظيفية.

ويتضمن التحديث السياسي أيضاا درجيتة عالييتة ميتن التخصيتص والتميتايز يف اليتنظم السياسيتية ومنيتو 
وسيتيتيتائل االتصيتيتيتال اجلمعيتيتيتي، ويتمثيتيتيتل هيتيتيتذا التخصيتيتيتص يف األدوار األساسيتيتيتية للوظيتيتيتائف املختلفيتيتيتة للمؤسسيتيتيتات 

 اسية.الدينية واحتاد العمال واجلماعات السي

متتيتيتيتاز العملييتيتيتة األساسيتيتيتية يف األشيتيتيتكال السياسيتيتيتية احلديثيتيتيتة املختلفيتيتيتة باسيتيتيتتمرار التفاعيتيتيتل بيتيتيتني اليتيتيتنظم 
 السياسية واحلكم من جهة، وجماالت ومجاعات اجملتمع من جهة أخرى.

ًالقيمًاالجتماعية

ميتيتن احمليتيتددات األساسيتيتية للسيتيتلوك، إذ أن لكيتيتل جمتميتيتع ميتيتن اجملتمعيتيتات  – Value –تعيتيتد القيتيتيم 
اليتيتيت ييتيتتم ميتيتن خلهليتيتا حتدييتيتد طريقيتيتة عيشيتيته يف أي فيتيترتة ميتيتن فيتيترتات تارخييتيته، فيتيتاجملتمع هيتيتو اليتيتذي حييتيتدد فلسيتيتفته 

تصرفات أفراده بشكر عام، ويصمم ويرسم األساليب اليت تضمن بقائيته ودوام متاسيتكه، وهيتو يليتيب مطاليتب 
تمع يعتمد عليتى أفراده اليت من خلهلا يعيشون حياة منتظمة، كذلك فإن تكامل البنية االجتماعية ألي جم

ميتيتا يسيتيتود فييتيته ميتيتن قيتيتيم مشيتيترتكة بيتيتني أعضيتيتائه، وعليتيتى ميتيتدى انتشيتيتار مسيتيتتويات متقاربيتيتة ميتيتن درجيتيتات اليتيتوعي 
 واإلدراك لتلك القيم.
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شيتيتغل موضيتيتوع القيتيتيم جيتيتل اهتميتيتام الكثيتيتري ميتيتن قيتيتادة الفكيتيتر والفلسيتيتفة منيتيتذ حقبيتيتة زمنييتيتو  -أهميددةًالقدديم:ً-
ن الفلسفة واملفكرون إىل عصرنا هذا، حيث ازدادت بعيدة، وبقي هذا املوضوع يلقى الدراسة واالهتمام م

أمهية دراسته من العصر احلاضر متاشياا مع التطور العلمي والتقين، أو ما يسيتمى بعصيتر االنفجيتار املعلوميتايت 
 الذي أثر بدوره على الفرد واجملتمع على املستويني السلوكي والفكري.

ساين عرب املراحل املختلفة ويف جماالت متعددة كان وقد احتلت القيم اهتماماا كبرياا يف الفكر اإلن
أقدمها جمال علم الفلسفة الذي مثلت فييته القيتيم أحيتد املوضيتوعات األساسيتية سيتواء ميتن الفلسيتفات القدمييتة 

 (11) أو املعاصرة.

والواقع أن أمهية دراسة القيم ال تقف داخل نطاق الفكر الفلسفي وحده، بل تتعداه، فالقيم من 
اجلوهرية يف مجيع ميادين احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهي متس العلقات اإلنسانية املفاهيم 

بكافة صورها، ذلك أهنا ضيترورة اجتماعييتة وألهنيتا معيتايري وأهيتداف البيتد أن جنيتدها يف كيتل جمتميتع سيتواء كيتان 
 (12) متأخراا أو متقدماا.

يف البناء االجتماعي، وهي لذلك تعاجل ميتن ويف علم االجتماع تعترب القيم حقائق أساسية هامة 
وجهة النظر السوسيولوجي على أهنا عناصر بنائية تشتق أساساا من التفاعيتل االجتميتاعي، وتعيتد يف السيتنني 
األخرية من املوضوعات اليت حتظى بأمهية واضحة يف النظرية، أو البحث السوسيولوجي، وجدير بالذكر أن 

 الضرورية لتكامل األهداف الفردية واجلماعية.القيم تضع املبادئ التنظيمية و 

ونظيتيتراا للرتبيتيتاط العيتيتاطفي القيتيتوي بيتيتالقيم كمسيتيتتويات للحكيتيتم عليتيتى القواعيتيتد واألهيتيتداف واألفعيتيتال 
امللموسيتيتة، فإهنيتيتيتا تعتيتيترب مطلقيتيتيتة وهنائييتيتة، عليتيتيتى اليتيتيترغم ميتيتن أن تكوينهيتيتيتا وفهمهيتيتا يعتيتيتيترب متصيتيتلا بعملييتيتيتة التفاعيتيتيتل 

أن تنطوي على حتليل  االجتماعي السوية، وطاملا أم القيم توجه اختيار األشياء والسلوك فإن دراستها البد
االجتاهات والسلوك والتفاعل والبناء االجتماعي، حيث تلعب القيم دوراا كبرياا يف حركة اإلنسيتان واجملتميتع، 
فالقيم كما يؤكد علماء االجتماع مكمن الدوافع وراء كل سلوك هادف وغرض يتجه خنو هدف خاص له 

ليتيتيتذي حييتيتيتدد سيتيتيتلوك البشيتيتيتر وييتيتيتنظم مقوميتيتيتات الفعيتيتيتل جاذبيتيتيتيته النفسيتيتيتية أو االجتماعييتيتيتة، وهيتيتيتي الشيتيتيترط املسيتيتيتبق ا
                                                           

11
 .61فوزية دياب، القيم والعادات االجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص -

12
 .663صم، 6440عبد الرؤوف الضبع، علم االجتماع االقتصادي، اإلسكندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر، سنة  -
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اإلنساين، والعلة وراء كل سلوك هادف، وهي تعبري عما هو قائم، فالقيم حافز عمل ومبيتدأ إدراك ومنطيتق 
فهيتيتم، وهيتيتي تضيتيتفي عليتيتى ظيتيتواهر السيتيتلوك اإلنسيتيتاين معنيتيتاه ومبنيتيتاه، والسيتيتلوك اليتيتذي تفرضيتيته القيتيتيم هيتيتو سيتيتلوك 

 (13) ت حني ميارس اإلنسان سلوكه بالتحامه بقيم مجالية ودينية.يصدر أصلا لتحقيق قيمة اجتماعية بالذا

ومبا أن القيم من املوضوعات األساسية اليت يتناوهلا النيتاس عنيتدما حييتدثون عيتن الكثيتري ميتن األميتور 
سواء كانت هيتذه القيتيم اقتصيتادية، أو اجتماعييتة أو دينييتة، أو غريهيتا، فيتإن دراسيتة القيتيم مهميتة، وذليتك ألهنيتا 

 البناء االجتماعي وحتقيق التوازن االجتماعي والضبط للمجتمع.تساعد يف حفظ 

ً:Values Acquisitionً–اكتسابًالقيمًً-

يوليتيتيتد الفيتيتيترد وهيتيتيتو خيتيتيتال ميتيتيتن األيديولوجييتيتيتة اليتيتيتيت حتيتيتيتدد تعامليتيتيته ميتيتيتع املواقيتيتيتف واألشيتيتيتياء واألشيتيتيتخاص 
عناصيترها مسيتؤولية واألهداف اليت تنتظم عليها حماور حياته، مث تتوىل مؤسسات التنشئة االجتماعية بكافة 

 تعليمية وتوجيه سلوكه يف ضوء ما متثله ثقافة ذلك اجملتمع من قيم.

أن اكتساب القيم حيدث عرب عملية تدوين متسلسلة عليتى حنيتو هرميتي  -Krathwohlويرى "كراثول" 
 ذات مخس مستويات هي:

 :Recreational Level -مستوى االستقبال -2

تعلم، وحساسيتيتيته بيتيتاملثريات احمليطيتيتيتة، ورغبتيتيته يف اسيتيتتقباهلا، وضيتيتيتبط ويشيتيتري هيتيتذا املسيتيتيتتوى إىل مرحليتيتة وعيتيتي امليتيتيت
 انتباهه، وتوجيهه حنو مثريات معينة دون غريها، وذلك ألمهيتها يف نظره.

 :Response Level -مستوى االستجابة -1

الشيتعور  ويتعدى امليتتعلم يف هيتذا املسيتتوى جميترد االنتبيتاه إىل االنيتدماج يف املوضيتوع أو الظيتاهرة أو النشيتاط ميتع
 باالرتياح لذلك.

 :Evaluation Level -مستوى التقييم -3
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 .940م، ص6554محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، سنة  -
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ويعطي املتعلم يف هذا املستوى قيمة أو تقديراا لألشياء أو الظواهر أو األفكار، ويسلك سلوكاا متسقاا وثابتاا 
 إزاء املوضوعات وجيعلنا نستنتج أن لديه قيمة معينة.

 :Organization Level -مستوى التنظيم -4

مستوى تنظيم القيم يقف فيه املتعلم عليتى العلقيتات املتبادليتة بيتني خمتليتف القيتيم، ويعييتد تنظيمهيتا 
 يف منظومة قيمية مبيناا ترتيب هذه القيم ومدى سيادة كل منها على القيم األخرى.

 :Characterization Level -مستوى الوسم بالقيمة -1

علم اسيتيتتجابة متسيتيتقة للمواقيتيتف املشيتيتيتحونة وبيتيته تنتهيتيتي عملييتيتة التيتيتذويب، حييتيتث يسيتيتتجيب فييتيته امليتيتت
بالقيم، وفقاا للقيتيم اليتيت يتبناهيتا ويعتقيتدها، ويف هيتذا املسيتتوى ييتتم إصيتدار السيتلوك دون اسيتتثارة للنفعيتاالت 
ويوسم بقيمة تدل على منط سلوكه وحياته، كيتأن يوصيتف بالتعيتاون أو الصيتدق أو االنيتدفاع، نتيجيتة للتوافيتق 

 وما يؤمن به. بني قيمه وسلوكه، أو بني أعماله

ًالدراساتًالسابقة

اهتمت الدراسات االنرتبولوجية واالجتماعية بدراسة اجملتمعات احمللية والصغرية , وتكمن أمهية 
 هذه الدراسات من حيث قدرهتا على إجراء املقارنات يف خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية .

ا أكثر قدرة على إعطاء الفرص للتمييز , فالتغري ويأيت االهتمام بدراسة اجملتمعات احمللية الصغرية من كوهن
يف اجملتمع احمللي تظهر فيه مؤشرات واضحة تعطي الباحث فرصة جيدة للمقارنة بني حالتني , وتساهم 

 هذه الدراسات يف فهم ظاهرة التطور الذي يتحقق يف اجملتمعات اآلخذة يف النمو .

, ولكنه حيمل يف جوهره عملية التغيري اليت  والتغري خيتلف من مكان إىل آخر ومن جمتمع آلخر
حتدث يف أي مكان وأي زمان , وأي تغيري يف أي جمتمع البد أن يكون اجيابياا هبدف الوصول واقع أفضل 
على املستوى االقتصادي واالجتماعي والفكري , وبالتايل يكون تغيرياا خمططاا له وفقاا حلاجات وأهداف 

 اجملتمع . 
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14ًمً(ً.9112ًًأحمدًالثنيً)ًددًًدراسةًمحمدً

اهتمت هذه الدراسة بدراسة التغريات الكبرية اليت طرأت على األسرة الليبية من عمليات تنظيتيم 
األسر واإلجناب , والتخليتي عيتن األفكيتار الثقافييتة التقليدييتة , والعيتادات االجتماعييتة السيتائدة , واالجتيتاه حنيتو 

اجملتميتيتع اللييتيتيب , وليتيتذلك  أمنيتيتاط سيتيتلوكية جدييتيتدة ارتبطيتيتت مبرحليتيتة التغيتيتري االجتميتيتاعي اليتيتذي يشيتيتهدها ويعيشيتيتها
 فقد صاغ الباحث جمموعة من الفروض نذكر من أمهها : 

 يت كلما ارتفعت درجة على ميزان التحديث , اجته حنو ممارسة تنظيم األسرة والقبول هبا . 2

العاملة املتزوجة يت املرأة العاملة أكثر تقبلا  " اجتاهاا " لتنظيم األسرة من املرأة غري العاملة , كما أن املرأة  1
 أكثر ممارسة لتنظيم األسرة من املرأة غري العاملة .

يت كلميتيتا زاد الفيتيتيترد ووعييتيته مبسيتيتيتؤولياته يف حتقييتيتق مسيتيتيتتقبل أفضيتيتل ألبنائيتيتيته وأسيتيترته , ارتفعيتيتيتت درجيتيتة اجتاهيتيتيته  3
 وممارسته لتنظيم أسرته . 

 سته لتنظيم األسرة .يت كلما ارتفعت درجة الفرد يف السلم التعليمي , ارتفعت درجة اجتاهه وممار  4

 يتيتيت وهدف الباحث يف دراسته إىل :  

يت الكشيتيتف عيتيتن اجتاهيتيتات األفيتيتراد حيتيتول تنظيتيتيم األسيتيترة  ووعيتيتيهم يف هيتيتذه املرحليتيتة االنتقالييتيتة اليتيتيت يشيتيتهدها  2
 اجملتمع اللييب , ومعرفة أهم العوامل اليت تساعد على تدعيم هذه الظاهرة وحتذيرها . 

ء واألمهات ووعيهم بدورهم ومسؤولياهتم حنو اجليل اجلدييتد إلعيتدادهم يت الكشف عن مدى اهتمام اآلبا 1
وتنشئتهم مبا يتوافق ميتع ثقافيتة التحيتديث وعملييتات التغيتري املسيتتمرة اليتيت يشيتهدها اجملتميتع , اليتيت تفيترز أمناطيتاا 

ع جماالا جديدة من القيم واالجتاهات والسلوك اليت ختتلف عما كان سائداا يف اجملتمع التقليدي , ومبا ال يد 
 للصراع يف األدوار وازدواجية املعايري والعلقات وأسلوب التفكري بني القدي واحلديث . 
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ـ محمد احمد الثني , التحديث وتنظيم األسرة في المجتمع الليبي , االتجاه والممارسة , دراسة اجتماعية اختباريه  

 م  6559لعلوم االجتماعية والتطبيقية , بمدينة طرابلس , رسالة ماجستير , جامعة طرابلس , كلية ا
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وقد اعتمد الباحث يف دراسته على املسح االجتماعي باالعتماد على االختيار االمربيقي عيتن طرييتق العينيتة 
ني اليتذين تقيتع أعميتارهم ( أفيتراد ميتن اجلنسيت402, وبلغ حجم جمتمع الدراسة أو مجهور البحيتث يف حيتدود )

 بالنسبة لإلناث ( 10يت  11سنة بالنسبة للذكور( وما بني )  21يت  11بني ) 

واملقيمني مبنطقة طرابلس وفروعها , وقد بلغ نسبة حجم العينة إىل حجم جمتميتع الدراسيتة بنسيتبة   
 % ( ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي :  22) 

% ( على فكرة تنظيم األسرة , واإلنيتاث أكثيتر موافقيتة  91نة بنسبة )يت توافق الغالبية العظمى ألفراد العي 2
 من الذكور .

يت أظهيترت نتيتائج الدراسيتة أن األفيتراد احليتديثني هيتم أكثيتر ممارسيتة لتنظيتيم األسيترة ميتن التقلييتدين , ومل تظهيتر  1
 وجود علقة بني التحديث واالجتاه حنو تنظيم األسرة .

 العايل وبني كل من اجتاهات الناس حنو تنظيم األسرة .يت وجود علقة بني التعليم وخصوصاا  3

ً

D , Lerner ًً.15ًدراسةًدانيالًليرنرًً

    The passing of Traditional Societyلقد جاءت هذه الدراسة حتت عنيتوان " 
" احنسيتيتار أو انيتيتدثار أو زوال اجملتميتيتع التقلييتيتدي  " وهيتيتي ميتيتن الدراسيتيتات اهلاميتيتة واملشيتيتهورة يف جميتيتال التحيتيتديث 
قيتيتام هبيتيتا دانييتيتال لرينيتيتر , وتعتيتيترب ميتيتن أشيتيتهر الدراسيتيتات اليتيتيت مت إجرا,هيتيتا يف الشيتيترق األوسيتيتط , وتنطليتيتق     

حيادهيتا وموضيتوعيتها رغيتم ميتا فيهيتا الدراسة أساسيتاا ميتن فرضيتية وضيتعها لرينيتر مقتنعيتاا بصيتحتها , ومعتقيتداا يف 
من حتيز صارخ , وعدم موضوعية واضحة بصرف النظر عما إذا كان متعميتداا أو عيتن غيتري عميتد , دون أن 
يضع يف اعتباره االختلفات والفروق االجتماعية واالقتصادية واأليديولوجية بني اجملتمعات الغربية املتقدميتة 

يقاس عليه , وينبغي أن حُيتدى به , وبني جمتمعات نامية يف الشرق  اليت اعتربها منوذجاا للتحديث احلقيقي
 األوسط .
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 91ص م , 6544دار المعرفة للنشر ,سنة ,  بيروت, المعاصر. جهينة العيسي سلطان . التحديث في المجتمع القطري  

– 94 . 
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وهذه الفرضية اليت انطلق منها لرينر مؤداها : " أن النموذج الغريب للتحديث هو منيتوذج عيتاملي , وأن غاييتة 
التنمييتة ما تسعى إليه البليتدان واجملتمعيتات النامييتة وأقصيتى ميتا هتيتدف إيل بلوغيته وهيتي تعميتل جاهيتدة لتحقييتق 

 فيها هي وصوهلا إىل ذلك النموذج الغريب وحتقيقه . 

ويرى لرينر أن ما يعوق التحديث يف الشرق األوسط ويف البلدان النامية على وجه اخلصوص هو 
 " اخللفية العرقية " وإذا كان هناك من تغري قد حدث يف هذه البلدان فإمنا هو نتيجة لتأثري الثقافة الغربية .

نر دراسيتته عليتى سيتتة جمتمعيتات ميتن دول الشيترق األوسيتط , وقيتد قسيتمها إىل ثيتلث لقد أجرى لري 
وحديثيتيتة , حييتيتث اعتيتيترب األردن وإييتيتران ميتيتن اجملتمعيتيتات التقليدييتيتة ,  -وانتقالييتيتة   -جمموعيتات هيتيتي : تقليدييتيتة  

 ومصر وسوريا من اجملتمعات االنتقالية أو املتحولة , وتركيا ولبنان من اجملتمعات احلديثة .

 بقاا لتكوينه البنائي ومن منظورات خمتلفة هي : وذلك ط

 بالنسبة لرتكيا ولبنان . -يتيتيتيت املنظور االقتصادي  

 بالنسبة ملصر وسوريا . -يتيتيتيت املنظور الدميوغرايف  

 بالنسبة إليران واألردن .  -يتيتيتيت املنظور اإلداري  

دود مقنعيتة وكافييتة عليتى بعيتض تسيتا,الته ولقد حاول لرينر من وراء دراسته هذه الوصول إىل أجوبة شيتافية ور 
 واليت منها : 

 يتيتيت من الذي يتغري ؟  ومن ماذا إىل ماذا يتغري ؟

 يتيتيتيت  وبأي سرعة يتم هذا التغري ؟ 

 إىل غري ذلك من األسئلة واالستفسارات الكثرية اليت وضعها وحبث عن إجابات وردود هلا .

 وتنقسم دراسة لرينر إىل جزأين أساسني مها : 

 األول : تنظيم املسح والدراسة امليدانية والتحليل املبدئي .

 الثاين : حتليل شامل للبيانات . 
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ولقيتيتد أجرييتيتت املقيتيتابلت كلهيتيتا باللغيتيتات احمللييتيتة يف كيتيتل بليتيتد ميتيتن هيتيتذه البليتيتدان السيتيتتة حسيتيتب لغتهيتيتا 
(  2000موعيتيته  ) احمللييتيتة , مث متيتيتت ترمجيتيتة إجابيتيتات املبحيتيتوثني إىل اللغيتيتة االجنليزييتيتة , وقيتيتد متيتيتت مقابليتيتة ميتيتا جم

 شخص يف هذه الدول الستة جمتمعة , وهو ما يشكل حجم العينة للدراسة .

 وعند انتهائه من الدراسة متكن من الوصول إىل عدة نتائج ميكن ذكر أمهها : 

. أن جمتمعات دول الشرق األوسط تنقسم إىل ثلث جمموعات هيتي : جمتمعيتات تقليدييتة , وجمتمعيتات  2
 ت حديثة . انتقالية , وجمتمعا

يت .  أن التغري يف هذه البلدان ييتتم يف مجييتع قطاعيتات اجملتميتع االقتصيتادية واالجتماعييتة والسياسيتية وبصيتورة 1
 منتظمة ومتناسقة .

 . هناك عوامل فعالة وهامة تلعب دوراا بارزاا ومؤثراا يف حتديث اجملتمع من أمهها ما يلي :  3

 يت االستشعار بالغري  أ . التعرض لوسائل االتصال  ب يت التحضر  ج

ذ . من أهم النتائج عليتى اإلطيتلق ميتن وجهيتة نظيتر لرينيتر أن النميتوذج الغيتريب للتحيتديث هيتو النميتوذج املثيتايل 
اليتيتذي تسيتيتعى إلييتيته كيتيتل اجملتمعيتيتات اإلنسيتيتانية كلهيتيتا وتعميتيتل جاهيتيتدة وبشيتيتكل دائيتيتم لبلوغيتيته والوصيتيتول إلييتيته حيتيتىت 

 ترقى ملصاف اجملتمعات احلديثة واملتقدمة .  

ًتًالمنهجيةًللدراسةً:اإلجراءا

ًنوعًالدراسةً

استخدمت هذه الدراسة املسح االجتماعي عن طرييتق العينيتة اليتذي يعتيترب ميتن أكثيتر الطيترق متشيتياا 
وملئمةا واستخداماا هلذا النوع من الدراسات الوصفية , إذ يتيتيح هيتذا املسيتح االجتميتاعي القيتدرة عليتى مجيتع 

 راسة .أكرب قدر من البيانات امليدانية عن موضوع الد

ً

ً
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ً:ًوسيلةًجمعًالبيانات

اعتمد الباحث على االستبيان كوسيلة جلمع البيانات حيث يعد االستبيان أداةا جلمع املعلومات 
 يف البحوث االجتماعية وخاصة عندما يتصف جمتمع البحث بدرجة عالية من التعليم .

ً:مجاالتًالدراسة

يت اجملال املكاين يقصيتد بيته النطيتاق املكيتاين إلجيتراء الدراسيتة , حييتث تقيتع وحيتدات االهتميتام ضيتمن احليتدود  2
 24/ 34اإلدارييتيتة ملدينيتيتة زلييتيتت اليتيتيت تقيتيتع عليتيتى البحيتيتر املتوسيتيتط بطيتيتول مخسيتيتني كيليتيتو ميتيترت , عليتيتى خيتيتط طيتيتول 

كيليتو   219ى بعيتد ميترتاا , وتقيتع عليت 29مشيتاالا , وترتفيتع عيتن سيتطح البحيتر  31/  19شرقاا , ودائرة عيترض 
 16مرتاا إىل الشرق من مدينة طرابلس  يتيت  ليبيا . 

. اجملال البشري : نعين به مجهور البحث الذي تشمله الدراسة " وحيتدة التحلييتل أو االهتميتام هيتي عينيتة  1
 من الشباب اجلامعي بكلية اآلداب اجلامعة األ رية  يتيت  جمتمع الدراسة " 

 الفرتة اليت متت فيها الدراسة امليدانية ومت من خلهلا مجع البيانات. اجملال الزمين ونقصد به  3

 م . 1022/  1021من جمتمع الدراسة وهي العام 

ًتحديدًحجمًالعينةً:

إن حتديد حجم العينة يتطلب حتديد وحدة الدراسة أوالا , حيث مت حصر مجيع عدد الطلب " 
للشيتروط الواجيتب توافرهيتا يف العينيتة , وقيتد مت اختييتار العينيتة  جمتمع البحيتث " ومت اختييتار العينيتة املناسيتبة وفقيتاا 

العشوائية الطبقية غيتري النسيتبية وذليتك متاشيتياا ميتع طبيعيتة جمتميتع البحيتث ولتعطيتي االحتمالييتة لكيتل مفيتردة ميتن 
 0.01مفردات البحث , وأن يكون ضمن العينة , وقد كانت معاملت االرتباط ذات داللة إحصائية  ) 

 =a اجمليتيتال صيتيتادق مليتيتا وضيتيتع لقياسيتيته عنيتيتد مسيتيتتوى املعنوييتيتة , ومنهيتيتا مت حتدييتيتد حجيتيتم العينيتيتة ( وبيتيتذلك يعتيتيترب 
 ( طالب وطالبة تقريباا . 2210( مفردة  من واقع )  223بعدد ) 

ً
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 . 644, ص  6519. الطاهر أحمد الزاوي , معجم البلدان الليبية , طرابلس , دار االتحاد العربي للطباعة  
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ًعرضًوتحليلًالبياناتًً:ً

ًمعاملًاالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًالمجالًاألولً"ًالتحديثً"ًوالدرجةًالكليةًللمجالً:أوال :

 ( . 0.002( ومستوى الداللة )  0.972معامل االرتباط  ) متتلك وسائل اتصاالت حديثة ....هل 2

(  0.942. هل متتلك وسائل اتصال حديثة يتيت النقال  يتيت جهاز احلاسوب  يتيت االنرتنت معامل االرتباط )  1
 ( . 0.000ومستوى داللة ) 

( ومسيتيتيتتوى  0.792رتبيتيتيتاط ) ... معاميتيتيتل اال. هيتيتيتل تسيتيتيتتفيد ميتيتيتن وسيتيتيتائل االتصيتيتيتال احلديثيتيتيتة اليتيتيتيت متتلكهيتيتيتا 3
 ( . 0.037)  الداللة

 ( . 0.041( ومستوى الداللة )  0.279. ما نوع االستفادة منها ... معامل االرتباط ) 4

 ( . 0.002( ومستوى الداللة ) 0.999)ق االنرتنت  ... معامل االرتباط. هل تؤيد الزواج عن طري1

(  0.737والطالبيتيتات داخيتيتل احليتيترم اجليتيتامعي ... معاميتيتل االرتبيتيتاط ) . هيتيتل توافيتيتق عليتيتى اخيتيتتلط الطيتيتلب 2
 ( . 0.037ومستوى الداللة ) 

 ( . 0.049) ( ومستوى الداللة 0.742عمل باإلضافة إىل الدوام اجلامعي...معامل االرتباط) هل ت.7

)  ( ومسيتيتيتتوى الدالليتيتيتة 0.744. عنيتيتيتدما تشيتيتيترتي ملبيتيتيتس أو أحدييتيتيتة هيتيتيتل تفضيتيتيتل ... معاميتيتيتل االرتبيتيتيتاط ) 9
0.002 . ) 

 ( . 0.041( ومستوى الداللة )  0.291. ما نوع السكن الذي تقيم فيه ... معامل االرتباط )  9

. هل ترى أن انتشار الربامج الثقافية والعلمية بالفضائيات غريت من عادات ومعتقدات اجملتمع اللييب  20
 ( .  0.020( ومستوى الداللة )  0.974... معامل االرتباط ) 

(  0.0992. هيتيتيتل تتقبيتيتيتل أفكيتيتيتار الغيتيتيتري حيتيتيتىت ليتيتيتو كانيتيتيتت تتغيتيتيتاير ميتيتيتع أفكيتيتيتارك ... معاميتيتيتل االرتبيتيتيتاط )  22
 ( . 0.007ومستوى الداللة ) 
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(  0.742رتبيتيتيتاط ) . هيتيتيتل تعتقيتيتيتد أن النيتيتيتاس قيتيتيتد يتوافقيتيتيتوا ميتيتيتع التحيتيتيتديث اليتيتيتذي حصيتيتيتل ... معاميتيتيتل اال 21
 ( .  0.031) ومستوى الداللة 

(  0.702تقيتدم وتطيتور اجملتميتع اللييتيب  ... معميتل االرتبيتاط )  . هل ترى أن هنيتاك حاجيتة ضيترورية إىل23
 ( . 0.002ومستوى الداللة ) 

(  0.777ما هي األسباب اليت سامهت يف تغري اجملتمع اللييب أكثر من غريها ... معامل االرتباط ) .24
 (  . 0.031ومستوى الداللة ) 

(  0.992. هل توافق على التعارف بيتني الشيتاب والفتيتاة قبيتل اخلطوبيتة واليتزواج ... معاميتل االرتبيتاط ) 21
 ( .  0.042ومستوى الداللة ) 

(  0.910. هيتيتيتيتل توافيتيتيتيتق عليتيتيتيتى إقاميتيتيتيتة األفيتيتيتيتراح واملناسيتيتيتيتبات االجتماعييتيتيتيتة يف صيتيتيتيتاالت املناسيتيتيتيتبات ... ) 22
 ( .  0.0042ومستوى الداللة ) 

( ومسيتيتيتيتتوى  0.972قيتيتيتيتال واالنرتنيتيتيتيتت أميتيتيتراا ضيتيتيتيترورياا ... معاميتيتيتل االرتبيتيتيتيتاط ) . هيتيتيتل أصيتيتيتيتبح اسيتيتيتتخدام الن27
 ( . 0.011) الداللة

 ( .  0.011( ومستوى داللة  )  0.972" فكانت الدرجة الكلية  مبعامل ارتباط )  

ويتضح مما سبق أن معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال األول " للتحديث " والدرجة 
, وبيتيتذلك يعتيتيترب اجمليتيتال صيتيتادق مليتيتا وضيتيتع  a=  0.01دالليتيتة إحصيتيتائية عنيتيتد مسيتيتتوى معنوييتيتة  الكلييتيتة  ذات 

 لقياسه .

ًكدلًفقدرةًمدنًفقدراتًالمجدالًالثدانيً"ًتغيدرًالقديمًاالجتماعيدةً"ًوالدرجدةً :ًمعاملًاالرتبداطًبدين ثانياً 
ًالكليةًللمجالً:ً

واالجتميتاعي .. معاميتل االرتبيتاط ) . هل ترى أن القيم االجتماعية حتيتول دون التقيتدم والنهيتوض الفكيتري 2
 ( . 0.002( ومستوى الداللة )  0.939
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. أحب كثرياا اخلروج عن بعض القيم االجتماعية ألين ال أ,من هبا وذلك الستبداهلا مبا هو خري منها ... 1
 ( . 0.037( ومستوى الداللة )  0.717معامل االرتباط  ) 

ثة ألهنيتا سيتتكون عيتاملا هاميتاا يف تقيتدم جمتمعنيتا ... معاميتل . أفضل استبدال قيمنا بقيم حضيتارية مسيتتحد3
 ( .   0.049( ومستوى الداللة )  0.722االرتباط ) 

 ( . 0.041) (ومستوى الداللة 0.294الفئات الواجب التسامح معها...معامل االرتباط) من أكثر .4

 ( . 0.002لة ) ( ومستوى الدال 0.991. ما دافعك األقوى للتسامح ... معامل االرتباط 1

(  0.000ومستوى الدالليتة ) ( 0.033بب ... معامل االرتباط ) . يكون الشخص غري متسامح بس2
 . 

 ( .  0.047( ومستوى الداللة )  0.271) ثار النامجة عن عدم التسامح ... معامل االرتباط. ما اآل7

سيتيتيتيتببه ... معاميتيتيتيتل االرتبيتيتيتيتاط )  . التغيتيتيتيتري اليتيتيتيتذي طيتيتيتيترأ عليتيتيتيتى قيميتيتيتيتة التسيتيتيتيتامح االجتميتيتيتيتاعي يف اآلونيتيتيتيتة األخيتيتيتيترية9
 ( .  0.001( ومستوى الداللة )  0.293

. البييتت هيتيتو املكيتان الطبيعيتيتي للميتيترأة وليتذلك البيتيتد ميتيتن قصيتر الوظيتيتائف عليتيتى الرجيتال .. معاميتيتل االرتبيتيتاط ) 9
 ( .  0.040( ومستوى الداللة )  0.711

أة للعميتيتيتل ... معاميتيتيتل ر . تغيتيتيتري بعيتيتيتض القيتيتيتيم االجتماعييتيتيتة املتخلفيتيتيتة سيتيتيتاعد عليتيتيتى عيتيتيتلج قضيتيتيتية خيتيتيتروج امليتيتيت20
 ( . 0.013(  ومستوى الداللة )  0.271) االرتباط

. هل يعترب تواجد املرأة مضايقاا يف معظم املراكز التعليمية والسياسية واالقتصيتادية ... معاميتل االرتبيتاط      22
 ( .  0.002( ومستوى الداللة )  0.921) 

 ( . 0.004( ومستوى الداللة )  0.729) . كيف ترى علقتك بوالديك ... معامل االرتباط 21

( ومسيتتوى  0.239. هل ختجيتل إذا كيتان أحيتد واليتديك صيتاحب حرفيتة يدوييتة ... معاميتل االرتبيتاط ) 23
 ( . 0.039الداللة ) 
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. هل ترى أن الشباب األن بإمكاهنم القيام بنفس العمل الذي اشتغل فيه آبا,هم . معامل االرتباط ) 24
 ( . 0.039)  ( ومستوى الداللة 0.929

(  0.293معاميتل االرتبيتاط ) .هل ترى أن مساعدة الرجل لزوجته يف األعمال املنزلية أمر البد منيته...21
 ( .   0.029ومستوى الداللة ) 

( ومسيتيتيتتوى الدالليتيتيتة )  0.794. هيتيتيتل تعيتيتيترف األسيتيتيترة اجمليتيتيتاورة ليتيتيتك يف السيتيتيتكن ... معاميتيتيتل االرتبيتيتيتاط ) 22
0.002 . ) 

 ( . 0.042( ومستوى الداللة )  0.237معامل االرتباط ) . هل تتواصل معهم ... 27

 ( .  0.019( ومستوى الداللة )  0.711. هل تربطك علقة طيبة معهم ... معامل االرتباط ) 29

 ( .  0.037( ومستوى الداللة )  0.291. تواصلك معهم يف كل ... معامل االرتباط ) 29

( ومسيتيتيتتوى الدالليتيتيتة ) )  0.917معاميتيتيتل االرتبيتيتيتاط ) . يف اعتقيتيتيتادك هيتيتيتل كيتيتيتل شيتيتيتخص ثيتيتيتري كيتيتيتري ... 10
0.003 . ) 

 ( .  0.049( ومستوى الداللة )  0.911. تكون كرمياا مع ... معامل االرتباط ) 12

 ( . " 0.031( ومستوى الداللة )  0.939"  فكانت الدرجة الكلية ) 

ين " تغيتيتيتيتري القيتيتيتيتيم يتضيتيتيتيتح مميتيتيتيتا سيتيتيتيتبق أن معاميتيتيتيتل االرتبيتيتيتيتاط  بيتيتيتيتني كيتيتيتيتل فقيتيتيتيترة ميتيتيتيتن فقيتيتيتيترات اجمليتيتيتيتال الثيتيتيتيتا
وبيتيتذلك يعتيترب اجمليتيتال  a=  0.01االجتماعييتة " والدرجيتة الكلييتيتة ذات دالليتة إحصيتيتائية عنيتد مسيتيتتوى معنوييتة 

 صادق ملا وضع لقياسه .

ًاختبارًالفرضياتً:

الفرضيتيتيتية الرئيسيتيتيتية  " التحيتيتيتيتديث االجتميتيتيتاعي يقيتيتيتيتود إىل تغييتيتيتري يف بعيتيتيتض القيتيتيتيتيم االجتماعييتيتيتة ليتيتيتيتدى 
وميكيتيتيتيتن اختبيتيتيتيتار هيتيتيتيتذه الفرضيتيتيتيتية وحتويلهيتيتيتيتا إىل فرضيتيتيتيتية إحصيتيتيتيتائية ميتيتيتيتن خيتيتيتيتلل الشيتيتيتيتباب يف اجتيتيتيتيتاه احلداثيتيتيتيتة " , 

 الفرضيات الفرعية .
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 , أما فيما يتعلق مبتغريات املكانة االجتماعية االقتصادية األسرية للشباب " النوع , العمر , تعليم اآلباء
 منط األسرة , حجم األسرة , احلالة االجتماعية فهي تتمثل يف اجلداول التالية :

ً(ًتوزيعًأفرادًالعينةًً)ًحسبًمتغيرًالجنسً(9ًجدولًرقددمً)ً

 النسبة التكرار اجلنس

 % 27.9 19 ذكر

 % 91.1 234 أنثى

 % 200 223 اجملموع

% ( , وأن  91.1( أن الغالبية من أفيتراد عينيتة الدراسيتة إنيتاث بنسيتبة )  2يظهر من خلل اجلدول رقم ) 
% ( , وهيتيتيتيتذا ييتيتيتيتدل عليتيتيتيتى أن التغيتيتيتيتريات اليتيتيتيتيت طيتيتيتيترأت عليتيتيتيتى العيتيتيتيتادات  27.9عينيتيتيتيتة اليتيتيتيتذكور بلغيتيتيتيتت نسيتيتيتيتبة ) 

 واملعتقدات املوجودة يف أدهان اآلباء جتاه عدم خروج املرأة للتعلم . 

ًتوزيعًأفرادًالعينةًً)ًحسبًمتغيرًالعمرً((0ًًجدولًرقمً)ً

 النسبة  التكرار  العمر 

 %29.4 30 10يتيتيت  29

 % 22.3 209 13يتيتيت  12

 % 21.9 12 12يتيتيت  14

 % 1.4 4 19يتيتيت  17

 % 200 223 اجملموع
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( أظهرت البيانات الواردة بالدراسة أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم  1من خلل اجلدول رقم ) 
سنة  10يتيت  29% ( , بينما الفئة العمرية ما بني  22.3سنة وبنسبة )  13يتيت  12يف الفئة العمرية ما بني 

سنة نسبة )  12يتيت  14 % ( , يف حني بلغت الفئة العمرية ما بني 29.4فقد بلغت نسبتها          ) 
% ( وهي أقل  1.4سنة إال نسبة )  19يتيت  17% ( يف حني ال تشكل الفئة العمرية ما بني  21.9

 سنة هي أعلى نسبة يف عينة الدراسة .  13يتيت  12نسبة يف اجلدول وهذا يدل على أن الفئة العمرية ما بني 

ًالجتماعيةً((ًتوزيعًأفرادًالعينةً)ًحسبًمتغيرًالحالةًا3ًجولًرقمً)ً

 النسبة التكرار احلالة االجتماعية

 % 93.3 213 أعزب

 % 2.2 20 متزوج

 % 200 223 اجملموع

( أظهيتيتيترت البيانيتيتيتات اليتيتيتواردة بالدراسيتيتيتة أن الغالبييتيتيتة ميتيتيتن أفيتيتيتراد عينيتيتيتة  3ميتيتيتن خيتيتيتلل اجليتيتيتدول رقيتيتيتم )   
 2.2بلغيتت نسيتبتهم ) % ( بينميتا املتزوجيتون  93.3الدراسيتة حيتالتهم االجتماعييتة غيتري متيتزوجني وبنسيتبة ) 

% ( وهذا يدل على أن ارتفاع نسبة غري املتزوجني ترجيتع إىل الظيتروف االجتماعييتة واالقتصيتادية اليتيت تيتدفع 
الطيتيتلب إىل االلتيتيتزام بإهنيتيتاء الدراسيتيتة أوالا حيتيتىت يسيتيتهل عليتيتيهم االعتميتيتاد عليتيتى أنفسيتيتهم اقتصيتيتادياا قبيتيتل تكيتيتوين 

 األسرة .
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ًحسبًمستوىًتعليمًاألبً((ًًتوزيعًالعينةًً)1ًًجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار مستوى تعليم األب

 % 21.3 10 أمي

 % 21.3 10 ابتدائي

 % 23.1 11 إعدادي

 % 29 32 ثانوي

 % 39.7 23 جامعي

 % 4.3 7 ما فوق اجلامعي

 %  200 223 اجملموع

تعليتيتيم آبيتيتاءهم ( تبيتيتني أن الغالبييتيتة ميتيتن أفيتيتراد عينيتيتة الدراسيتيتة مسيتيتتوى  4ميتيتن خيتيتلل اجليتيتدول رقيتيتم ) 
 21.3% ( بينميتا بلغيتت نسيتيتبة ميتن كيتان مسيتتوى تعليتيم آبيتاءهم أميتيتي )  39.7جيتامعي وكانيتت نسيتبتهم ) 

% ( ومسيتيتتوى ميتيتن كيتيتان تعليتيتيم آبيتيتاءهم  21.3% (  يف حيتيتني أن نسيتيتبة ميتيتن كيتيتان تعليتيتيم آبيتيتاءهم ابتيتيتدائي ) 
التعليتيم ميتا فيتوق % ( يف حني أن نسبة  29% ( ومستوى التعليم الثانوي بلغ نسبة )  23.1إعدادي ) 

% ( وهي أقل نسبة , وهذا يدل على أن غالبية أفراد اجملتمع الذكور متعلمني , وهذا  4.3اجلامعة بلغ ) 
 يساعد يف حتسني الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة  .

 

ً
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ً(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًًمستوىًتعليمًاألمً(2ًالجدولًرقمً)ً

 بةالنس التكرار مستوى تعليم األم

 % 22.7 29 أمي

 % 22.2 17 ابتدائي

 %  11.7  37 إعدادي

 % 42.2 27 ثانوي أو ما يعادله 

 % 7.4 21 جامعي

 % 0.2 2 ما فوق اجلامعة

 % 200 223 اجملموع

( يوضيتيتح أن غالبييتيتة أفيتيتراد العينيتيتة ميتيتن كيتيتان مسيتيتتوى تعليتيتيم أمهيتيتاهتم ثيتيتانوي أو ميتيتا  1اجليتيتدول رقيتيتم )
 11.7% ( مث من كان مستوى أمهاهتم إعدادي فقيتد بلغيتت نسيتبتهم )  27يعادله قد بلغ نسبة       ) 

 % ( و ميتن كيتان مسيتتوى أمهيتاهتم 22.2% ( مث من كان مستوى أمهاهتم ابتدائي فقد بلغت نسبتهم ) 
% ( وأن من كان مستوى أمهاهتم التعليمي جامعي فقد بلغت نسبتهم  22.7التعليمي أمي بلغ نسبة ) 

% ( وهيتذا ييتدل  0.2% ( أما من كان مستوى أمهيتاهتم ميتا فيتوق اجليتامعي فقيتد بلغيتت نسيتبتهم )  7.4) 
 على أن اجملتمع قد أخذ بعوامل التحديث االجتماعي وتأثر هبا  
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ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًعددًأفرادًاألسرةً((2ًًالجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار عدد أفراد األسرة

 % 9.2 24 1يتيت  1

 % 32.3 12 9يتيت  2

 % 20.2 99 يتيت فما فوق 20

 % 200 223 اجملموع

(  يتضح أن عدد أفراد األسر لغالبية أفراد عينيتة الدراسيتة تيترتاوح ميتن  2من خلل اجلدول رقم ) 
( وبنسيتبة )  9يتيتيت  2% ( وتأيت يف املرتبة الثانية عدد أفراد األسيتر ميتن )  20.2يتيت فما فوق وبنسبة )  20) 

( ويلحظ وبصفة  % 9.2( إال نسبة  )  1يتيت  1% ( يف حني مل يشكل عدد أفراد األسر من )  32.3
 عامة أن حالة التغري االجتماعي اليت مير هبا اجملتمع مل تؤثر يف اجتاهات األفراد حنو حجم األسرة . 

ً(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًنوعًاألسرةً(1ًالجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار نوع األسرة

 % 49.1 79 ممتدة

 % 12.1 94 نووية

 % 200 223 اجملموع

% (  12.1( يتضح أن غالبية أفراد العينة أسرهم نووييتة وبنسيتبة )  7من خلل اجلدول رقم ) 
% (  وهذا يدل على أن األسرة الليبية قد حتولت  49.1يف أن األفراد الذين أسرهم ممتدة بلغت نسبة ) 
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سيتبة أقيتل ميتن األسيتر من النمط التقلييتدي وهيتي األسيترة املمتيتدة إىل األسيترة النووييتة الصيتغرية ميتع احتفاظهيتا وبن
 املمتدة وهي األسرة التقليدية القدمية , وكل هذا بفعل التغري االجتماعي الذي يشهده اجملتمع .

(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبًًالقيمًاالجتماعيةًتحولًدونًالتقدمًوالنهوض6ًًالجدولًرقمً)ً
ًالفكريًواالجتماعي

 النسبة التكرار والنهوض الفكري واالجتماعيهل ترى أن القيم االجتماعية حتول دون التقدم 

 % 39.3 24 نعم

 % 20.7 99 ال

 % 200 223 اجملموع

(  يتضيتح أن غالبييتة أفيتراد العينيتة ييترون أن القيتيم االجتماعييتة حتيتول دون التقيتدم  9من خلل اجليتدول رقيتم ) 
أفيتراد العيتني فهيتم % ( ميتن  39.3% ( أميتا ميتا نسيتبته )  20.7والنهوض الفكيتري واالجتميتاعي وبنسيتبة ) 

يرون عكس ذلك , وهذا يدل على أن اجملتمع اللييب رغيتم التغيتريات االجتماعييتة واالقتصيتادية إال أنيته ميتازال 
 جمتمع حمافظ .

ً  
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الخروجًعنًبعضًالقيمًاالجتماعية1ًًالجدولًرقمً)ً ًكثيراً  (ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًأحب
ًمنهاً(ًألننيًالًأؤمنًبهاًوذلكًالستبدالهاًبماًهوًخير

أحب كثرياا اخلروج عن بعض القيم االجتماعية ألنين ال أ,من هبا وذلك 
 الستبداهلا مبا هو خري منها

 النسبة التكرار

 % 21.3 10 نعم

 % 11.7 37 ال

 % 21.0 202 أحياناا 

 % 200 223 اجملموع

(  يتضح أن الغالبية من أفراد العينة حيبون يف بعض األحيان اخلروج  9من خلل اجلدول رقم ) 
عيتيتيتن بعيتيتيتض القيتيتيتيم االجتماعييتيتيتة ألهنيتيتيتم ال يؤمنيتيتيتون هبيتيتيتا وذليتيتيتك السيتيتيتتبداهلا مبيتيتيتا هيتيتيتو خيتيتيتري منهيتيتيتا وكانيتيتيتت النسيتيتيتبة ) 

% ( يف  11.7% ( بينميتيتا ميتيتن ال حيبيتيتون اخليتيتروج عيتيتن بعيتيتض القيتيتيم االجتماعييتيتة وكانيتيتت النسيتيتبة )  21.0
% ( وهيتي أقيتل  21.3حني أن من حيبون كثرياا اخلروج عن بعض القيم االجتماعية فقيتد بلغيتت نسيتبتهم ) 

نسبة يف اجلدول , وهذا يدل على أن أفراد العينيتة ال يزاليتون يعيتريون أمهييتة للقيتيم االجتماعييتة وال يسيتتطيعون 
 جتاوزها أو التخلي عنها . 

ً  
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بً)ًأفضلًاستبدالًقيمناًبقيمًحضاريةًمستحدثةًألنهاً(ًتوزيعًالعينةًحس90ًالجدولًرقمً)ً
فيًتقدمناً( هاماً   ستكونًعامالً 

أفضل استبدال قيمنا بقيم حضارية مستحدثة ألهنا 
 ستكون عاملا هاماا يف تقدمنا

 النسبة التكرار

 % 14.1 40 نعم

 % 11.7 37 ال

 % 11.9 92 أحياناا 

 % 200 223 اجملموع

( يتضيتيتح أن الغالبييتيتة ميتيتن أفيتيتراد العينيتيتة يفضيتيتلون يف بعيتيتض األحييتيتان  20ميتيتن خيتيتلل اجليتيتدول رقيتيتم ) 
% ( بينميتا  11.9استبدال قيتيمهم بقيتيم حضيتارية ألهنيتا سيتتكون عيتاملا هاميتاا يف تقيتدمهم وكانيتت النسيتبة ) 

النسيتبة  من يفضلون استبدال قيمهم بقيم حضارية مستحدثة ألهنا ستكون عاملا هاماا يف تقدمهم وكانيتت
% ( يف حني أن من ال يفضلون استبدال قيمهم بقيم حضيتارية مسيتتحدثة ألهنيتا سيتتكون عيتاملا  14.1) 

% ( , ومن هنا نرى بأن معظم أفراد العينة مييلون إىل التعامل  11.7هاماا يف تقدمهم قد بلغت النسبة ) 
 مع القيم االجتماعية املستحدثة حبذر . 

ً  



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(62) 
 

ًرادًالعينةًحسبً)ًأكثرًالفئاتًالواجبًالتسامحًمعهاً((ًتوزيعًأف99ًجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار من أكثر الفئات الواجب التسامح معها ؟

 % 22.7 29 أفراد األسرة

 % 20.4 27 األطفال

 % 0.2 2 املعارف واألقارب واجلريان

 % 77.3 212 كل ما ذكر

 % 200 223 اجملموع

( يتضح أن غالبية أفراد عينة الدراسة يرون أن التسامح يكون مع  22من خلل اجلدول رقم ) 
% ( , بينميتيتا ميتيتن ييتيترون أن أكثيتيتر الفئيتيتات الواجيتيتب التسيتيتامح  77.3كيتيتل الفئيتيتات حييتيتث بلغيتيتت نسيتيتبتهم ) 

% ( , وميتيتيتن ييتيتيترون أن أكثيتيتيتر الفئيتيتيتات الواجيتيتيتب  22.7معهيتيتيتا هيتيتيتي فئيتيتيتة أفيتيتيتراد األسيتيتيترة فقيتيتيتد بلغيتيتيتت نسيتيتيتبتهم ) 
% ( , يف حيتيتيتني أن ميتيتيتن ييتيتيترون أن أكثيتيتيتر  20.4امح معهيتيتيتا هيتيتيتي فئيتيتيتة األطفيتيتيتال فقيتيتيتد بلغيتيتيتت نسيتيتيتبتهم ) التسيتيتيت

% ( وهيتي  0.2الفئات الواجب التسامح معها هي فئة املعارف واألقيتارب واجليتريان فقيتد بلغيتت نسيتبتهم ) 
 .  أق النسب يف اجلدول , وهذا يدل على أن اجملتمع اللييب متسامح والزالت تسوده احملبة واملودة

 

ً

ً

ً
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ً(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًدافعكًاألقوىًللتسامحً(90ًالجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار ما دافعك األقوى للتسامح

 % 23.1 11 حب اآلخرين

 % 9.1 21 اهلدوء وااللتزام

 % 77.3 212 االلتزام الديين واألخلقي

 % 200 223 اجملموع

غالبييتة أفيتراد العينيتة كيتان دافعهيتم األقيتوى للتسيتامح هيتو ( يتضيتح أن  21من خلل اجلدول رقم ) 
% ( , بينميتيتيتا بلغيتيتيتت نسيتيتيتبة ميتيتيتن كيتيتيتان دافعهيتيتيتم  77.3االلتيتيتيتزام اليتيتيتديين واألخلقيتيتيتي حييتيتيتث بلغيتيتيتت نسيتيتيتبتهم ) 

% ( يف حني أن نسبة من كان دافعهم للتسامح هيتو اهليتدوء  23.1األقوى للتسامح هو حب اآلخرين ) 
 على أن اجملتمع اللييب جمتمع متدين ومتمسك بقيمه الدينية .% ( , وهذا دليل  9.1وااللتزام هي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(64) 
 

ً(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًاآلثارًالناجمةًعنًعدمًالتسامحً(93ًالجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار ما اآلثار النامجة عن عدم التسامح

 % 21.1 10 الكراهية واخلصام

 % 9.0 23 ظلم اآلخرين

 % 2.9 3 زيادة اجلرمية

 % 3.2 1 انتشار الفوضى

 % 2.7 22 زيادة العداوة

 % 29.2 222 كل ما ذكر

 % 200 223 اجملموع

( يتضح أن غالبية أفراد عينيتة الدراسيتة ييترون أن اآلثيتار النامجيتة عيتن  23من خلل اجلدول رقم ) 
% ( بينميتيتا بلغيتيتت نسيتيتبة ميتيتن ييتيترون أن  29.2عيتيتدم التسيتيتامح هيتيتي كيتيتل ميتيتا ذكيتيتر , حييتيتث بلغيتيتت نسيتيتبتهم ) 
ار % ( يف حني أن من يرون أن اآلث 21.1اآلثار النامجة عن عدم التسامح هي الكراهية واخلصام هي ) 
% ( أميتا ميتن ييترون أن اآلثيتار النامجيتة  9.0النامجة عن عدم التسامح هي ظليتم اآلخيترين وبلغيتت نسيتبتهم ) 
% ( , ومن يرون أن اآلثار النامجة عن  3.2عن عدم التسامح هي انتشار الفوضى فقد بلغت نسبتهم ) 

ون أن اآلثار النامجة % ( , يف حني أن من ير  2.7عدم التسامح هي زيادة العدوان فقد بلغت نسبتهم ) 
% ( , يتضح مما سبق أن أفيتراد اجملتميتع  2.9عن عدم التسامح هي زيادة اجلرمية فقد بلغت نسبتهم    ) 

حريصني كل احلرص على التسامح االجتماعي ألهنم يرونه عاملا من عوامل التواصل والتفاعل االجتماعي 
 بني فئات اجملتمع حىت يظل جمتمع متماسك  . 
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(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسب)ًسببًالتغيرًالذيًطرأًعلىًقيمةًالتسامحًفي91ًًرقمً)ًالجدولً
ًاآلونةًاألخيرةً(

 النسبة التكرار التغري الذي طرأ على قيمة التسامح يف اآلونة األخرية

 % 13.9 12 عدم تسك الشباب بقيمهم التقليدية

 % 7.4 21 وسائل التصال احلديثة

 % 79.9 230 البعد الديين

 % 200 223 اجملموع

( يتضيتيتح أن غالبييتيتة أفيتيتراد العينيتيتة ييتيترون أن سيتيتبب التغيتيتري اليتيتذي طيتيترأ  24ميتيتن خيتيتلل اجليتيتدول رقيتيتم ) 
% ( بينميتا بلغيتت  79.9على قيمة التسامح يف اآلونة األخرية سببه البعد اليتديين حييتث بلغيتت نسيتبتهم ) 

% ( , يف حيتني  13.9هيتي ) نسبة ميتن ييترون أن سيتبب الغيتري هيتو عيتدم متسيتك الشيتباب بقيتيمهم التقليدييتة 
% ( وهيتذا   7.4بلغت نسبة من يرون أن سبب التغري هو وسائل االتصال احلديثيتة فقيتد بلغيتت نسيتبتهم ) 

كليتيته مرجعيتيته إىل الرتبييتيتة اإلسيتيتلمية والتنشيتيتئة االجتماعييتيتة السيتيتليمة مليتيتا هليتيتا ميتيتن دور فعيتيتال يف تشيتيتكيل وصيتيتقل 
 شخصية الفرد بداية من أسرته .

ً

ً

ً

ً
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توزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًتغيرًبعضًالقيمًاالجتماعيةًالمختلفةًساعدًعلىً(92ًًالجدولًرقمً)ً
ًعالجًمشكلةًخروجًالمرأةًللعملً(.

تغري بعض القيم االجتماعية املختلفة ساعد يف علج 
 مشكلة خروج املرأة للعمل

 النسبة التكرار

 % 99.3 244 نعم

 % 22.7 29 ال

 % 200 223 اجملموع

( يتضح أن غالبية أفراد العينة يرون أن تغري بعض القيم االجتماعييتة املختلفيتة  21) من خلل اجلدول رقم
% ( يف حني أن من ال يرونه  قد  99.3ساعد على علج مشكلة خروج املرأة للعمل وكانت نسبتهم ) 

% ( وهيتيتيتيتذا يبيتيتيتيتني لنيتيتيتيتا أن اجملتميتيتيتيتع قيتيتيتيتد تيتيتيتيتأثر بيتيتيتيتالتغري  22.7سيتيتيتيتاعد عليتيتيتيتى علجهيتيتيتيتا فقيتيتيتيتد بلغيتيتيتيتت نسيتيتيتيتبتهم ) 
 استبداهلا بقيم اجتماعية حديثة  اعي , وكانت آثاره على القيم االجتماعية حيث مت تعديلها أواالجتم

ً
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(92ًالنتائجًوفقًالجدولً)ًالختبارًالفرضيةًباستخدامًاختبارًسبيرمانًلفروقًالرتبًفكانتً
ً:التالي

متغريات املكانة االجتماعية 
 االقتصادية األسرية

 العوامل احلداثةمتغريات االجتاه حنو 

 قيمة معامل االرتباط 2.000 0.224

 مستوى املعنوية املشاهد يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت 0.037

 قيمة معامل االرتباط 0.224 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت

 مستوى املعنوية املشاهد 0.037 2.000

  0.037( نلحيتيتيتظ أن قيميتيتيتة مسيتيتيتتوى املعنوييتيتيتة املشيتيتيتاهد )  22ميتيتيتن خيتيتيتلل اجليتيتيتدول رقيتيتيتم ) 
P.Value = ( كان أصغر من مستوى املعنوية احملدد )0.01  =a   مما يدل على رفيتض فيترض العيتدم )

وقبيتيتيتيتول الفيتيتيتيترض البيتيتيتيتديل , أي أنيتيتيتيته توجيتيتيتيتد علقيتيتيتيتة ذات دالليتيتيتيتة إحصيتيتيتيتائية بيتيتيتيتني متغيتيتيتيتريات املكانيتيتيتيتة االجتماعييتيتيتيتة 
 االقتصادية األسرية للشباب وبني االجتاه حنو احلداثة يف تغيري بعض القيم االجتماعية 

ً(ًتوزيعًأفرادًالعينًحسبً)ًامتالكًوسائلًاالتصاالتًالحديثةً(91)ًًالجدولًرقم

 النسبة التكرار هل متتلك وسائل االتصال احلديثة

 % 91.0 210 نعم

 % 9.0 23 ال

 % 200 223 اجملموع
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( يتضيتح أن غالبييتيتة أفيتراد العينيتة ميتلكيتيتون وسيتائل االتصيتال احلديثيتيتة  27ميتن خيتلل اجليتيتدول رقيتم ) 
%  9.0% (بينما من ال ميتلكون وسائل االتصال احلديثة بلغيتت نسيتبتهم )  91.0)     وكانت النسبة 

( , وهيتيتذا ييتيتدل عليتيتى انتشيتيتار اسيتيتتخدام التكنولوجييتيتا ووسيتيتائل االتصيتيتاالت احلديثيتيتة وسيتيتهول احلصيتيتول عليهيتيتا , 
 ستوى االقتصادي اجليد للمجتمع .وهذا مؤشر على امل

ًاالستفادةًمنًوسائلًاالتصالًالتيًتمتلكهاً(ً(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)96ًالجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار هل تستفيد من وسائل االتصال احلديثة اليت متتلكها

 % 99.9 222 نعم

 % 2.1 1 ال

 % 200 223 اجملموع

(  يتضح أن غالبية أفراد العينة يستفيدون من وسائل االتصال اليت ميتلكوهنا  29من خلل اجلدول رقم ) 
% ( , وهيتذا ييتدل  2.1% ( بيمنا من ال يستفيدون منها فقد بلغت نسيتبتهم )  99.9النسبة ) وكانت 

عليتى أن الفيتيترص متاحيتيتة لكافيتيتة أفيتراد اجملتميتيتع للسيتيتتفادة ميتيتن وسيتيتائل االتصيتال احلديثيتيتة اليتيتيت ميتلكوهنيتيتا واملتيتيتوفرة 
 لديهم .

ً  
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ًاالتصالًالحديثةً((ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًاالستفادةًمنًوسائل91ًًالجدولًرقمً)ً

 النسبة التكرار ما نوع االستفادة منها

 % 21.3 11 علمية

 % 27.1 19 اجتماعية

 % 2.11 1 صحية

 % 2.9 3 رياضية

 % 9.1 21 ترفيهية

 % 11.1 90 كل ما ذكر

 % 200 223 اجملموع

( يتضيتيتح أن غالبييتيتة أفيتيتراد العينيتيتة يسيتيتتفيدون ميتيتن وسيتيتائل االتصيتيتال  29ميتيتن خيتيتلل اجليتيتدول رقيتيتم ) 
% ( , يف حيتيتيتني أن اليتيتيتذين يسيتيتيتتفيدون منهيتيتيتا علمييتيتيتاا قيتيتيتد بلغيتيتيتت  11.1احلديثيتيتيتة يف كافيتيتيتة اجلوانيتيتيتب وبنسيتيتيتبة ) 

( , أميتيتيتا  % 27.1% ( بينميتيتيتا اليتيتيتذين نيتيتيتوع اسيتيتيتتفادهتم اجتماعييتيتيتاا فقيتيتيتد بلغيتيتيتت النسيتيتيتبة )  21.3نسيتيتيتبتهم ) 
% ( , بينما الذين نيتوع اسيتتفادهتم منهيتا ترفيهييتة  2.9الذين يستفيدون منها رياضياا فقد بلغت نسبتهم ) 

% ( , يف حيتيتيتني أن ميتيتيتن نيتيتيتوع اسيتيتيتتفادهتم منهيتيتيتا صيتيتيتحية قيتيتيتد بلغيتيتيتت نسيتيتيتبتهم )  9.1فقيتيتيتد بلغيتيتيتت نسيتيتيتبتهم ) 
 % ( , كل هذا يشري إىل مستوى التحضر الذي يشهده ووصل إليه اجملتمع . 2.11

ً

ً
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(ًتوزيعًأفرادًالعينةًحسبً)ًتعتقدًأنًالناسًقدًيتوافقواًمعًالتحديثًالذي00ًًرقمً)ًًالجدول
ًحصلً(

 النسبة التكرار تعتقد أن الناس قد يتوافقوا مع التحديث الذي حصل

 % 21.0 202 نعم

 % 31.0 17 ال

 % 200 223 اجملموع

( يتضح أن غالبية أفراد العينيتة يعتقيتدون أن النيتاس قيتد يتوافقيتوا ميتع  10من خلل اجلدول رقم ) 
% ( بينميتيتيتا بلغيتيتيتت نسيتيتيتبة ميتيتيتن ال ييتيتيترون ذليتيتيتك أو  21.0التحيتيتيتديث اليتيتيتذي حصيتيتيتل حييتيتيتث بلغيتيتيتت نسيتيتيتبتهم ) 

تميتيتع % ( وهيتيتذا مؤشيتر اجييتيتايب يوضيتيتح لنيتل أن غالبييتيتة أفيتيتراد العينيتة اليتيتيت متثيتيتل اجمل 31.0أجيتابوا  ) ال ( هيتيتي ) 
 تتجه حنو التحديث والتطور االجتماعي مبا ال يتعارض مع القيم االجتماعية . 

والختبارًهذهًالفرضيةًباستخدامًاختبارًسبيرمانًلفروقًالرتبًفكانتًالنتائجًوفقًماًهدوً
ً(ًوهوًالتاليً:09ًًموضحًبالجدولًرقمً)ً

 العوامل متغريات االجتاه حنو احلداثة متغريات التحديث

متغريات االجتاه حنو  2.000 0.224
 يتيتيتيتيتيتيت 013. احلداثة يف تغيري القيم

 0.224 يتيتيتيتيتيتيت
 متغريات التحديث

2.000 0.013 
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 . P=  0.013( نلحيتظ أن قيميتة مسيتتوى املعنوييتة املشيتاهد )  12من خلل اجلدول رقم ) 
Value   ( كان أصغر من مستوى املعنوية احملدد )0.01  =a  مما يدل على رفض فرض العدم وقبول )

الفرض البديل , أي أنه توجد علقة ذات داللة إحصائية بني متغريات التحديث وبني االجتاه حنو احلداثيتة 
 يف تغيري بعض القيم االجتماعية , وهي علقة طردية ضعيفة . 

 

ًالنتائجًالتيًتوصلتًإليهاًالدراسةً:ً

املعتقيتدات والعيتادات اليتيت يعتنقهيتا اآلبيتاء , واليتيت بيتدورها سيتوف تيتؤثر . أن هناك تغريات قيتد طيترأت عليتى  2
 على عملية التنشئة االجتماعية .

. أن التغري االجتماعي الذي مر به اجملتمع مل يؤثر يف اجتاهات األفيتراد حنيتو حجيتم األسيترة , حييتث كيتان  1
( مما يدل على أن هذا التغيتري يسيتري يتيت فما فوق  20غالبية أفراد العينة ينتمون إىل أسر يرتاوح عددها من ) 

 حنو حتديد حجم األسرة   .

. أن للربامج الثقافية والعلمييتة بالفضيتائيات تيتأثري قيتوي يف تغييتري عيتادات ومعتقيتدات اجملتميتع اللييتيب , فقيتد  3
 استفاد أفراد العينة من انتشار استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصاالت احلديثة وسهولة احلصول عليها .

أن التغيتيتيتري اليتيتيتذي طيتيتيترأ عليتيتيتى قيميتيتيتة التسيتيتيتامح سيتيتيتببه البعيتيتيتد اليتيتيتديين مميتيتيتا ييتيتيتؤدي إىل سيتيتيتلوك غيتيتيتري متسيتيتيتامح ميتيتيتع  .4
 اآلخرين .

. أوضحت الدراسة أن أفراد العينة قيتد تفهميتوا دور امليترأة وقبليتوا تواجيتدها ميتع الرجيتل , وذليتك بعيتد أن مت  1
 مل . القضاء أو تغيري بعض القيم االجتماعية اليت تعارض خروج املرأة للع

( وهيتي علقيتة طردييتة  0.224. مت قبول الفرضية الفرعية األوىل , حيث كانت قيمة معامل االرتباط )  2
قوييتيتيتة , أي أنيتيتيته توجيتيتيتد علقيتيتيتة ذات دالليتيتيتة إحصيتيتيتائية بيتيتيتني متغيتيتيتريات املكانيتيتيتة االجتماعييتيتيتة االقتصيتيتيتادية األسيتيتيترية 

 وبعض القيم االجتماعية.
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( وهيتيتي علقيتيتة طردييتيتة  0.224نيتيتت قيميتيتة معاميتيتل االرتبيتيتاط ) مت قبيتيتول الفرضيتيتية الفرعييتيتة الثانييتيتة , حييتيتث كا 7
ضيتعيفة , أي أنيتيته توجيتيتد علقيتيتة ذات دالليتيتة إحصيتيتائية بيتيتني متغيتيتريات التحيتيتديث واالجتيتيتاه حنيتيتو احلداثيتيتة يف تغييتيتري 

 بعض القيم االجتماعية .

التيتأثري  إن هذه النتائج تبني أن للتحديث تأثري كبري يف تغيري بعض القيم االجتماعييتة , بيتالرغم ميتن أن هيتذا
يكون بنسب متفاوتة , حيث وجدت الدراسيتة أن قيتوة التيتأثري يف بعيتض القيتيم االجتماعييتة يكيتون أقيتوى ميتن 
قيتيتيم أخيتيترى , وهيتيتذا ييتيتدل عليتيتى أن التحيتيتديث االجتميتيتاعي يقيتيتود اىل تغييتيتري يف بعيتيتض القيتيتيم االجتماعييتيتة ليتيتدى 

 الشباب يف اجتاه احلداثة .

ًالتوصياتًوالمقترحاتً:

تماعية وتوضيح كيفية االستفادة من كل شيء جديد وخاصة يف جمال التكنولوجيا . ضرورة التوعية االج 2
 احلديثة .

. إعيتيتيتداد وتقيتيتيتدي اليتيتيتربامج واحملاضيتيتيترات الثقافييتيتيتة لتوعييتيتيتة الشيتيتيتباب اللييتيتيتيب بأمهييتيتيتة التحيتيتيتديث ودوره يف تطيتيتيتوير  1
 اجملتمع اقتصادياا واجتماعياا .

التحديث وما ينتج عنه من تغريات بنائية ووظيفية  توصي الدراسة بالقيام بدراسات أعمق وأمشل لدراسة 3
 يف األسرة اجملتمع .

ًالمراجعً:ً

, مكتبة األسرة , القاهرة , سنة  2. أشرف عبد الوهاب , التسامح االجتماعي بني الرتاث والتغري , ط 2
طرابلس , سيتنة  . الطاهر أمحد الزاوي , معجم البلدان الليبية , دار االحتاد العريب للطباعة , 1م  1002
 م . 2929

. اإلمام العلمة أبو الفضل مجال الدين حممد مكرم بن منظور اإلفريقي املصري , لسان العرب , بريوت 3
 م . 2912
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 2970. جهينة العيسي سلطان , التحديث يف اجملتمع القطري املعاصر , بريوت , دار املعرفة للنشر , 4
 م 

ليتيتة يف اجملتميتيتع العيتيتريب اللييتيتيب املعاصيتيتر , رسيتيتالة ماجسيتيتتري  قيتيتار ييتيتونس , . زينيتيتب حمميتيتد زهيتيتري , امليتيترأة العام 1
 بنغازي .

 م . 2992دار املعرفة اجلامعية , اإلسكندرية , سنة ر , الضوابط االجتماعية والقيم ,سامية حممد جاب.2

. سيتيتيتيتليمان عليتيتيتيتي اليتيتيتيتدليمي  وآخيتيتيتيترون , امليتيتيتيتدخل إىل عليتيتيتيتم االجتميتيتيتيتاع , دار الكتيتيتيتيتب الوطنييتيتيتيتة , طيتيتيتيترابلس  7
 م . 1002

 م . 2992. سناء اخلويل , التغري االجتماعي والتحديث , دار املعرفة اجلامعية  , اإلسكندرية , سنة 9

 م . 1004, دار الوفاء للطباعة , اإلسكندرية , سنة الضبع , علم االجتماع االقتصادي عبد الر,وف.9

ذج من تطبيقاته , دار اجلماهريية للنشر . عبد اهلل عامر اهلمايل , التحديث االجتماعي , معامله , ومنا20
 م .  2992, مصراته , سنة 

 م . 2990. فوزية دياب , القيم والعادات االجتماعية , دار النهضة العربية للطباعة , بريوت سنة 22

 م . 2990. حممد عاطف غيث , قاموس علم االجتماع , دار املعرفة اجلامعية , اإلسكندرية , سنة 21

محيتد الثيتين , التحيتديث وتنظيتيم األسيترة يف اجملتميتع اللييتيب االجتيتاه واملمارسيتة , رسيتالة ماجسيتتري , . حمميتد أ23
 م .  2991طرابلس , سنة 
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ً(االسرةًواالعالمًودورهماًفيًدعمًًالتربويةًوالتعليمية)ً
ًهديًمحمدًالهماليًأ.

ًقدصرًاألخيارً-آلدابًوالعددلومًًكدليةًا/جدددددامعدددةًالمددددرقدب
ًقدسمًً/ًالتربيةًوعدلمًالنفس

 

 مقدمةً

مل تعد عملية تربية وتعليم  النشء يف الوقت احلاضر مرتبطة مبساحة مكانية معينة وهي " 
املدرسة " أو بفرتة زمنية حمددة وهي التلميذ بل أصبحت مستمرة مدي احلياة وخاصة يف ظل التغريات 

من املدرسة  املتلحقة والتطور التكنولوجي والعلمي واملعلومايت السريع ، بل هي عملية مشرتكه بني كل
باعتبارها مؤسسة تربوية نظامية واملؤسسات الرتبوية اللنظامية وعلي راسها االسرة ووسائل االعلم فهذه 
املؤسسات تسهم بدور هام وفعال مع املدرسة يف تربية النشء بل قد تضاهي املدرسة يف قدرهتا علي بناء 

ينتقل التلميذ بني هذه املؤسسات حيتاج ايل وتكوين شخصيته وحتقيق التنشئة املتكاملة له  ، فحينما 
اشباع االحتياجات األساسية مثل " االحتياجات النفسية والرتوحيية وتتخذ هذه االحتياجات اشكاال 
وصورا اجتماعية متفاوتة ختتلف من مرحلة سنية ايل اخري نتيجة لتفاعل هذه املؤسسات . لذا فأنه كلما  

وبيئة هذه املؤسسات واسعة ودور هذه املؤسسات ضعيف كان ذلك أدعي كانت اهلوة بني البيئة املدرسية 
لصعوبة قيام املدرسة بوظيفتها يف تربية وتعليم النشء مث إن وجود فارق كبري بني مستوي البيئة املدرسية 
ومستوي البيئة هلذه املؤسسات يعطل جهود املدرسة ويؤدي إيل هدم كثري من القيم اليت تسعي املدرسة يف 

وينها يف التلميذ ورمبا يؤدي إيل اعتلل شخصية التلميذ وعلي سري العملية الرتبوية والتعليمية ونظراا ملا تك
هلذه املؤسسات من درة عالية يف املسامهة يف دعم وتطوير العملية الرتبوية والتعليمية ويف حل املشكلت 

اس فكرة دراسة دور االسرة واالعلم يف اليت تواجه املدرسة يف تربية وتعليم النشء ظهرت علي هذا االس
 دعم العملية الرتبوية والتعليمية    
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 -مشكلةًالدراسةً:

ًًتكمنًمشكالتًالدراسةًفيًالسؤالًالرئيسًاآلتيًً:

  -ما دور الذي يقدماه  االسرة واالعلم  لدعم العملية الرتبوية والتعليمية ؟

ًويتفرعًمنهًاالسئلةًالفرعيةًاالتيةً:

 ور الذى يقدماه االسرة واالعلم لدعم واجناح العملية الرتبوية والتعليمية ؟.ما  الد-2

 ما الدور الذى يقدماه االسرة واالعلم لدعم واجناح العملية الرتبوية والتعليمية؟  -1

 واقع العلقة بني املدرسة واالسرة واالعلم يف دعم وتطوير العملية الرتبوية والتعليمية ؟ - 3

 العوامل اليت تف حائل أمام االسرة واالعلم للقيام بدورمها يف العملية الرتبوية والتعليمية  ؟ما اهم  -4

ًأهدافًالدراسةً:

 هتدف الدراسة إيل التعرف علي : 

 الدور الذى يقدماه االسرة واالعلم لدعم واجناح العملية الرتبوية والتعليمية . -2

 عم واجناح العملية الرتبوية والتعليمية الدور الذى يقدماه االسرة واالعلم لد -1

   3واقع العلقة بني املدرسة واالسرة واالعلم يف دعم وتطوير العملية الرتبوية والتعليمية  -

 . الوقوف علي أهم العوامل ليت تف حائل أمام االسرة واالعلم للقيام بدورمها يف العملية والتعليمية   4

  -: أهميةًالدراسة

لدراسة الضوء علي أمهية الدور الذي ميكن أن تقدمه كل من االسرة ووسائل تلقي هذه ا
االعلم مع املدرسة لدعم العملية الرتبوية والتعليمية ،وبتايل التقليل من معدالت اهلدر الرتبوي بصوره 
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دم املختلفة واليت من أمهها تسرب التلميذ من املدرسة مما ينجم عنه استنزاف املوارد التعليمية وع
االستفادة من املوارد البشرية واملادية اليت ميكن أن تتوافر للمدرسة من خلل أولياء أمور التلميذ ، هدر 
بعض القيم الدينية والثقافية ، فما تبنيه املدرسة قد هتدمه بعض املؤسسات الرتبوية للمجتمع أو أن ما 

جتماعية ال تقتصر علي مؤسسة بعينها ، بل تبنيه بعض املؤسسات قد هتدمه املدرسة ،  فعملية التنشئة اال
إهنا عملية موصولة يشارك فيها كل من املدرسة واملؤسسات الرتبوية وان اي تغيري حيدث يف أي مؤسسة 
من املؤسسات الرتبوية ينعكس علي النظم االجتماعية األخرى  باجملتمع كما تستجيب أيضاا للتغريات اليت 

للتكيف معها ملواجهة متطلباته وبذلك تتأثر املدرسة بالنظم االجتماعية  حتدث يف اجملتمع وتعد أفرادها
       .فيها من ناحية أخريئدة يف اجملتمع من ناحية وتؤثر السا

وتأسيسا علي ما سبق سوف تعرض يف هذه الدراسة بعض املؤسسات الرتبوية مبتدئني احلديث 
الرتبوي واملعوقات الىت تعيقهم عن حتقيق هذا الدور  عن مفهوم ووظائف األسرة ووسائل اإلعلم ودورهم 

 ًمث نتحدث عن أمهية العلقة بني هذه املؤسسات واملدرسة .

 -األسرةً:ًأوال :ً

ًمفهومًاألسرةً:ًً

األسرة هي مجاعة بيولوجية تتكون من الزوج والزوجة وأطفاهلما وميكن أن تشمل اجلد واألحفاد 
م وجتمعهم أهداف مشرتكة وتقوم األسرة على أساس الرابطة اليت باركها وبعض األقارب يرتبطون برباط الد

ًَأْنً: وتعاىلاهلل سبحانه وتعاىل بني الرجل واملرأة مصوراا هلا أمجل تصوير يف قوله سبحانه  ًآيَاتِِه َوِمْن
َنُكمًمً  ًبَديدْ ًَوَجَعَل َها ًِإلَيدْ ًلَِّتْسُكُنوا ا ًَأْزَواج  ًَأنُفِسُكْم ًَلُكمًمِّْن ًِفيًَذِلَكًَخَلَق ًِإن  ًَورَْحَمة  َود ة 

من سورة الروم( واألسرة هي صورة التجمع اإلنساين األول خرجت  12)اآلية:  آَليَاٍتًلَِّقْوٍمًيَدتَدَفك ُرونًَ
 للوجود مع خلق ونشأة اإلنسان وأن اجلنس البشري هو نتيجة هذه املؤسسة .
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واألسرة هبذا املفهوم تعترب احتاداا تلقائياا تؤدى إليه االستعدادات والقدرات الكامنة يف الطبيعة البشرية      
اليت تنزع للجتماع دائماا وهى مبا هلا من أوضاع ومراسيم عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث عن ظروف 

جيعلها ضرورة حتمية لبقاء اجلنس البشري ودوام احلياة الطبيعية التلقائية للنظم واألوضاع االجتماعية مما 
. وليست األسرة أساس وجود اجملتمع وخليته األوىل (23:  2997)اخلشاب، ،  الوجود االجتماعي "

فحسب بل هي مصدر األخلق والدعامة  األويل لضبط السلوك واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان أويل 
احلياة االجتماعية " فاألسرة إذاا تعترب الوعاء االجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشخصية اإلنسانية دروس 

فكما يتشكل الوجود البيولوجي يف رحم األم فكذلك يتشكل ويتأثر الوجود االجتماعي للطفل يف كنف 
 .(132:  2971)عفيفي،  األسرة "

فهي أول جمتمع يتصل به الطفل بعد والدته ويتفاعل معه ويكتسب عن طريق تفاعله معه أساسيات      
لغته وقيمه ومعايري سلوكه وعاداته واجتاهاته النفسية واالجتماعية وكثرياا من مقومات شخصيته أهنا جميتال 

وهي النبع األول للثقافة  (210)الشيباين، ب ت : التعاون بني الرجل واملرأة وجمال التنشئة األوىل للطفل 
 وقد وردت العديد من التعريفات لألسرة نذكر منها :ًوأقوي اجلماعات تأثريا يف سلوك الفرد ،

ً.(27: 2920)مصطفي واخروان،  معنيتاها اليتدرع اليتحصنياألسرةًفيًاللغةً:ًً-

ًأنهاوهنداكًً- ًعلى ًاألسرة " الوحدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الفرد ويتعامل مع  منًعدرف
أعضائها وهى احملضن االجتماعي الذي تنمو فيه بذور الشخصية وتوضع فيه أصول التطبيع االجتماعي 

 (314:  2997)فؤاد، بل وتنمو فيه الطبيعة اإلنسانية لإلنسان 

" الكيان الوسيط بني اجملتمع وأفرادها حيث أهنا تقوم برتبية أطفاهلا وتنشئتهم وتثبت  كماًعرفدتًبأنهاًً-
فيهم مفاهيم احلياة والقيم السائدة يف اجملتمع فضلا عن أهنا تنقل إليهم عادات  اجملتمع وتقاليده اليت 

 ماعية يف اجملتمع واملعاملت بني الناس "حتكم العلقات بني أفراده ومجاعاته وتنظم كل الصلت االجت
 .(92:  2994)حممد، 
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" هي مجاعة اجتماعية  تعريفًإجرائيًلألسرةومن خلل التعريفات السابقة ميكننا أن نصل إىل      
د وهلا جمموعة من " بني رجل وأمراه وقد ينتج عنه أوال لزواجصغرية تقوم أساساا على الرباط املقدس " ا

 الوظائف أمهها إشباع احلاجات النفسية والعاطفية وتربية وتنشئة األبناء اجتماعياا وتربوياا " .

ً:ًدًوالتعليميةوظائفًاألسرةًالتربويةً

تعترب األسرة منظمة تربوية هلا منهجها اجلاد يف تنشئة وتربية أبنائها فهي مؤسسة تربوية ثقافية      
وإعداد أفرادها للتكيف مع الوسط الذي  اقتصادية اجتماعية تقوم بالعديد من الوظائف بغرض تربية

جتماعية والدينية واخللقية الوظيفة اجلسمية والعقلية والنفسية واال يعيشون فيه وتتمثل هذه الوظائف يف
 ائف بشيتي من التفصيل كيتاالتى :يت ومييتكن استعيتراض هذه الوظيت

 أوال :ًالوظيفةًالجسميةًوالصحية:ًدً

تلعب األسرة دوراا كبرياا يف مساعدة أوالدها على النمو اجلسمي السليم من الناحية التكوينية   ًًً
والوظيفية وعلى حتقيق الصحة البدنية اجليدة واكتساب املعارف واملفاهيم واملهارات والعادات واالجتاهات 

ودور األسرة يف رعاية  الصحية الضرورية لسلمة أبداهنم واملناسبة لسنهم ومستوى نضجهم وإدراكهم
 صحة أطفاهلا ميكن أن يظهر حىت قبل ميلد الطفل وذلك عن طريق العناية بصحة األم وحسن تغذيتها

 .  (123:  2994)حممد، 

وتستمر هذه الرتبية الصحية حىت يصبح الطفل شاباا ويكون أسرة خاصة به ومبا أن األسرة هي اليت      
تضع اللبنة األويل يف البناء اجلسدي والصحي ألطفاهلا لذلك جيب على الوالدين اإلملام بقواعد الصحة 

تتعاون مع مركز الصحة املدرسية  دور األسرة أكثر إجيابية جيب عليها أيضا أن العامة والوقائية ولكي يكون
وإبلغ املدرسة بصحة الطفل فقد يكون الطفل مريضاا وال يعرف كيف يتصرف سيما وان أطفال املرحلة 

 اخلجل أو اخلوف ،  التأسيسية قد يعانون من بعض مشاعر

ًد ًثانيا:ًالوظيفةًالعقليةً:
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ملتخصصة يف العناية هبا منذ زمن بعيد إال أن بالرغم من أن الرتبية العقلية قد أصبحت هلا مؤسساهتا اًًًًً
األسرة مل تفقد أمهيتها ومسئولياهتاُ جتاه هذا النوع من الرتبية ألبنائها " فعلي عاتق األسرة تقع مسؤولية 
تربية أبنائها علي العادات الفكرية السليمة واملواقف الصحيحة وتعويدهم على التفكري املنطقي السليم 

 (339:  2999)القضاة، النزاهة يف إحكامهم وعلى تبين املواقف الذكية الواعية " وعلى املوضوعية و 
وتقع عليها كذلك مسئولية مساعدة أبنائها علي اكتشاف وتفتيح وتنمية استعداداهتم ومواهبهم وميوهلم 

عقلي السليم لذلك كان مهماا كل األمهية أن وقدراهتم العقلية " لينشأوا قادرين علي االستمرار يف النمو ال
تعين األسرة بالرتبية العقلية الصحيحة ألبنائها وإال فإن الطفل معرض للتأخر العقلي يف أحسن 

، ومن الوسائل اليت مييتكن لألسيترة (29:  2992)عاقل، االحتماالت واالحنراف العقلي يف أسوأ األمور" 
 (109: 2990)زهران، أن تلجأ إليها يف القييتام بدورها جتاه هذا اجليتانب ما يلي : 

 هتيئة البيئة املنزلية الغنية باملؤثرات العقلية الثقافية كالعب التعليمية اهلادفة مثلا .             -1

 الطفل لألغاين و اع األناشيد وحب القصص يف تقوية ذاكرته. استغلل حب  -2

االهتمام بالقصص الرتبوية وجتنب املبالغة يف القصص اخليالية رغم أمهيتها يف اتساع خيال الطفل  -3
 وخصوبة تفكريه حىت ال يؤدي ذلك إيل تشويه احلقائق احمليطة به وتقوية منوه العقلي .

 رسم البسيط والتلوين يف عملية التشخيص . استغيتلل هواية الطفل لل -4

االهتمام باإلجابة عن تسا,الت الطفل مبا يتناسب مع عمره العقلي وتعليمه كيف ومىت يسأل  -5
 وتدريبه على صياغة األسئلة اجليدة .

 هذه بعض من الوسائل اليت ميكن لألسرة الصاحلة أن تلجأ إليها يف تربية أبنائها عقلياا قبل وبعد ًًًً
دخوهلم إيل املدرسة وبدخول األطفال إيل املدرسة تتسع مسئولية األسرة حنو تربية أوالدها عقلياا ويصبح 
من واجباهتا حنوهم يف هذا اجملال " أن تعمل على مساعدة الطفل على التكيف النفسي واالجتماعي مع 

تعليمية أو اجتماعية  حياته املدرسية والتعاون مع املدرسة يف التغلب على ما يوجهه من مشكلت
ومساعدته على القيام بواجباته املدرسية بشرط أن تكون طريقة الوالدين يف مساعدة الطفل يف عمل 
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الواجب املنزيل مماثلة بقدر اإلمكان لطريقة املدرسني حىت ال يتشتت الطفل بني طرق شيت يف العملية                           
 .(147:  2990)زهران،  الرتبوية "

وكذلك جيب على الوالدين أن يعمل علي توفري جو هادي ومستقر حىت يساعد الطفل على اإلجناز      
والدراسة وقد أكدت دراسات عديدة أن النتائج اليت حتققها املدارس حالياا ليست فقط مرتبطة باآلثار 

بانعكاسات البيئة العائلية بشكل األويل اليت ترتكها األسرة يف الطفل أثناء فرتة ما قبل املدرسة بل هي تتأثر 
مستمر أثناء السنوات العشر تقريباا اليت تستمر خلهلا الرتبية فلقد كان من نتائج حبث حديث يف دراسة 
تتبعيه ألطفال أثناء الدراسة االبتدائية مث أثناء املراهقة إيل تأثري املواقف العائلية على النجاحات املدرسية له 

: 2992)اجلقندي،  درسة وحىت من تأثري املستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرةوزن أكرب من تأثري امل
311) . 

ًثالثا :ًالوظيفةًاالجتماعية:ًدً

تتضح الوظيفة االجتماعية لألسرة بأهنا العامل األول يف صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية وذلك ًًًًً
طفل ووالديه وإخوته ولذا فهي تعد أكثر مؤسسات التنشئة االجتماعية أمهية ملا ينشأ من علقة بني ال

حيث إن " التنشئة االجتماعية عملية ينتقى فيها اجملتمع من خلل مفوضيه وهيئاته عدداا حمدداا من 
نفسه  اإلمكانات السلوكية لديه ليقوم بإبرازها وتنميتها وتدعيمها يف سلوك الطفل ويقوم يف الوقت

)قناوي، لع عدد أخر من اإلمكانات السلوكية اليت ال تتفق واجتاهات اجملتمع أو مع تقاليده " باقت
2994 :19) 

وتبدأ عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي للطفل يف حميط األسرة وبواسطة هذه العمليات      
ينتقل الوليد البشري من كائن بيولوجي إيل فرد اجتماعي له شخصيته االجتماعية اليت تكسبه القدرة على 

ق والتكيف مع هذا احمليط وظروفه التفاعل يف احمليط االجتماعي الذي يوجد فيه وتساعد أيضا على التواف
ومطالبه وتعترب التنشئة االجتماعية من أهم وظائف األسرة جتاه أطفاهلا فاألسرة تساعد أطفاهلا على 

وتعلمهم أيضاا كيفية  (242:  2970)جلل، اكتساب لغة وقيم ومعتقدات وعادات وتقاليد جمتمعهم 
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الجتماعية اليت تتلءم مع جنسهم وسنهم والوضع الثقايف واالجتماعي لألسرة اليت اكتساب األدوار ا
 .(200:  2991)الشيباين،  إليها ينتمون

فالرتبية االجتماعية هبذا املفهوم تعمل على إعداد الطفل للحياة يف بيئته وجمتمعه وتوفر له االنسجام 
ن تأدية دوره الصحيح يف األسرة واجملتمع وقد أشار بعض املربني إيل ذلك بقوله " املطلوب حىت يتمكن م

إن األصل يف الرتبية االجتماعية احلقه أن تعد الفرد للحياة يف جمتمعه مبا له وما فيه من قواعد ونظم 
منتجاا  وتقاليد وأن متكنه من أن يتكيف مع جمتمعه يف أطار هذه القواعد حىت يعمل معهم ويكون عضواا 

 (430: 2979)القرش، يف البيئة االجتماعية 

ولكي تنجح األسرة يف تنشئة األطفال تنشئة اجتماعية سليمة وإشباع حاجاهتم يف إطار من      
لوعي الطمأنينة والراحة النفسية جيب على الوالدين مراعاة أن تقوم تربية األطفال وتعليمهم على الفهم ا

حباجاهتم واألخذ يف االعتبار مبطالب منوهم ونضج قدراهتم وينبغي على األسرة أيضاا مراعاة أن تعليم 
السلوك االجتماعي عملية بطيئة تعتمد على أسلوب التدرج وأن الطفل معرض ألن يصيب وخيطئ ومن 

يف الرتبية االجتماعية  مث فإن موقف  الوالدين من سلوك الطفل واجتاهاهتما حنوه تشكل عنصراا أساسياا 
 . (249:  2970)جلل، 

وعلى ذلك فإن أهم نقطة يف التنشئة االجتماعية للطفل ويف رعاية منوه وإشباع حاجاته هي العمل      
زع  على التزام احلرص وعدم تعريضه ملواقف تثري يف نفسه القلق أو جتعله خيشي أن يفقد العطف أو تزع

شعوره باألمن ولقد كانت وال تزال الغاية األساسية من التنشئة االجتماعية لألطفال يف كل الثقافات من 
أبسطها إيل أكثرها تعقيداا هي تربية أفراد متوافقني ليسهمواا يف تقدم اجملتمع ورقيه وتتوفر لديهم القدرة 

 (220:  2999)دياب، على التكيف 

إن تربية األطفال وفقاا للمفهوم الشامل للتنشئة االجتماعية حتتاج إيل جهد ومشقة من اآلباء واملربني      
ولن يتم هذا إال يف ظل أبوة واعية وأمومة رحيمة لديها الوعي الكامل بأمهية وخطورة دورها يف الرتبية 

 (223:  2999)العيينني، 
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ً

ً

ًً-رابعا :ًالوظيفةًالدينيةًوالخلقية:ً

ويأيت يف مقدمة الوظائف الرتبوية اليت جيب على األسرة أن هتتم هبا بالنسبة ألبنائها الرتبية الدينية ًًًًً
واخللقية اليت تعين غرس القيم الدينية واخللقية يف نفوس األبناء والعمل على تنميتها عن طريق التوجيه 

ثل يف أسلوب " األمر والنهى" والداعي إيل ممارسة السلوك املرغوب والنهى عن الديين السليم " املتم
السلوك غري املرغوب حيث " ال يولد الطفل مزوداا خبصائص روحية كما ال يولد مزوداا مبعرفة مسبقة 

طريق خبصائص العامل املادي وال يصل إىل العقيدة باالستدالل املنطقي أو بفحص الوقائع اليت ترد إليه عن 
)غباري، حواسه وإمنا يتشرهبا ويتمثلها فيما يتمثل من أفكار وأحكام ومشاعر عن طريق والديه وأسرته " 

2999  :37) 

فهي املؤسسة االجتماعية األوىل اليت يستقي منها الطفل القيم والعادات الدينية كفعل اخلري واخلوف      
من اخلالق واألمانة والصدق وبر الوالدين ، فمثل هذه القيم املرغوب فيها تثبت يف نفوس األطفال باإلثابة 

ون بتعويد أبنائهم وتطبيعهم علي قول والتدعيم . ويشري صاحل اليسري يف هذا الصدد " بأن اإلباء مهتم
، وكما  قال (212:  2979)اليسري، الصدق واألمانة عن طريق أسلوب النصح واإلرشاد واإلقناع " 

ًكلًمولودًيولدًعليًالفطرةًفأبواهًيهودانهًأوًيمجسانهًأوًينصرانهً"ًالرسول صلى اهلل عليه وسلم  "  

ًاألويعترب  ًالغزاليً"" الطفل أمانة عند والديه وعلى قدر نوعية اخلربات واملثريات اليت ميتصها من  مام
أسرته ينشأ سليم النفس طاهر العقل أو ينشأ على عكس ذلك وهذا يربز أمهية البيئة واألسرة يف نظر 

ويف ذلك يقول " فأوائل  الغزايل ودورها يف تنشئة األطفال أما حنو اخلري أو حنو الشر أي الفضيلة أو الرذيلة
األمور اليت ينبغي أن تراعى فإن الصيب جبوهره خلق قابلا للخري والشر مجيعاا وإمنا أبواه مييلن به إيل أحد 

، ومن األساليب العلمية اليت ينبغي لألسرة أن تلجأ إليها يف غرس (24:  2917)الغزايل، اجلانبني " 
  -لدينية واخللقية يف نفوس أبنائها ما يلي :الروح ا
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تعريف الطفل بقواعد السلوك اإلسلمي وكيفية أداء العبادات وأن نعودهم احلرص على أداء الشعائر  -1
الدينية واحرتامها منذ الصغر حىت يصبح آدا,ها عادة متأصلة يف نفوسهم يداومون عليها من عند أنفسهم 

 ثناء القيام هبا. وجيدون الراحة النفسية يف أ

العمل على تثقيف عقل الطفل وصقله باملعارف الدنية والثقافة اإلسلمية املناسبة لسنه يف جماالت  -2
 العقيدة والعبادات واملعاملت والسرية . 

 االقتداء بالرسل والصاحلني .  ضرب املثل الطيب هلم يف قوة األميان وحسن اخللق وحثهم على -3

غرس حمبة القران الكري واحرتامه يف نفوس األطفال وان يصلهم به وصل على احلفظ يناسب  -4
أعمارهم يف سوره وآياته وتعويدهم على حسن تلوته وفهم ما تشتمل عليه سور القران الكري وآياته من 

  (22: 2990)حممد، آداب دينية ومبادئ أخلقيه واجتماعية 

:ًالوظيفةًالنفسيةًوالوجدانيةً: ً-خامساً 

تعد الرتبية النفسية والوجدانية من أهم جماالت الرتبية اليت لألسرة املسامهة الفعالة فيها حيث تأتى ًًًًً
أمهية الدور الذي ميكن أن تقوم به األسرة يف هذا النوع من الرتبية من " أهنا  تتناول الطفل وهو يف بداية 

تسع دائرة علقاته وخرباته االجتماعية بعد ومل يصل بعد إىل الدرجة اليت يستطيع فيها االعتماد حياته مل ت
على نفسه يف إدراك املواقف والبيئة اليت حوله وعلى قدر ما حيققه الطفل يف حياته األسرية األوىل من 

املقبلة وأوىل  تكيف نفسي ونضج  انفعايل وعاطفي يكون مستقبله النفسي إىل حد كبري يف حياته
اخلطوات اليت ينبغي لألسرة أن تتخذها يف سبيل تربية ورعاية أطفاهلا نفسياا هي معرفة حاجاهتم النفسية 
واالجتماعية ومعرفة أمهية إشباعها يف حتقيق التكيف النفسي هلم وحماولة توفري النشاط وأساليب املعاملة 

 (2991:192)الشيباين، اليت تساعد على إشباع وحتقيق تلك احلاجات 

فقد دلت نتائج الدراسات األكلينكية والدراسات التتبعية أن األسرة اليت يسودها الود والتفاهم      
املبنيان على الثقة واالحرتام واحملبة والتقدير واليت حتتفظ بتوازن مجيل واعتدال يف استخدام الضوابط منح 

ونفسياا أما األسرة اليت يسودها النزاع  احلرية للطفل هذه األسرة تنتج لنا أطفاالا أصحاء وأسوياء جسمياا 
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والشقاق والتفكك واالحنلل واليت تعتمد يف تنشئة أطفاهلا على أساليب خاطئة مثل اإلمهال والرعاية 
الزائدة واحلنان املفرط أو الكبت أو التمييز يف املعاملة أو نبذ الطفل وعدم الرغبة فيه وحرمانه من إشباع 

)راجح، هذه األساليب قد تؤدي بالطفل أما إيل اجلنوح أو املرض النفسي حاجاته والقسوة عليه كل 
2973  :417) 

ًًً-العواملًالمؤثرةًفيًالدورًالتربويًوالتعليميًلألسرةً:

ن العوامل برغم األمهية البالغة لدور األسرة يف عملية التنشئة االجتماعية فإن هذا الدور يتأثر بكثري م      
بعضها يتعلق باألسرة ذاهتا بنائياا ووظيفياا وبعضها األخر يرتبط بعلقة األسرة باجملتمع اخلارجي ، وفيما 

  -يلي ميكن اإلشارة إىل بعض هيتذه العيتوامل :

ً-أثرًالمستوىًالتعليميًوالثقافيًلألسرةًعلىًدورهاًالتربويً:ً-أوالً 

اهلامة اليت تساعد يف توسيع مدارك الولدين للطلع على املعلومات يعترب التعليم عاملا من العوامل ًًًًً
واملعارف املتصلة بالرعاية وتنشئة الطفل ومبا أن املستوي التعليمي والثقايف لألسرة ميثل الركيزة األساسية يف 

ا األسرة يف توجيه سلوك الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية سويه " وبالتايل فان األساليب الرتبوية اليت تتبعه
معاملة أطفاهلا تتأثر أيضا مبستواها التعليمي والثقايف . وقد أكدت ذلك العديد من الدراسات منها دراسة 

ًأملًمعروفًعوادً" يف اجلزائر  فقد بينت الدراسة وجود فروق بني األمهات املتعلمات واألمهات  "
البدين من األمهات املتعلمات " األميات حيث أن األمهات اإلميات أكثر ميل الستخدام العقاب 

مما يشري إىل أن األمهات املتعلمات أكثر دراية وعلم حباجات الطفل  (197:  2993)عواد، 
 وباألسلوب املطلوب إلشباع تلك احلاجات .

وهذا يؤكد " على أنه كلما كانت األسرة على مستوى عاٍل من الثقافة والتعليم ساعد ذلك على      
اجتاهها حنو األسلوب احلديث يف التنشئة االجتماعية وزاد حرصها على التعامل مع الطفل على قدر من 

املستوي التعليمي فهمها وإدراكها ملتطلبات الطفل وحاجاته كما يساعد  الدميقراطية وكذلك يزيد من
 والثقايف            للوالدين يف إقباهلم للستعانة باجلهات املتخصصة يف تربية ورعاية الطفل .
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ً-أثرًالتغيرًاالجتماعيًعلىًالدورًالتربويًلألسرةً:ً-ثانياً 

اشر أدى التحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي يف هذا العصر إىل تغريات كثرية يف األسرة بشكل مب ًًًً
من حيث وظائفها ونظرهتا للحياة وتطلعاته ومنط العلقات بني أفرادها وتوزيعها لدخلها وقد أثر التغري 
االجتماعي على أساليب التنشئة االجتماعية لألبناء ، ومن الدراسات اليت أكدت العلقة بني التغري 

 (1989) زينًالعابدينًدرويشً""ًاالجتماعي والتغري يف اجتاهات وأساليب التنشئة االجتماعية دراسة 
حول ظروف التحول االقتصادي وأثر ذلك يف اجتاهات وأساليب التنشئة االجتماعية لألبناء ، وقد 

 -توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :

هناك ارتباط بني أساليب واجتاهات التنشئة االجتماعية وبني ظروف التحول والتغري االقتصادي  -1
كان هناك تقدم يف اجملتمع سياسيا ا واقتصادياا واجتماعياا كان هناك تقدم يف أساليب االجتماعي فكما  

 الوالدين لتنشئة األبناء .

 أن التأثر بأوضاع اجملتمع كان أوسع مدي واكرب حجماا يف اجتاهات تنشئة األب ألبنائه من األم . -2

ضحت بالنسبة لتنشئة اإلناث أكثر من أن فاعلية التأثري بظروف التغري االقتصادي واالجتماعي ات -3
 (249:  1001)البوهي، الذكور 

كما ظهرت نتيجة التغري االجتماعي عدة مؤسسات ووسائط تربوية يف اجملتمع لتساعد األسرة 
يف الكثري من الوظائف اليت كانت تؤديها من قبل مثل التعليم والرتفيه والثقافة والكثري من اخلدمات 

دور املدرسة ال  وأصبحت هذه الوسائط تلعب دوراا هاما يف هتيئة األسرة للقيام بأدوارها اجلديدة فأصبح
يقتصر على إعداد التلميذ فقط بل امتد ليشمل العمل والتعاون مع األسرة أيضاا من خلل علقة املدرسة 
بالتلميذ وعلقة التلميذ بالتلميذ اآلخرين ، كما امتدت وظيفة وسائل اإلعلم لتشمل توجيه وتوعية 

ها وموادها اليت متد األسرة باملعارف واخلربات األسرة وتبصريها بدورها يف اجملتمع وذلك من خلل براجم
واملهارات اليت يتطلبها دورها اجلديد يف اجملتمع احلديث وخاصة مساندة املدرسة يف القيام بوظائفها وأمهية 
التخطيط ملستقبل أبنائها. كما ساعدت دور العبادة األسرة من خلل التوجيه واإلرشاد الديين بالتأكيد 
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قيم الدينية وهى إذ تفهم أن دور العبادة تقوم بدور هام يف عملية الضبط االجتماعي .  على الفضائل وال
وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبري يف العصر الذي يطلقون عليه "عصر االنفجار املعريف " وىف ظروف 

مية وتزايد مسامهة التخصص العلمي الدقيق يف شيت اجملاالت وثقل كاهل اإلباء واألمهات بأعباء احلياة اليو 
املؤسسات الرتبوية يف توجيه ورعاية وتعليم األبناء وبالرغم من كل ذلك فإن دور األسرة جتاه تربية ورعاية 
األبناء مل يتقلص ومل يضعف بل ازداد وألقى على اإلباء مسئوليات محاية أبنائهم من عوامل الفساد 

 (23:  2991)أمحد، آلخرة وترشيدهم إىل ما ينفعهم يف أمور احلياة الدنيا وا

                      اثرًالمستوىًاالقتصاديًواالجتماعيًلألسرةًعلىًدورهاًالتربوي:ًًًًً-ثالثاً 

إن املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة يلعب دورا هاما يف حتديد أساليب التنشئة االجتماعية      
سرة يف مساعدة الطفل على حتقيق مطالب منوه ،  فاألسرة من الطبقة املتوسطة عادة اليت تستخدمها األ

ما تستخدم أساليب اإلثابة واحلب والتقدير يف عملية التنشئة االجتماعية وتكون أكثر مرونة يف غرس 
الجيايب العادات والقيم يف التكامل مع أبنائها يف سن مبكرة وبذلك تؤكد على القيم املرتبطة بالدور ا

للتلميذ مثل االستقللية واالعتماد على النفس والسعي للنجاح وتقديره وحسن استخدام الوقت والدقة يف 
األداء واملبادرة واحرتام  اآلخرين . ويؤكد على ذلك العديد من الدراسات اليت تناولت تأثري املستوى 

تنشئة االجتماعية ومنها دراسة " االقتصادي واالجتماعي على اجتاهات األسرة حنو تبىن أساليب ال
بوسادر " اليت هدفت إىل التعرف على بعض االختلفات يف اجتاه اإلباء من املستويات االجتماعية 
املرتفعة والوسطى والدنيا وكان من نتائجها أن األسرة ذات املستوى االجتماعي املرتفع تعمل على وصول 

ملستوى االجتماعي املتوسط فتشجع أطفاهلا على الطفل إىل مستوى من النضج أما األسرة ذات ا
االستقلل واالعتماد على النفس أما األسر ذات املستوى االجتماعي املنخفض فإهنم مييلون إىل التسلط 

)النبال، وممارسة أسلوب العقاب البدين مما يدفع الطفل إىل تكوين صداقات مع أقرانه كطريقة تعويضية 
1001  :23) 

( إشارات إىل أن األمهات يف الطبقة الفقرية أكثر ميلا 1983)"ًأملًمعروفًعوادً"ًويف دارسة      
:  2993)عواد،  إىل أستخدام العقاب البدين والتوبيخ باملقارنة مع أمهات الطبقتني املتوسطة والعالية
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( إىل أن أبناء األسر ذات املستوى االقتصادي 1979) مصطفىًمياساً""ًكما أشارت دراسة   (120
واالجتماعي املرتفع يدركون بأن والديهم أكثر اهتماماا وتقبلا  هلم وكذلك يدركون بأهنم يعيشون حياة 
يبتعد فيها أبائهم غالبا عن ممارسة الضغوط والتسلط عليهم كم يتبعون معهم سياسة العدل واملساواة يف 

:  2979)مياسا،  عاملة على عكس أبناء األسر ذات املستوى االجتماعي واالقتصادي املنخفضامل
110). 

ًدًً-ثانياً  ًوسائلًاإلعالمً:

ًمفهومًوسائلًاإلعالمًً:

" يتميز عامل اليوم بسلطة وسائل اإلعلم على حنو جيعل منها ظاهرة مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ      
البشرية فوسائل اإلعلم أصبحت متثل أهم صناعة يف هذا العصر باعتبارها صناعة للفكر والوجدان "                

وسائل اإلعلم وجودها على اإلنسان وحياته بعد أن بلغت أوج  فقد فرضت (12:  2993)البشيت، 
قوهتا وتطورها بفضل االنفجار املعريف املتسارع والثورة التكنولوجية اهلائلة اليت شهدها القرن احلادي 
والعشرين فصارت يف مقدور هذه الوسائل أن تلحق اإلنسان يف كل مكان بالكلمة والصوت والصورة 

 ق واملشاهدة احلية لتنمي عقله وتريب عواطفه وتزيد خرباته .لتنقل له احلقائ

وملا كان األطفال أكثر عرضة هلذه الوسائل وأكثر استجابة ملضموهنا حبكم طبيعتهم وتكوينهم فهم      
ذوو قدرات إدراكية وخربات حياتية حمدودة فإن احتمال استجابتهم للمثريات اليت يتعرضون هلا دون 

أكرب من غريهم من الفئات العمرية األخرى " ومبا أن العملية اإلعلمية يف بعض  متحيص أو حماكاة
جوانبها عملية تربوية ويؤكد لنا ذلك نظرية "مارشال ماكلوهن" بأن اإلعلم وسيلة نشر  املعلومات 

م املعاصر والثقافة والتعليم والتطور التكنولوجي وهذا ما هتدف إليه الرتبية " ، فقد أصبح من  ات اإلعل
أنه يشارك يف العملية التعليمية بكل ما بثته وسائله ويف هذا مشاركة إجيابية للعمل الرتبوي جبانب ما يقوم 
به اإلعلم من نشر للثقافة السائدة مبا جيعل املؤسسة الرتبوية ونظريهتا اإلعلمية شريكتني يف حتقيق 
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اخلاصة األمر الذي يعمق انتماء األمة ويواصل فكرها أهداف األمة وطموحاهتا املشرتكة كل منها  بوسائله 
 .(22  :  2401)جبارة،  وحيقق                 تكاملها "

فاإلعلم الناجح هو وسيلة خري وهدي ووسيلة تعليم جيدة ميحو األمية وحيارب اجلهل ويعجل      
ن أجهزته متثل نوافذ مشرعة على العامل لتوسيع أفاق األمة بنقل ما بإنضاج األطفال نفسياا وفكرياا كما وأ

استجد يف ميادين الفكر واالخرتاعات وعرض األحداث ونقل العلم واملعرفة واحملاضرات العلمية مبا يعضد 
 (39:  2997)كشمريي، رسالة التعليم ويرسخ مضامينها " 

لذا فإن الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعلم للوصول بالتلميذ إيل ارقي مستوي من الذوق      
والتفكري السليم والسلوك السوي وحتقيق النمو املتكامل يف  اجملاالت املختلفة قد يتجاوز بكثري دور كثري 

افة اجملتمع بل الثقافة العاملية إيل من املؤسسات الرتبوية األخرى حيث إهنا احدي املؤسسات اليت تنقل ثق
 التلميذ وأسرته، حيث تعيد صياغة أفكار ور,ى وسلوك األفراد مبا ميكنهم من التعامل مع عامل الغد .

 تعريفًوسائلًاإلعالمً:ً

 جيدر بنا قبل أن نتطرق ملفهوم وسائل اإلعلم أن نوضح مفهوم اإلعيتلم نفسيته: يت     

:  1001)مغلي،  اإلطلع علي الشيء فيقال اعلمه باخلرب أي أطلعه عليه "" هو اإلعالمًلغدةً:ًً-
290). 

" هو عملية تفاهم تقوم على تنظيم التفاعل بني الناس وجتاوهبم وتعاطفهم يف اإلعالمًاصطالحا ً:ًً-
ثة وجعلتها خطرية ودعمتها بإمكانات اآلراء فيما بينهم وهو يف هذه احلالة ظاهرة طورهتا احلضارة احلدي

: 1000)زبادي،  عظيمة حولتها إيل قوة ال يستغين عنها لدي الشعوب واحلكومات على حد السواء "
20). 

الربامج واملناشط واملمارسات واإلجراءات املدروسة اليت تقوم هبا ًبأنه تلك ويعرفًاإلعالمًالتربويً:ً"ً-
أجهزة اإلعلم املختلفة واليت هتدف إيل إكساب األفراد بفئاهتم املختلفة االجتاهات والقيم والقدرات 
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واملعارف إلجناز أنشطة احلياة وحتسني املمارسات اليومية لتحقيق حياة أفضل والتكيف والتفاعل والنمو 
ستمرار يف كافة ميادين اإلنتاج يف عامل متطور سريع التغري مسامهة يف ذلك يف حتقيق التنمية الشاملة واال

 .(271: 1002)عطوي،  للجميع "

-ًً :ً ًالتعليمي ًاإلعالم " هو وظيفة اجتماعية هدفها األول بث الوعي الثقايف يف اجلماهري ويعرف
ا وتنويرها وتقدي املربرات املنطقية الجتاهات ومواقف الدولة جتاه األحداث الدولية وشرح الطلبية وتبصريه

سياستها وتصرفاهتا إزاء تلك اإلحداث وإزاء تلك اخلطط اليت تنتهجها الدولة من أجل التنمية                  
 (209، ص  2992)مصطفي، واإلصلح والتقدم " 

ًوظائفًوسائلًاإلعالمًً:ًدً

لكي حتقق وسائل اإلعلم أهدافها السابقة فإهنا حتاول أن تكون جزءاا من اجملتمع والبيئة املوجودة      
فيها كما أهنا حتاول أن جتعل من نفسها قوة إجيابية دافيتعة وهي بذلك تساعد األفراد على إشباع ميوهلم 

 :وحتقيق رغباهتم ، وتتلخص وظائف وسائل اإلعلم يف النقاط التالية 

ًدً-1 ًالوظيفةًاإلخباريةً:

لقد أصبحت األخبار والتقاطها ونشرها والتعليق عليها هي احملور األول للمواد اليت تبثها الوسائل      
اإلعلمية املعاصرة إذ أصبح اخلرب هو أساس املعرفة يف معظم هذه الوسائل كما أصبح يف كثري من األحيان 

ولكي حتقق وسائل ً،(202:  2994)قناديلو، ه الوسائل اإلعلمية هو الركيزة اليت يعتمد عليها يف توجي
:  1002)عطوي،  اإلعلم هذه الوظيفة يف اجلانب الرتبوي والتعليمي جيب أن تشتمل على ما يلي :

273). 

العملية والرتبوية التعليمية ، عن طريق تزويد الصحافة التغطية اإلعلمية املتوازنة ملختلف جوانب  -1
 واإلذاعة والتلفزيون بأخبار األمانة ومؤسساهتا فيما يتعلق بالنشاطات الرتبوية .
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تغطية أخبار الندوات واالجتماعات واللقاءات اخلاصة بالرتبية عن طريق برامج خاصة يف اإلذاعة  -2
  والتلفزيون ونشرها يف الصحف احمللية .

 كتابة التقارير واملنجزات الرتبوية يف الصحف احمللية .  -3

 مجع املعلومات املتعلقة بفروع التعليم املختلفة وتعميم االنتفاع هبا يف الوقت والطريقة املناسبتني . -4

 نشر وتعميق الوعي الرتبوي الوطين والقومي بني التلميذ واملعلمني . -5

 ا تعرب عنه وسائل اإلعلم فيما خيص الرتبية ونقله للمعلمني . قياس اجتاهات الرأي العام وم -6

ًدً-2 ًالوظيفةًالتوجيهية:

بالنسبة هلذه الوظيفة جند أن وسائل اإلعلم بدأت تشارك بشكل متزايد يف حياة اجملتمع الذي تقوم ًًًًً
يف النشاط الفكري فيه فقد أصبح برنامج العلقات العامة لوسائل اإلعلم يدعوها إيل أن تأخذ دورها 

والثقايف واالجتماعي للبيئة مستهدفة يف ذلك كل ما ميكن أن حتدثه من أثر إصلحي فهي ال تكتفي 
مبجرد اإلخبار وإمنا أصبح اإلجناز الكامل لرسالتها ينطوي على وظيفة التوجيه والتوعية األخلقية 

 واحلضارية جلميع فئات املتعاملني معها وخاصة األطفال .

" ولكي تستطيع وسائل اإلعلم إكساب اجلماهري اجتاهات جديدة أو تعديل اجتاهاهتم القدمية جيب      
أن تكون  مرتبطة بشروط حسن اختيار املادة اإلعلمية وملءمتها للجمهور املستقبل وتقدميها له يف 

ويهدف اإلعلم الرتبوي من خلل هذه الوظيفة إيل ما يلي  (203:  2994)قناديلو، ظروف مناسبة " 
ً.(273:  1002)عطوي،  : يت

تكوين االجتاهات الفكرية املرغوب فيها عند النشء وتعديل االجتاهات التقليدية ويتم هذا التعديل ً-1
 عن طريق : 

 لم السينمائية والكتب واجمللت والربامج املرئية . الرقابة على وسائل اإلعلم املستوردة كاألفً-
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 االهتمام بدحض وجهات النظر اهلدامة اليت تتعارض مع وجهات النظر احمللية.  -

تنمية قدرات املواطنني على التعامل الذكي مع وسائل اإلعلم حبيث ال يتقبلون كل ما تقدمه وسائل  -
اعية ناقدة " وتنمية هذه القدرات أمر جد خطري ألهنا  نوع اإلعلم بل يتفاعلون معها بعقلية ناضجة و 

من الرقابة الفردية اليت ميارسها كل فرد فل تتبلبل أفكاره ومن مث ال يتعطل اشرتاكه الفعال يف تطوير جمتمعه 
 ، وتبدو اخلطوط األويل لتنمية هذه القدرة يف املرحلة األويل من التعليم حيث يدرب التلميذ على القراءة
واالستماع واملشاهدة الواعية الناقدة مث يستمر االهتمام هبا علي مستوي املراحل التعليمية التالية كما جيب 
االهتمام هبا أيضاا علي مستوي اجلمهور العام بتقدي مواد إعلمية هتدف إيل تنمية هذه القدرة وتغذيتها " 

 (29)الباب، ب ت : 

 تنمية قدرات الطلب الفكرية وتشجيعهم على البحث واإلطلع . -2

نشر التعليم ، تساعد وسائل اإلعلم مبا هلا من تقنيات متقدمة يف تيسري سبل التعليم والتعلم فضلا  -3
 عن إمكاناهتا الزمنية اليت ميكن أن تواجه هبا احتياجات أعداٍد كبرية من املنشغلني يف أعماهلم .

ًدًالوظيفةً-3  التثقيفيةً:

املستوي الثقايف وزيادة املعرفة جلمهور املستقبلني بغري ًوذلك بان تقوم وسائل اإلعلم مبهمة رفعًًًًً
األسلوب األكادميي املتبع يف املدارس خاصة فيما يتصل بنواحي احلياة العامة وتساعد هذه الزيادة يف 

قيف بالنسبة للفرد عن طريق وسائل اإلعلم ، أما اتساع أفق الفرد وفهمه ملا يدور حوله من أحداث والتث
أن يكون عارضاا فيكتسب الفرد من خلل مشاهدته لوسائل اإلعلم جوانب من املعرفة دون قصد أو 
ختطيط سابق منه وكثرياا ما يكون التثقيف العارض واضحاا يف احلصيلة اللغوية لألفراد مبا تضفيه وسائل 

يدة أوجدهتا ظروف احلياة وتطورها ومن املعقول يف هذا الشأن أن اإلعلم من كلمات وعبارات جد
نفرتض أنه كلما احتك اإلنسان بوسائل اإلعلم زادت فرصة اكتسابه لكلمات جديدة وزادت فرصة 

ًاتساع فهمه لكلمات يعرفها 
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تفاعله وإما أن يكون التثقيف مقصوداا وهو بذلك يكون حصيلة اجتاه الفرد إيل وسائل اإلعلم و      
معها هبدف معني فقد يكون اجتاه الفرد مقصوداا بتوجه سابق من عامل أو مرشد لزيادة معلوماته و خرباته 
يف منهج يدرسه أو موضوع يبحثه إذ حيرص املرشد على تتبع وسائل اإلعلم وتبصري التلميذ باملواد اليت 

قدر جهده وقد أدي استخدام وسائل تنشرها هذه الوسائل فيقصدونه عن بصرية ويأخذون منها كل علي 
اإلعلم هلذا  االجتاه إيل توسيع أفاق املتعلم بتقدي مادة حديثة شيقة تشرح اجلوانب التطبيقية للعلوم يف 

 احلياة اإلنسانية اليت قد يعجز املدرس عن  تقدميها . 

للفهم والبحث والدراسة كما أدي إيل  زيادة املصادر التعليمية اليت ميكن أن يرجع إليها التلميذ 
فبعد أن كانت املراجع الرئيسة للمدارس هي الكتب املدرسية احملدودة أصبحت تشمل إيل جانب ذلك 
عدداا كبريا من املراجع املختلفة كاألفلم السينمائية والربامج اإلذاعية اخلاصة والربامج املرئية التعليمية 

يكون اجتاه الفرد ُحراا دون توجيه مسبق بل يكون مدفوعاا  والتثقيفية واملعارض واملتاحف العلمية . وقد
)الباب، ب ت :  بالرغبة الذاتية يف العلم ليساعده على فهم احلياة أو على حل مشكلت معينة تواجهه

29). 

ًالتعارفًاالجتماعيً:ًد4ًً-

املقصود بالتعارف االجتماعي هو زيادة احتكاك اإلفراد بعضهم بالبعض األخر ولو كان من الناحية      
 العقلية وهلذا الدور جانبان رئيسيان :

ً :ً أن وسائل اإلعلم تقوي الصلة االجتماعية بني اإلفراد فاجلرائد مثلا حتمل يف صفحة األول
 كر وهذا بدوره يزيد من التعارف االجتماعي .االجتماعات أخبار اجملتمع والتهاين والش

أن وسائل اإلعلم تقدم للناس الشخصيات املهمة اليت تقوم بدور فريد يف اجملتمع مثل العلماء  والثانيً:
ورجال الدين فتعرض حياهتم الشخصية بتفصيلها وهذا بدوره يزيد من التقارب بني اجلماهري وهذه 

 الشخصيات. 
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 يةً:ًدًالوظيفةًالترفيه5ً-

هتدف نسبة كبرية من وسائل اإلعلم من خلل هذه الوظيفة إيل تسلية الناس وإيناسهم ومنحهم ًًًًً
الراحة اليت متكنهم من مواجهة متطلبات احلياة املعاصرة وهذه الوظيفة ليست غاية بقدر ما هي وسيلة ، 

اإلقناع بل جيب أن حتوي ما هو ذو نفع أي أن املادة الرتفيهية املقدمة جيب أن ال تكون مرهونة بالتسلية و 
وفائدة تعود على املتلقي وترفع من مستواه الفكري واملعنوي واالجتماعي ويرى بعض املفكرين أن الرتفيه 

، وعلي ذلك فإنه يؤدي وظيفة يف وسائل اإلعلم يُعطي صمام أمن للعدوان املكبوت والدوافع املنحرفة 
 اجتماعياا  .    ةنافع

ًدًً ًأنواعًوسائلًاإلعالمًً:

تنوعت وسائل اإلعلم وتعددت أشكاهلا وذلك نتيجة لدراسات وأحباث احلداثة يف جمال اإلعلم ،  ًًًً
 وميكن تصنيف هذه الوسائل على النحو التايل : يت

وهي الوسائل اليت تعتمد على  ع اإلنسان مثل " اإلذاعة املسموعة وأشرطة وسائلًإعالمًسمعيةً:ًً-1
 التسجيل " .

وهي الوسائل اليت تعتمد على الكلمة مثل " الصحف والكتب واجمللت وسائلًإعالمًمقروءةً:ًً-2
ًوالنشرات وامللصقات ". 

وهي الوسائل اليت يتوجه الناس إليها للطلع عليها مثل " املعارض واملسارح وسائلًإعالمًثابتةً:ًً-3
 واملتاحف واملراكز الثقافية ". 

وهي الوسائل اليت تعتمد على حاسيت السمع والبصر يف آن واحد إعالمًبصريةًوسمعيةً:ًوسائلًً-4
 مثل " الفيديو والسينما واإلذاعة املرئية " .

تلك الوسائل دور فعال يف التأثري على تربية وتنشئة الطفل ويف تكوين شخصياته وميوله  ولكلًًًًً
اع واالرتقاء مبستوي التذوق اجلمايل ، ولكن اجلهاز املرئي واجتاهاته ويف تنمية قدراته على التصور واإلبد



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(94) 
 

يتفوق على مجيع هذه الوسائل وذلك مل ميتازه من قدرة على جذب انتباه األطفال وسرعة التأثري على 
سلوكهم وبناء علي ذلك سوف نتناول بشي من التفصيل  دور اإلذاعة املرئية كوسيلة لدعم العملية 

 الرتبوية والتعليمية 

ًالدورًالتربويًوًالتعليميًلإلذاعةًالمرئيةًً:ًد

يعد اجلهاز املرئي من أهم وسائل اإلعلم يف عصرنا احلاضر وتظهر هذه األمهية من خلل الدور      
الذي صار يؤديه هذا اجلهاز يف حياة اجملتمعات اإلنسانية وذلك من حيث تأثريه يف السلوك ويف تغيري 

يف بناء اآلراء ويف طرح األفكار وحىت يف بناء وتكوين شخصية األفراد عامة مساراته وكذلك يف مسامهته 
واألطفال علي وجه اخلصوص فالذي يلحظ من الدراسات اليت أجريت يف العامل " أن األطفال يف أعمار 
خمتلفة يقضون حوايل أكثر من ست عشرة ساعة يف األسبوع أمام اجلهاز املرئي مما جيعله صاحب فعالية 

 .(91)العقاد، ب ت : ثري واضحني على األطفال ، نظراا لعامل الوقت الذي يقضونه يف مشاهدته " وتأ

فمن الثابت أن اجلهاز املرئي جزء هام وأساسي يف بيئة الطفل ، وهو يشارك يف شىت العمليات الرتبوية     
داخل املدرسة وخارجها وال جدال يف أن اجلهاز املرئي قوة تعليمية عظيمة تصارع مقومات البيئة املدرسية 

طفل ابلغ وأعمق من تأثريه يف الكبار وذلك واملنزلية ، وال جدال أيضاا يف أن " تأثري اجلهاز املرئي على ال
لطبيعة مرحلة النمو ذاهتا واليت يكون فيها الكائن البشري أكثر قابلية للتعلم والتأثر ، باإلضافة إيل ما 
يتضمنه اجلهاز املرئي ذاته من درجة عالية من اإلثارة والتأثري حتفز األطفال إيل مشاهدة كل ما يعرض 

 .(371:  2994)البيلوي،  على شاشته "

كما أن اإلذاعة املرئية تنمي أفاق األطفال املعرفية وتزيد من معلوماهتم فالطفل كما شبهه " هوفمان "        
كقطعة األسفنج اليت متتص كل ما تتعرض له وهو ما أكدته بعض الدراسات اليت أشارت إيل أن 

فرد يف املدرسة ضئيلة إذا ما قيست باملعلومات املتنوعة واآلنية اليت يستقيها        املعلومات اليت حيصل عليها ال
 .(22: 2997)عبيد،  من وسائل اإلعلم "
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ً"وقد أكدت نتائج دراسات معهد حبوث االتصال جبامعة       أن برامج   1982"ستانفوردًبأمريكا
اإلذاعة املرئية اجليدة من حيث التخطيط واإلعداد ميكن أن ختلق حالة من الدافعية يف حياة األطفال توجه 

وتشحذ القدرة على القراءة عندهم بتزويدهم خبلفية عريضة من البصرية املتجددة وامليل الدائم إيل                
 .(371:  2994وي، )البيل االستكشاف"

وتعترب اإلذاعة املرئية أداة هامة للتعليم املباشر وذلك ألنه خياطب حاستني من احلواس ومها حاسة      
البصر وحاسة السمع ومن املعروف أن الوسيلة اليت ختاطب أكثر من حاسة من حواس الفرد يكون أثرها 

اطب حاسة واحدة فقط ، كما أن املادة املعروضة التعليمي أكثر جدوى وأكثر عمقا من الوسائل اليت خت
عرب املرئية متثل أقرب بديل للخربة احلقيقية " كما لديه قدرة على حتويل اجملردات إيل حمسوسات مما يساعد 
على سهولة فهم الرسالة املقدمة ويعترب ذلك مهماا جداا لطفل املدرسة االبتدائية لعدم اكتمال قدرته على 

املدركات الكلية   إن مشاهدة الطفل لإلذاعة املرئية حتدث طواعية وان انتباهه إيل براجمه فهم املعاين و 
يكون حماطاا برتكيز أكثر من انتباهه إيل دروس املدرسة مما جيعل بعضهم يذهب إيل إن الطفل يتعلم عن 

به من املدرسة طريق اإلذاعة املرئية قدراا من اخلصائص واالجتاهات أكثر من كل ما يتعلمه أو يكتس
 (242:  1000)صادق، والكتب املدرسية " 

ًوتؤكد أمهية الدور الذي يقوم به اجلهاز املرئي يف العملية التعليمية العديد من التجارب ففي جتربة "     
استخدمت هذه استخدمت برامج اإلذاعة املرئية يف  األغراض التعليمية ، وقد  1975"  فيالدلفيا

الربامج على تنوع حمتواها " دراما كوميديا رسوم متحركة ، تعليم حسي تسجيلي " كأداة لتدريب الصغار 
على القراءة وكان استخدام هذه الربامج ليس جملرد تعليم األطفال القراءة فحسب ولكن تدريبهم على 

بتت التجربة جناحاا ملحوظاا يف حتسن طرق جديدة للقراءة ، حبيث يقبلون على القراءة وحيبوهنا وقد أث
 (292:  1000)اخلميسي، قدرات األطفال القرائية" 

ًكما أجريت جتربة أخري يف "       ًالتي SITEًً"ًعرفت باسمالهند" ًحيث قامت "" عام الهند"
باستعارات قمر صناعي من الواليات املتحدة لتستخدمه يف نقل برامج مرئية تربوية ملناطق متفرقة  1975

 45واليات ويسكنها أكثر من  6( قرية موزعة على 2340يف اهلند ومت إنشاء مراكز للمشاهدة يف )
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سنة ومدهتا  6-12مليون نسمة ، وكان اإلرسال على فرتتني فرتة صباحية موجهة إيل تلميذ املدارس بني 
ساعة ونصف وفرتة مسائية موجهة لعامة السكان ومدهتا ساعتان ونصف ومشلت برامج صحية وثقافية 
عامة ويف جمال تدريب املعلمني متكن ما يزيد عن مخسني ألف مدرس يف املناطق النائية من مشاهدة برامج 

فان هذه التجربة حققت جناحاا  اشتملت على طرق ووسائل ختص تدريس الرياضيات والعلوم وبدون شك 
:  2992)الربيعي، كبرياا يف جمال التكنولوجيا إذ أمكن الوصول إيل مليني املشاهدين يف وقت واحد 

21) 

أما يف البلدان العربية فقد قامت بعض الدول باستخدام اإلذاعة املرئية يف التعليم وذلك من خلل      
عرض برامج تعليمية درامية تعتمد على فقرات قصرية ومنوعة ذات طابع تعليميي وثقايف يف نفس الوقت 

( 2-3املوجه لألطفال من ) ""ًأفتحًياًسمسمًو يأيت يف مقدمة هذا النوع من الربامج الربنامج العاملي 
سنوات يف جزئه األول والذي ميتد إىل سن التاسعة يف جزئه الثاين وهذا الربنامج مؤسس على أهداف 

: التنمية اللغوية  تعليم األرقام والعمليات احلسابية ، الرتبية الصحية ، هيًمنهجية تشمل عشر جماالت 
بية اإلنسانية ، الرتبية الروحية وقد أوضحت إحدى الدراسات الرتبية االجتماعية ، التفكري العلمي  ، الرت 

اليت أجريت لتقوي حلقات هذا املسلسل  أن هذه السلسة من الربامج استطاعت أن تزيد من املهارات 
 املعرفية والبصرية لألطفال .

ًالمعوقاتًالتيًتعترضًوسائلًاإلعالمًعنًالقيامًبدورهاًالتربويً:ًد

: من املعروف أن اإلعلم العريب بعامة  أجلًالطفولةًلديًمعظمًاإلعالميينغيابًالتخطيطًمن1ً- 
مهتم بالقضايا السياسية والرتفيهية وما حييط هبا من أمور أكثر من اهتمامه باإلعلم التنموي الذي يؤدي 
ون إيل التطوير وحتقيق التنمية الشاملة للطفل فمعظم اإلعلميني غري متخصصني باإلعلم ، واملتخصص

منهم يهملون اجلانب الرتبوي وينساقون يف الدوامة اليومية لتلبية األساسيات يف البث وهذا االنسياق 
 اجلارف ال يدع هلم فرصة للتفكري خبطة إعلمية متكاملة . 



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(97) 
 

لذا فان ختطيط الربامج انطلقاا من أساس حاجات الطفل وتطلعاا  إيل  مسايرة خطة التنمية الشاملة     
الزاوية يف تقدي برامج جيدة يف اإلذاعة املرئية واملسموعة ومعلومات مفيدة فعالة يف الصحف يعد حجر 
 واجمللت . 

إن برامج األطفال وكل ما يتصل هبم هي يف األصل من وجودًفجوةًبينًاإلعالميينًوالتربويينً:2ًً-
ع حاجات اجملتمع وتقاليده مهمات الرتبويني ، فهم املسئولون عن تربية جيل من األطفال تربية تتفق م

ومنطلقاته ، ولكن امللحظ أن الرتبويني مبعدون عن أداء هذه املهمة والسبب هو الفجوة القائمة بينهم 
ولكي حيققوا دورهم التنموي جيب على اإلعلم كمؤسسة والرتبية كمؤسسة أن يتعاونا معاا يف إزالة الفجوة 

هيل الرتبويني ليكونوا إعلميني ، والبد أن يلتقيا يف منتصف ، وتأهيل اإلعلميني ليكونوا تربويني وتأ
 الطريق وفق خطة مرسومة . 

حتت عنوان  1982مايو/  29وقد نادت هبذا بعض الدول العربية فقد انعقدت يف الرياض ندوة  يف     
ًاإلعالميين"  ًمن ًالتربويون ًيريد تربويني " بإشراف مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج حضرها  ماذا

 (123: 2999)رمضان، ،  وإعلميون ، وأهم ما طرحت أوراق الندوة :

ً حتديد األهداف الرتبوية بدقة وترتيب أولوياهتا على أساس من املشكلت واالحتياجات من خلل *
 دراسة ميدانية ، والتعاون مع اإلعلميني لتحقيق هذه األهداف من خلل برامج تلفزيونية وإذاعية .  

 نامج .* حتديد اجلمهور اهلدف وشرائحه بدقة ونوعية التغري املتوقع ومقداره بعد بث الرب 

 * االشرتاك مع اإلعلميني يف مرحلة اإلعداد للربامج .

 * االشرتاك مع اإلعلميني يف مرحلة تنفيذ الربامج .

 * االشرتاك مع اإلعلميني يف تدريب الطاقات البشرية العاملة يف إنتاج الربامج .

 عدم وجود أهداف حمددة ملخاطبة الطفل يف املراحل العمرية املختلفة . 3-
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 ندرة الكتاب الذين يكتبون لألطفال وعدم تشجيع املتوفرين منهم . 4-

 عدم توافر الدراسات الوافية اليت تكون منطلقاا لوضع خطة إعلمية شاملة  5-

عدم وجود متويل كاف إلنتاج جيد ، حيث إن الدعم املايل الذي حيصل عليه معدو هذه الربامج  6-
 حمدوداا 

سؤولني يف إعداد الكوادر والكفاءات العلمية وتأهيلهم خلدمة برامج قلة االهتمام من جانب امل -7
 األطفال "كاملخرجني ، والناشرين واإلعلميني" .

ًد  عالقةًاإلدارةًالمدرسيةًبالمؤسساتًالتربويةً:

ظهر يف السنوات املاضية اجتاه جديد يف جمال العلقة بني املدرسة واجملتمع وكان هذا االجتاه نتيجة      
تطور مفهوم الرتبية والنظريات واألفكار الرتبوية املعاصرة اليت تؤمن بانفتاح املدرسة على اجملتمع احمللي ل

واليت تؤكد على ضرورة االهتمام بالرتبية املستدمية وتري أن التعليم األفضل ال ييُتْؤيت  اره إال بالتعاون مع 
األكرب علي املدرسة كاألسرة ووسائل اإلعلم ، مؤسسات اجملتمع وخاصة تلك املؤسسات اليت هلا التأثري 

وكذلك تري أن تربية النشء وإعداده للتعامل مع احلاضر وموجهة املستقبل حيتاج إىل تظافر اجلهود بني 
تلك املؤسسات وعلى الرغم من أهنا متعددة وكثرية إال أن اجتماعها وتفاعلها ال يظهر جلياا إال يف 

 حلقيقي للعملية الرتبوية .املدرسة واليت تعد املعمل ا

لذا جيب علي املدرسة أن تعمل على حتقيق نوع من التوافق والتكامل بني الدور الذي تقوم به ودور      
هذه املؤسسات بدون أي تعارض وأن تعمل على مساعدة ومشاركة هذه املؤسسات لكي تتمكن من 

سرة تعمل على حماولة تدعيم األساس اخللقي إجناز أدوارها الرتبوية بأسلوب تربوي سليم فإذا كانت األ
 واالجتماعي يف شخصية األبناء فإن ذلك يعترب من املهام الرئيسة للمدرسة. 

كما جيب على املدرسة أن تعمل على تنمية وتقوية الشعور الديين لدي التلميذ حىت تشارك املسجد       
شر بعض جوانب املعرفة الثقافية والسياسية يف أداء دوره اهلام وإذ كانت أجهزة األعلم تعمل على ن
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واالقتصادية والرياضية واألخلقية لبناء وتنمية أفراد اجملتمع فلبد وان يكون ذلك أيضا من بني املهام 
 (319:  1002)دياب، الرئيسة للمدرسية " 

وتلعب اإلدارة املدرسية دورا كبريا يف جعل املدرسة وسيطا تربوياا فعاال من خلل أنفتاحها على      
املؤسسات األخرى املوجودة باجملتمع تؤثر وتتأثر به إما أهنا تتأثر به فيتضح ذلك من خلل استجابتها 

ظهر من خلل إعدادها لشخصيات للمطالب اليت تفرضها قيم اجملتمع عليها وإما أهنا تؤثر يف اجملتمع في
الصغار وتشكيلها ليتمكن من العيش يف اجملتمع، لذا فإن جناح اإلدارة املدرسية يف جعل املدرسة متفاعلة 
مع بقية املؤسسات الرتبوية يف اجملتمع يؤدى إىل إجياد جيل من النشء متكامل يف شخصيته قادر على 

 ته .حتقيق الرفاهية والتقدم جملتمعه ووطنه وأم

 أهميةًوجودًعالقةًبينًاإلدارةًالمدرسيةًوالمؤسساتًالتربويةً:ًدً

كانت األسرة يف املاضي تقوم بالرتبية وشيت أنواع التعليم لألبناء ومع التطور احلضاري وكثرة األعباء       
ناء ومع امللقاة على عاتق اآلباء ظهرت احلاجة إيل املدارس اليت تسهم يف مساعدة األسرة يف تربية األب

زيادة التطور والتغريات املعاصرة يف اجملتمع زاد االحتياج إيل وجود مؤسسات أخري تساعد األسرة 
واملدرسة يف مهمة تربية النش فظهرت احلاجة إيل املؤسسات الثقافية اليت تسهم يف تثقيف األبناء وكذلك 

 ناحية اجلسمية والعقلية والفكرية. املؤسسات الرتفيهية حىت ميكن أن ينشأ التلميذ متكامل النمو من ال

وحيث إن التنشئة عملية مستمرة وليست قاصرة على مؤسسة بعينها فإن املدرسة مل تعد املكان      
الوحيد الذي تتم فيه عملية الرتبية كما ال ميكن عزل املدرسة عن اجملتمع مبا فيه من مؤثرات سلبية 

 وإجيابية.

التلميذ بقدر من التعلم خلل املنهج األسبوعي يف الفصل فإن باقي فإن املدرسة وإن كانت متد      
عملية التعلم تأيت من أنشطة املؤسسات الرتبوية األخرى يف اجملتمع ككل مثل )األصدقاء، اإلذاعة املرئية ، 
اجمللت ، شبكة االنرتنت (  وكل هؤالء يؤثرون ويتأثرون باجملتمع ككل سواء كان اجملتمع احمللي أو 

إلقليمي أو الدويل فكل من املدرسة واجملتمع له انعكاس على األخر فإذا جنحت املدرسة يف رفع املستوى ا
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الثقايف للبيئة كان جمهودها مع التلميذ أكثر جناحا . وكلما كانت اآلراء والقيم وأمناط السلوك اليت متارس 
 تثبيت ما يتعلمه التلميذ يف املدارس خارج املدرسة منسجمة مع اآلراء والقيم داخلها كان ذلك أدعى إيل

وإىل جعل قدرهتم على التكيف مع البيئة وحتسينها اكرب واحلقيقة أن الفائدة من هذه العلقة ال جيىن  ارها 
 التلميذ وحده وإمنا هي هامة وضرورية لكل من املدرسة واآلباء والتلميذ واجملتمع .

املعلم واملدرسة فإن اآلباء سيكتسبون مزيداا من الثقة فحينما يعمل اآلباء عن قرب مع كل من      
بالنفس يف ممارسة األبوة إضافة إيل تفهم وضع املنزل كبيئة تعليمية مثلى كما أهنم يفهمون الربامج 
واخلدمات املدرسية وذلك على حنو يزيد من احلرية والراحة والسهولة يف التوصل مع املدرسة بل وأكثر من 

من مدخلت السياسة التعليمية والذي ِمْن شأنه أن يؤثر على تعليم األبناء وهذا كله  ذلك يكون اآلباء
 .(229:  2999)اتشايدا،  يعتمد على مقدار مسامهة أولياء األمور يف املقام األول

ة كبرية من األمهية ويؤكد والشك أن حتقيق التجانس يف الفهم بني املدرسة واجملتمع مسألة على درج     
أحد الرتبويني على هذه احلقيقة إذ يقول " الشي ينجح عمل املدرسة ويرسيه على دعائم قوية راسخة مثل 

 جعل برنامج املدرسة متفقاا وحاجات اجملتمع " .

 وقد انتهت احد الدراسات اليت تناولت علقة املدرسة باجملتمع إىل  " أن العلقات الفعالة بني     
املدرسة واجملتمع تبدأ بوضع برنامج تربوي إنساين قوى مصمم ملواجهة حاجات التلميذ واجملتمع فإذا مل 
 يكن الربنامج الرتبوي نفسه حمققاا للخربات السليمة لكل متعلم فإن علقات املدرسة باجملتمع سترتاجع "

 .(21:  1000)العجمي، 

وحينما يوجد هذا التقارب بني البيئة املدرسية وبيئة املؤسسات فإن ذلك يعين جناح اجملتمع يف توفري البيئة 
 (391:  2999)حممد، الرتبوية الصاحلة واخلالية من املتناقضات وتضارب وجهات النظر 

وهذا يؤدي إيل تطوير العملية التعليمية وايل تطوير الربامج املدرسية ودوام حتسينها وتقدمها وبالتايل      
ميكن تكوين املواطن الصاحل والذي تسعي الرتبية بكل وسائلها إىل حتقيق هذا اهلدف، كل ذلك حيتم 
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اس التفهم والدراسة الواضحة للمدرسة إقامة علقة بني املدرسة واملؤسسات الرتبوية املختلفة مبنية على أس
 واملؤسسات الرتبوية باجملتمع وعلى الثقة املتبادلة والوعي الكامل بأمهية هذا التعاون . 

ً

     أهدافًالتعاونًبينًالمدرسيةًوالمؤسساتًالتربويةً:ًد

له أهداف واضحة لكي يكون التعاون بني املدرسة واملؤسسات الرتبوية مثمراا وفعاالا البد أن يكون      
وحمددة ليدرك املشتغلون يف تربية التيتلميذ  أمهيته  يف التنشئة فإذا ما أقيم هذا التعاون فلبد أن يعمل على 

 حتقيق األهداف التالية :

ًتحقيقًالنموًالشاملًالمتكاملً:ًد1ً-

 املباشر على التلميذ وهذا من خلل التنسيق بني الكثري من املؤسسات الرتبوية واألجهزة ذات التأثري     
فالتعاون بينهم ضرورة حتمية تتطلبها مسئوليتهم املشرتكة ملساعدة التلميذ على حتقيق النمو الشامل 
املتكامل وإتاحة الفرص أمامه لكي يصل إىل أقصى مستوى ميكن أن حتققه قدراته وإمكاناته وبقدر توفر 

الرتبوية تتجدد الفعالية الرتبوية لكل منهما هذا  فرص النمو الشامل واملتكامل بني املدرسة واملؤسسات
باإلضافة إىل أن ما تيسره املدرسة لتلميذ من فرص النمو ينعكس عليه أثناء وجوده يف بقية املؤسسات 
ويف املقابل جند أن ما تتيحه املؤسسات من فرص النمو يظهر على التلميذ يف كل سلوك يأتيه باملدرسة 

 (219:  2997)أمحد، 

ًالتقليلًمنًنسبةًالهدرًالتربويً:ًدًً-0

ويقصد باهلدر الرتبوي عدم حتقيق عائد يتناسب مع النفقات واجلهد الذي يتطلبه برنامج تربوي يف      
فرتة زمنية معينة وقد يتمثل اهلدر يف كم التعليم ، فل تتحقق املعدالت املنشودة من حيث إعداد التلميذ 

، أو قد (10:  2977)اجليار، أو يتمثل يف الكيف على حساب جودة التعليم فتنخفض مستوياته 
يرجع اهلدر الرتبوي إىل أسباب كثرية منها، عدم فهم املؤسسات الرتبوية لدور املدرسة الرتبوي وتوقعاهتا 
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من التلميذ وعدم فهم اآلباء متطلبات دور االبن كتلميذ وعدم توفري األنشطة اللصفية املرتبطة مبيول 
اماهتم ، هذا باإلضافة إىل عدم فهم املدرسة لدور املؤسسات الرتبوية وأمهية التعاون التلميذ واهتم

 .(94:  2999)السيد،  والتنسيق معها لتحقيق األهداف الرتبوية

 

ًد3ً- ًاإلسهامًفيًتحقيقًاألهدافًالتربويةً:

فالتعاون بني املدرسة واملؤسسات الرتبوية يعمل على تنظيم اجلهود وتنفيذ الربامج واملنشط الرتبوية      
 املختلفة واليت تثري حياة التلميذ سواء كانت هذه الربامج يف فرتات الدراسة أو فرتات االنقطاع .

ًد4ً- ًتجنبًالصراعً:

ملواقف الصراع الذي يؤدي إىل التمزق وفقدان الشعور  من اخلطورة على تربية التلميذ أن يتعرضوا     
باألمن واالستقرار مما يستدعي تعاون املدرسة مع املؤسسات الرتبوية يف توفري البيئة اخلالية من التناقضات 
من أجل ذلك كان البد من مواجهة الصراع الناتج عن تعارض وجهات النظر واآلراء واألهداف بني 

لرتبوية املختلفة وذلك عن طريق التفهم الكامل من جانب املدرسة واملؤسسات املدرسة واملؤسسات ا
لطبيعة عمل كل منهما والتعرف على بيئة التلميذ املنزلية من خلل الزيارات املنزلية حىت يدرك القائمون 

ده على على تربيته ما يناسبه من برامج وأنشطة وحىت يتمكنوا من توفري البيئة السليمة لنموه مبا يساع
  مواجهة التغيري وتزايد املعرفة متعددة االجتاهات واليت ال تستطيع املدرسة أو أي مؤسسة تربوية مبفردها أن                         

  (212: 2997)أمحد، تواجهها 

ًد ًأساليبًتنميةًالعالقةًبينًالمدرسةًوالمؤسساتًالتربويةً:

 أساليب وطرق زيادة وتنمية العلقة بني املدرسة واملؤسسات الرتبوية األخرى فيما يلي :  تتمثل     

وضع برامج لتدريب املعلمني قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة من أجل تزويدهم باملعرفة الىت توضح هلم   -2
 كيفية تدعيم العلقات الطيبة بني اآلباء واملدرسة . 
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املدارس لتكوين علقات تعاونية بني املدارس واملؤسسات الرتبوية يف  تقدي إرشادات عامة ملديري  -1
اجملتمع احمللى من أجل التوسع يف زيادة دعم التلميذ وأسرهم , وتتمثيتل هذه اإلرشادات يف ) حتديد 
األهداف , وحتديد األدوار  والتوازن , واملساواة , والثقة , والتنسيق ( والتأكيد على املدير بأن يكون 

 صاحب مصداقية ليعلم أعضاء املؤسسات الرتبوية األخرى أن األفعال أعلى صوتا وأقوى من األقوال .

القيام بعدة أنشطة وبرامج يشرتك فيها اآلباء وأعضاء اجملتمع احمللى املتميزون ملساعدة التلميذ على  -3
 فهم وتقدير الدور الذي تقوم به مدارسهم , ومن هذه األنشطة :

تقدي برامج خاصة بالتلميذ املوهوبني يشرتك فيه أعضاء اجملتمع احمللى حىت يتمكنوا من ر,ية ما ميكن  -أ 
ًيدور من أنشطة داخل املدرسة . 

 ميكن للتلميذ أن يقوموا بزيارة املرضى يف دور الرعاية اجملاورة للمدرسة. -ب

لميذ القواعد املدرسية , احرتام الكبري , على اآلباء ومسئويل املؤسسات الرتبوية أن يقوموا بتعليم الت -ج 
والتحدث مع األبناء عن اليوم املدرسي , واالنتباه اىل سلوكيات أصدقاء األبناء , وان يكونوا على صلة 

 دائمة باملعلم واملدرسة واآلباء اآلخرين , واإلطلع املستمر على قواعد النظام املدرسي .

ت الرتبوية متوازنة , فالعلقات املتبادلة واملتوازنة بينهما ضرورية جيب أن تكون العلقة بني املؤسسا -4
حىت يتطور كل منهما , ويشرتط يف هذه العلقة أن ال تفقد املدرسة ذاتيتها باالنغماس يف خدمة اجملتمع  
 كليا على حساب منو التلميذ  كما أن احملافظة على التوازن بني االهتمام باألعمال الداخلية للمدرسة

 (191:  2994)جوهر، وخدمة البيئة يتطلب قيادة وإدارة مدرسية مدربة 

ًدً ًالمعوقاتًالتىًتؤثرًفيًجودةًالعالقةًبينًالمدرسةًوالمؤسساتًالتربويةً:

غري جممعة على أمهية هذه العلقة أو  –األسرة  –الواقع يشري إىل أن مجيع املؤسسات الرتبوية ومنها      
املسئولية املشرتكة ، حيث تشري بعض األحباث إىل أن اآلباء من الطبقات االجتماعية املتوسطة والعليا هم 

عكس األمر لدى اآلباء من طبقات الدنيا ، الذين يهتمون ويولون االتصال باملدرسة أمهية بالغة ، بينما ين
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حيث ينظرون إىل أن التعليم وظيفة ومسئولية املعلمني وحدهم وتتمثل بعض املعوقات الىت تؤثر يف جودة 
 (213:  2993)عبدالصمد، يت  هذه العلقة يف اآليت :

صعوبة االتصال مع اآلباء ، وقد يكون ذلك ناجتا عن عقد اجتماعات جمالس اآلباء واملعلمني يف  -2
 أوقات ال تلئم أولياء األمور.  

 ضعف قنوات االتصال بني املدرسة واملنزل . -1

نقص مهارات االتصال بني املدرسة واآلباء ، وتزداد حدة هذه املشكلة عندما يعمل املعلمون مع  -3
 لتلميذ من أسر ذات دخل منخفض .ا

 عدم ترحيب بعض املعلمني بأمهية مشاركة املؤسسات الرتبوية األخرى يف العملية التعليمية . -4

 غياب أهداف املؤسسات الرتبوية األخرى عن املدرسة. -1

مني غياب بعض أهداف املدرسة عن املؤسسات الرتبوية األخرى املوجودة باجملتمع. ضيق بعض املعل -2
 بانتقادات أولياء األمور يف املؤسسات الرتبوية األخرى , وخوفهم  من التدخل ىف سلطتهم اإلدارية . 

 عدم اهتمام اآلباء بالتقارير الر ية الىت تبني حالة التلميذ .  -7

 معظم اآلباء يريدون أن يستجيب املعلمون لكل طلباهتم . -9

ً-التوصياتً:

 -توصلتًالباحثةًإليًمجموعةًمنًالتوصياتًمنها:منًخاللًالدراسةًالنظريةً

حتفيز اآلباء عليتى زييتارة املدرسيتة باسيتتمرار ملتابعيتة أبنيتائهم وأن ييتتم اسيتتقباهلم مقابليتة حسيتنة عليتى اعتبيتار  -1
أهنيتيتم عنصيتيتر مشيتيتارك وهيتيتام ىف رفيتيتع املسيتيتتوى الرتبيتيتوي والتعليميتيتي للمدرسيتيتة حيتيتىت ميكيتيتن حتسيتيتني وجتوييتيتد العملييتيتة 

 ىف املدرسة .التعليمية والرتبوية 
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ضرورة أن يتفهم اآلباء طبيعة دورهم ىف تنشئة األبناء فيمارسونه عملياا باملشاركة اجلادة واحليترص عليتى  -2
حضيتيتور اجتميتيتاع جميتيتالس اإلبيتيتاء واملعلميتيتني باعتبارهيتيتا القنيتيتاة الطبيعييتيتة لطيتيترح مشيتيتكلت أبنيتيتائهم واختيتيتاذ قيتيترارات 

شيتيتيتطة املدرسيتيتيتة وبراجمهيتيتيتا وان تعميتيتيتل عليتيتيتي مسيتيتيتاعدة فاصيتيتيتلة فيهيتيتيتا والعميتيتيتل عليتيتيتى تنفييتيتيتذها ، وأن يشيتيتيتاركوا ىف أن
ابنيتيتيتائهم عليتيتيتي التكييتيتيتف النفسيتيتيتي واالجتميتيتيتاعي ميتيتيتع حييتيتيتاهتم املدرسيتيتيتية وعليتيتيتي التغليتيتيتب عليتيتيتي ميتيتيتا ييتيتيتواجههم ميتيتيتن 

 مشكلت تعليمية واجتماعية  . 

ضيتيترورة أن يكيتيتون لوسيتيتائل اإلعيتيتلم دور إجييتيتايب يف تيتيتدعيم وتعمييتيتق القيتيتيم الدينييتيتة واألخلقييتيتة اليتيتيت تتفيتيتق  -3
وحضيتيتارتنا ميتيتن خيتيتلل إعيتيتداد خطيتيتة مسيتيتتقبلية لرتبييتيتة الطفيتيتل نابعيتيتة ميتيتن ثوابيتيتت وقيتيتيم اجملتميتيتع ومراعيتيتاة  وقيمنيتيتا

   للمتغريات العاملية املعاصرة .  

العميتيتل عليتيتى تغطييتيتة األنشيتيتطة املدرسيتيتية وزييتيتادة اإلعيتيتلن عنهيتيتا يف وسيتيتائل اإلعيتيتلم احمللييتيتة وذليتيتك لتوضيتيتيح  -4
وكيفية إعدادهم ودعوة أولييتاء األميتور واملؤسسيتات الرتبيتوي  دور وفلسفة وأهداف املدرسة يف تنشئة التلميذ

األخيتيتيتيترى للمشيتيتيتيتاركة يف العملييتيتيتيتة الرتبوييتيتيتيتة و التعليمييتيتيتيتة باعتبيتيتيتيتار أن عملييتيتيتيتة تنشيتيتيتيتئة التلمييتيتيتيتذ مسيتيتيتيتئوليتهم مجيعيتيتيتيتاا 
 ويصعب على طرف وأحد أن يقوم هبذه املسؤولية وحده .

تربوييتيتيتاا خلدميتيتيتة العملييتيتيتة الرتبوييتيتيتة               العميتيتيتل عليتيتيتى تيتيتيتوفري معاهيتيتيتد وكلييتيتيتات لتخيتيتيتريج إعلمييتيتيتني متخصصيتيتيتني  -1
  والتعليمية .  

العمل علي تقيتوي بيترامج األطفيتال " التلفزيونييتة" ميتن خيتلل انشيتاء جهيتة رقابيتة حبثييتة يشيترتك فيهيتا خيترباء  -2
 دوات حول تقافة الطفل وتربيته . من علماء الرتبية وعلم النفس واالعلم واالجتماع واقامة احملاضرات والن

ً  
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ًالمراجعً:

ًً.اوال :ًالقرانًالكريم

 من سورة الروم 12اآلية :
ً

ً.األحاديثًالنبويةثانيا :
 رواه ابن ماجة .1- 

ً
ً.المعاجمًوًالقواميسثالثا :
 (:  املعجم الوسيط ،اجلز األول ، جممع اللغة العربية  القاهرة .  2920( مصطفي،ًإبراهيمًوآخرون1ً-

ًالكتبً:ًدً
: إعيتيتيتداد الطيتيتيتلب للقيتيتيترن احليتيتيتادي والعشيتيتيترون ، ترمجيتيتيتة السيتيتيتيد حمميتيتيتد ً(2999(وأخدددرونًدونددداًأتشدددايداً-9

 دعدور وإبراهيم رزق وحش ، عامل الكتب ، القاهرة ، مصر. 
( : تربييتيتة األوالد واآلبيتيتاء يف اإلسيتيتلم حقيتيتوق األبنيتيتاء عليتيتي اإلبيتيتاء 2991(المبددروكًعثمددانً أحمدددً-1ً 

 للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان.ومضامينها الرتبوية يف اإلسلم ، دار قتيبة 
: يف أصول الرتبية "اجتماعيات الرتبية " شركة اجلمهورية ً(1001(البوهيًفاروقًشوقيًوآخرون3ًً- 

 احلديثة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر .
 ب ت( : وسائل التعليم واإلعلم ، عامل الكتب , القاهرة ، مصر .(البابًفتحًً- 4 
(: التنشئة االجتماعية للطفيتل ، دار الييتازوري للنشيتر والطباعيتة ، 1001( ونأبوًمغليًسميحًوآخًر -5ً

 -عمان ، االردان 
(: القيتيتيتيتيم اإلسيتيتيتيتلمية والرتبييتيتيتيتة ،دراسيتيتيتيتة يف طبيعيتيتيتيتة القيتيتيتيتيم 2999(علدددديًخليددددلًمصددددطفي أبددددوًالعنددددينً-2ً

 رة ،  السعودية .ومصادرها ودور الرتبية اإلسلمية يف تكوينها وتنميتها ، مكتبة إبراهيم حليب  املدينة املنو 
( : الرتبية ومشكلت اجملتمع ، جمموع دراسات مكتبة غريب ، القيتاهرة 2997(سيدًإبراهيم  الجيار-7

 ، مصر. 
( : النظرييتة االجتماعييتة ودراسيتة األسيترة ، دار املعيتارف املصيترية ، 2997(الخشابًسداميةًمصدطفيًً-9

 ، مصر . 2القاهرة ، ط
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لرتبييتيتة واملدرسيتيتة واملعليتيتم قيتيتراءة اجتماعييتيتة  ، دار الوفيتيتاء للطباعيتيتة (: ا1000(الخميسدديًالسدديدًسددالمةًً-9
 والنشر، اإلسكندرية ، مصر .

 ، مصر . 3علم اجتماع الرتبية ، دار الفكرة العريب ، القاهرة   ط :(2999(السيدًسميرةًأحمدً-90

املفتوحة ، طرابلس (: أسس الرتبية اإلسلمية ، منشورات اجلامعة 2993(الشيبانيًعمرًالتوميًً-99ً
 ليبيا .  ،  2، ط
 ب ت(: فلسفة الرتبية اإلسلمية ، مطبعة فضالة احملمدية املغرب  ب ت .(الشيباين عمر التومي   -90
( : ميتيتيتن أسيتيتيتس رعاييتيتيتة الطفوليتيتيتة العربييتيتيتة ، منشيتيتيتورات جامعيتيتيتة الفيتيتيتاتح  2991(الشيتيتيتيباين عميتيتيتر التيتيتيتومي   -93

 طرابلس ، ليبيا.  
 ب ت(: علم االجتماع اإلعلمي ، مناهج البحث اإلعلمي  (نزارعيونالعقادًليليً،ًً-91
(:  اإلدارة املدرسيتيتيتيتية  ، دار الفكيتيتيتيتر العيتيتيتريب للطباعيتيتيتيتة والنشيتيتيتيتر، 2999(العجمددديًمحمدددددًحسددددينًًً-92ً

 القاهرة ، مصر.
(: إحييتيتيتاء عليتيتيتوم اليتيتيتدين ، مطبعيتيتيتة عيسيتيتيتي ألبيتيتيتايب احلليتيتيتيب ، القيتيتيتاهرة ، اجليتيتيتزء الثاليتيتيتث   (1957 الغزالددديً-92ً

(: النظيتيتام الرتبيتيتوي يف اإلسيتيتلم ، دراسيتيتة مقارنيتيتة ، دار املعيتيتارف للمطبوعيتيتة ، 2979(القرشدديًبدداقرًشددريفً
 بريوت ، ليبيا.

ًً(: املدخل إيل الرتبية والتعليم ، دار اليازوري العلمية ،  عمان ، األردن  .2999(القضاةًخالدًً-91ً
بحيتيتث يف عليتيتم اليتيتنفس االجتميتيتاعي  دار ( : التنشيتيتئة االجتماعييتيتة ، م1001(النبددالًمايسددهًأحمدددًً-96

 املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر .
(: عليتيتيتم اجتميتيتيتيتاع اإلعيتيتيتلم ، عيتيتيتامل الكتيتيتيتب للنشيتيتيتر والتوزييتيتيتع الرييتيتيتيتاض (1405 جبدددارةًعطيدددةًجبدددارةً-91ً

 . ،السعودية 
ً.  (: املراجع يف علم النفس ، دار املعارف ، القاهرة ،مصر2970(جاللًسعدًً-00ً
،ًالمدخلًفيًادارةًوتنظيمًالتعليمً،ًدارًالثقافةًللطباعةًً(2994(الدينجوهرًصالحًً-09

ًوالنشرً،ًالقاهرةً،ًمصرً
( : منو الطفل وتنشئته بني األسرة ودور احلضانة ، مكتبة النهضة املصرية ، 2999(ديابًفوزيةًً-00ً

ًالقاهرة ، مصر
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املصيتيترية للطباعيتيتة والنشيتيتر القيتيتاهرة ، ( : أصيتيتول عليتيتم اليتيتنفس ، املكتبيتيتة 2973(راجددحًأحمدددًعددزتًً-13ً
 مصر .

(:، أثيتر وسيتائل اإلعيتلم عليتى الطفيتل ، دار األهلييتة للنشيتر 1000( زباديًأحمدًمحمدًوآخرونً-01ً
 ،االردان . 2والتوزيع ، عمان ، ط

   ، مصر.   5(: علم النفس النمو ، عامل الكتب القاهرة ، ط2990( هرانًحامدًعبدًالسالمًً-02ً
(: تنشيتيتئة الطفيتيتل وسيتيتبل الواليتيتدين يف معاملتيتيته ومواجهيتيتة 1000(ريدداًالشددربينً،ًيسددريةًزك صددادقً-02ً

 مصر. مشكلته ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 
(: صيتيتيتورة املعليتيتيتم يف وسيتيتيتائل اإلعيتيتيتلم ، دار الفكيتيتيتر العيتيتيتريب ، 2997(عبيددددًعددداطفًعددددليًالعبددددًً-01ً

 القاهرة ، مصر .
 دار العلم للمليني ، بريوت ، لبنان . ( : معامل الرتبية ،2992(عاقلًفاخرًً-06
(: اإلدارة املدرسيتيتيتية احلديثيتيتيتة ، دار الثقافيتيتيتة للنشيتيتيتر والتوزييتيتيتع عميتيتيتان 1004(عطدددوىًجدددودتًعدددزتًً-01ً

 ،االردان .
 ( : يف أصول الرتبية ، مكتبة اإلجنلو املصرية ، القاهرة  مصر .297(5عفيفيًمحمدًالهاديًً-30ً
اخلدميتة االجتماعييتة ورعاييتة األسيترة والطفوليتة والشيتباب  املكتيتب (: 2999(غباريًمحمددًسدالمةًً-39ً

 ، مصر . 2اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، ط
 ( : الطفل تنشئته وحاجاته ، مكتبة اإلجنلو املصرية ، القاهرة ، مصر .2994(قناويًهديًمحمد-31
لنشيتيتيتر والتوزييتيتيتع ،          ( : مقدميتيتيتة يف أصيتيتيتول الرتبييتيتيتة ، دار الييتيتيتازوري ل2997(كشدددميريًمحمددددًعثمدددانًًً-33

 عمان ، االردان .
(:  العلقيتيتيتيتات العاميتيتيتيتة  يف املؤسسيتيتيتيتات االجتماعييتيتيتيتة أسيتيتيتيتس           2994( محمدددددًعبدددددًالفتدددداحًمحمدددددً-31ً

 ومبادي ، املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، مصر .
يين عنيتد األطفيتال ، املكتيتب العيتريب (:  وحيتدة لتنمييتة الشيتعور اليتد2990(محمدًعواطفًإبراهيمًً-32ً

 احلديث ، اإلسكندرية ، مصر .
 لنشر والتوزيع   القاهرة ، مصر .(:  دار الثقافة ل2992(، اإلعلم الرتبوي مصطفيًعليًحسنًً-32
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 المجالتًوالدورياتً:ًرابعا :ً

أساليب تنمية املشيتاركة بيتني األسيترة واملدرسيتة واجملتميتع  جمليتة كلييتة  :( (1997أحمدًنجمًالدينًنصرً-9
 .27الرتبية ببنها عدد ، 

ب.ت( : وسيتيتائل اإلعيتيتيتلم الثقيتيتيتايف واإلبيتيتيتداع األديب والفيتيتين ، جمليتيتيتة اإلذاعيتيتيتة طيتيتيترابلس ، (البشدددتىًفدددوزيً-0
ً. 9العدد 

 . 27البحوث اإلعلمية  العدد : اإلذاعة املرئية كوسيلة لدعم التعليم ، جملة ((1993الربيعيًعليًً-3

ًكافيددددةًً-1 (: الدراسيتيتيتيتة العلمييتيتيتيتة لثقافيتيتيتيتة الطفيتيتيتيتل ، اجملليتيتيتيتد األول مطبعيتيتيتيتة (1984، فييتيتيتيتوال البيتيتيتيلوي رمضددددان
 . احلكومة ، الكويت  

(: ، الضيتيتيتيتغوط االقتصيتيتيتيتادية والعلقيتيتيتيتات األسيتيتيتيترية وعلقتهميتيتيتيتا بالوحيتيتيتيتدة 2997(فددددؤادًإيمددددانًوآخددددرونً-2
 ً.  30الرتبية ، العدد النفسية لدي املراهق ، جملة كلية 

 الرسدائلًالعدلميةً:ً

( : تربية األطفال يف القرآن الكري والسنة النبوية املطهرة ومضامينها 2992)الجقندىًعبدًالسالمًً-9
ًًالرتبوية ، رسالة دكتوره )غري منشورة ( ، كلية الرتبية  جامعة أم درمان اإلسلمية ، السودان .

( : أسيتيتيتيتيتاليب اإلبيتيتيتيتيتاء االجتماعييتيتيتيتيتة ألطفيتيتيتيتيتاهلم يف اجمليتيتيتيتيتاالت اخللقييتيتيتيتيتة                1979)اليسددددديرًصدددددالحًالعربددددديًً-0
والدينييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة ، مبنطقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة اخلميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتس ، رسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتالة ماجسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتتري )غيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتري منشيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتورة( ، كلييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة الرتبييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة ، جامعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة                       

 الفاتح ، ليبيا .          
انييتيتة ملعوقيتيتات التعيتيتاون بيتيتني املنيتيتزل ( :  دراسيتيتة حتليلييتيتة ميد2993)شدداديةًمحمدددًالسدديدً عبدالصددمدً-3

واملدرسة باملرحلة االبتدائية , مبحافظة اإلسكندرية , رسالة ماجستري ) غري منشورة ( كلية الرتبية ، جامعيتة    
 اإلسكندرية , مصر. 

( : االجتاهات الو الدية يف التنشئة وارتباطها بشخصية األبناء يف املستويات 1979)مصطفيً مياساً-1
 عية واالقتصادية ، رسالة ماجستري )غري منشورة ( ، كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، مصر.االجتما
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( : وسيتائل اإلعيتلم احلديثيتة ودورهيتا يف حركيتة اليتدعوة اإلسيتلمية ، 1994)قناديلوً،ًعبدًاهللًرمدزيًً-2
 رسالة ماجستري )غري منشورة ( ، كلية الدعوة اإلسلمية ، طرابلس ، ليبيا . 
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ًاإلشرافًالتربويًفيًضوءًاإلتجاهاتًالمعاصرة
ً

 إمباركًالبشيرًالمعلولأ.
ًقصرًاألخيارً–كليةًاآلدابًوالعلومً/جامعةًالمرقب

ًبقسمًالتربيةًوعلمًالنفس
ً
ً

 : مقدمة
يشهد العامل اليوم تقدماا علمياا وتكنولوجياا هائلا، وملواجهة حتديات هذا القرن والذي ميتاز 

وانتشار العوملة وعاملية املعرفة، وملواكبة هذا التقدم املتسارع، أصبح من الضروري التوجه حنو باملعلوماتية 
مضاعفة االهتمام بعملييت التعليم والتعلم، ومن هنا تقع املسؤولية على القائمني على الرتبية ملواجهة هذا 

 التقدم املتسارع.
فعال وبنّاء يف حتقيق أهداف تلك إن النظام الرتبوي يف اجملتمعات احلديثة يسهم بدور 

اجملتمعات وتطلعاهتا املستقبلية، ويتطلب ذلك توافر عدة عوامل يأيت يف مقدمتها االهتمام باملعلم، حيث 
ميثل أحد األركان األساسية اليت تقوم عليها العملية التعليمية، كما جاء االهتمام باإلشراف الرتبوي 

 (.41: 1002)حسني وعوض اهلل ، تنمية قدراته.يف تطوير املعلم و  باعتباره األنسب
ويعترب اإلشراف الرتبوي جزءاا ال يتجزأ من اإلدارة الرتبوية ، وهو من العمليات املهمة يف النظام 
الرتبوي وخاصة يف عملييت التعليم والتعلم، بل يعترب حجر الزاوية يف تطوير العملية التعليمية من كافة 

عدة املعلمني على حتسني منوهم املهين والشخصي باستخدام أساليب جوانبها وذلك عن طريق مسا
إشرافية متنوعة ، كالزيارات الصفية والورش الرتبوية واحللقات الدراسية والدورات التدريبية يف ضوء 
احتياجات املعلمني ومتطلباهتم، واإلدارة الرتبوية حتتاج لإلشراف الرتبوي ، فهو يساعد على اكتشاف 

معاجلتها وتطوير مستوى أدائها الرتبوي داخل املدارس، واإلشراف الرتبوي يهتم باملعلم والتلميذ األخطاء و 
 واملنهج يف صورة تفاعل مستمر بني املشرف واملعلم من أجل حتسني عملييت التعليم والتعلم.

إن مفهوم اإلشراف الرتبوي تطور يف العقدين املاضيني ، حيث كانت مهمة اإلشراف الرتبوي 
بداية نشأته من خلل املراقبة والتفتيش الذي كان يويل اهتمامه إىل التأكد من املعلمني يقومون بواجباهتم 
ضمن األطر والوسائل احملددة هلم مسبقاا، ولكن اتضح أن هذا النوع من اإلشراف مل يكن قادراا على 
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ضمون، حىت أنه كان البد أن حتسني التعليم يف املدارس ، ألنه كان يبحث باستمرار عن الشكل دون امل
 (142: 2991)نشوان،  يكون دور املفتش أكثر عمقاا ومشوالا مما أظهره املفتشون من ممارسات.

وبتلك النظرة يعترب املعلمون أدوات تنفيذية للمؤسسة اليت يعملون فيها، ومن املفرتض أن 
ىت هناية القرن التاسع عشر، مل يقدموا ما يتوقع منهم، وكان املشرف يفتش ويدقق ويشرف ويصنف ، وح

)مدانات ظيفة األساسية لإلشراف التعليمي.تكن عملية حتسني املستوى التعليمي للمعلمني والتعليم الو 
 (44: 1001وكمال، 

ومع التطور العلمي، حيث حدث تطوٌر هائٌل، يف فلسفة اإلشراف الرتبوي املتمثلة يف التفتيش، 
الرتبوي ، اليت ركزت على حتسني أداء املعلمني واعتبارهم حمور العملية  مما أدى إىل ظهور فلسفة التوجيه

التوجيهية، على أن يتم ذلك يف جو دميقراطي، يقوم على االحرتام املتبادل واالهتمام حباجات املعلم ، 
 املعلم التعليمي ومن مث تطويره. وبالتايل يؤدي إىل حتسني العملية التعليمية، فاهتم املوجه بسلوك

 (2991:142)نشوان،
وهبذا خيرج لنا مفهوم اإلشراف بثوٍب جديٍد، والذي يقوم على أساس أن تقوي املعلم ليس هدفاا 
يف ذاته وإمنا وسيلة لتحسني مستوى أدائه واالرتقاء مبستواه وعلى ذلك جيب أن يكون التقوي هادفاا 

 (317: 2992)مرسي، اءا بعيداا عن التحيزات الشخصية.وموضوعياا وينّ 
مث تطور التوجيه إىل اإلشراف الرتبوي الشامل الذي يركز على مجيع جوانب العملية 
اإلشرافيةواختذ هذا التطور أشكاالا متنوعة من حيث مفهومه وأهدافه ووظائفه، وبرزت اجتاهاٌت إشرافية 

اف معاصرة متعددة، مثل: اإلشراف اإلكلينيكي واإلرشادي والتطوري واإلشراف املصغر واإلشر 
 (3: 1001)املدلل،  باألهداف.
 

وظهر املفهوم احلديث لإلشراف الرتبوي الذي يركز على طبيعة التفاعل بني املشرف واملعلم ، 
األمر الذي يتطلب من املشرف القدرة على ممارسة النمط اإلشرايف املناسب الذي يؤدي إىل تقبل املعلم 

 (27: 1002طوي ، لتغيري سلوكه التعليمي لتحسني تعلم التلميذ.)ع
واإلشراف واملشرف يف الرتبية املعاصرة، ال حيددان مسؤولياهتما يف ملحظة املعلمني وتبويبهم 
إىل جيد وضعيف كما جيري تقليدياا ، بل ميتدان وظيفياا إىل دراسة علمية هادفة للعوامل املدرسية من 

رة وتعليم وتدريس وسلوكيات مهنية، وملا معلمني وإداريني وكوادر عاملة أخرى، وملا ينتجه هؤالء من إدا
يستخدمونه من مناهج وطرق وأساليب ووسائل ومواد وجتهيزات وأجهزة وتسهيلت تربوية للعمل على 

 (1: 2991، )محدانسعياا لتحقيق غاية مدرسية وهي زيادة حتصيل املتعلمنيإصلح ما يلزم يف أي منها،
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 على العنصر اإلنساين الذي ال يقتصر على املعلم وتؤكد االجتاهات احلديثة يف اإلشراف الفين
أشياء فوق قدراته ، ولكنه يساعده يف حتسني األداء وفهم املشكلت والعمل على حلها ، كما تؤكد 

ب تعاوين بني مجيع االجتاهات احلديثة أيضاا، على الصداقة والقيادة كمسؤولية مشرتكة وأسلو 
 (24: 2999األطراف.)حسني ، 

 
 :بحثمشكلةًال

انطلقاا من أن اإلشراف الرتبوي يهدف إىل حتسني العملية التعليمية التعلمية، وتطويرها 
واالرتقاء هبا من كافة جوانبها، من خلل مساعدة مجيع العاملني يف جمال الرتبية والتعليم ورفع مستوى 

مدخلت العملية إنتاجهم يف جمال العمل الرتبوي، وذلك ضمن جهود خمططة ومنظمة وموجهة إىل 
التعليمية حنو حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة ، فقد جاء هذا البحث الذي يتناول اإلشراف الرتبوي يف 
ضوء االجتاهات املعاصرة من حيث األهداف، واملهام، وأساليب اإلشراف الرتبوي، وأسس اختيار املشرف 

على االجتاهات املعاصرة لإلشراف ، حيث  الرتبوي ودرجة تطبيقه ومتطلبات تطويره، ويتطلب االطلع
 تفيد يف التعرف على النقاط اإلجيابية يف كل اجتاه من أجل تطوير مستوى العملية التعليمية.

 ويف هذا اإلطار ، فإن مشكلة البحث تتمثل يف اإلجابة على التسا,ل الرئيسي التايل:
 لإلشراف؟ما متطلبات اإلشراف الرتبوي يف ضوء االجتاهات املعاصرة -

 وينبثق عن هذا التسا,ل الرئيسي عدُة أسئلة فرعية منها:
 ما مفهوم اإلشراف الرتبوي وما أهدافه؟ -2
 ما أمهية اإلشراف الرتبوي؟ وما خصائصه ؟ -1
 ما هي مهام وجماالت اإلشراف الرتبوي؟ -3
 ما أساليب اإلشراف الرتبوي ؟ وما معوقاته ؟ -4
 اإلشراف الرتبوي؟ما االجتاهات املعاصرة يف  -1

ًأهدافًالبحثً:
 التعرف على مفهوم اإلشراف الرتبوي وأهدافه. -2
 التعرف على أمهية اإلشراف الرتبوي وخصائصه . -1
 التعرف على مهام وجماالت اإلشراف الرتبوي. -3
 التعرف على أساليب اإلشراف الرتبوي ومعوقاته. -4
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 الرتبوي. التعرف على االجتاهات املعاصرة يف اإلشراف -1
ًأهميةًالبحث:

 تكمن أمهية البحث يف اآليت:
ترجع أمهية البحث من األمهية البالغة لإلشراف الرتبوي، ودوره يف تطوير عملية التعليم والتعلم،  -2

وحتسني مستوى أداء املعلمني وممارساهتم، من خلل النهوض باملشرف الرتبوي وتنمية اجتاهاته وممارساته، 
عم املعلم ومساندته بأسلوب متطور يأخذ بعني االعتبار االجتاهات املعاصرة ملواكبة وتوجيهاته حنو د

التطور وجتاوز املمارسات واالجتاهات السلبية حنو العملية اإلشرافية ، واليت تنعكس بدورها على مستوى 
 الطلب وتطورهم.

شرف مقيم، يف حتديد أدوارهم يأمل الباحث أن يفيد البحُث املشرفني الرتبويني ومديري املدارس كم -1
 واختاذ القرارات اللزمة لتطوير العملية التعليمية ، يف ضوء االجتاهات املعاصرة .

 قد يكون هذا البحث مرجعاا مهماا للدارسني واملهتمني بالعملية التعليمية. -3
ًحدودًالبحثً:

يف ضوء االجتاهات املعاصرة  :اقتصر البحث احلايل على معرفة اإلشراف الرتبوي الحدودًالموضوعيةً-
 يف احملاور التالية : األهداف، املهام، األساليب، أسس اختيار املشرفني الرتبويني وتدريبهم.

 م .1022/1027أجرى هذا البحث خلل العام اجلامعي الحدودًالزمنية:ً-
 :منهجًالبحث

على أنه دراسة  (1000استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، وهو كما عرفه ) اآلغا 
أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث يف 

 جمرياهتا ، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها وحيللها.
 :مفهومًاإلشرافًالتربوي

 تعددت تعريفات اإلشراف الرتبوي حيث تناوله الرتبويون من عد جوانب ، وتنوعت لتنوع
الفلسفات والنظريات واملراحل، وختتلف تعريفاهتم له، وتتباين اجتاهاهتم حسب نظرهتم إليه وفهمهم له 
وإملامهم جبوانبه وحتليلهم إلطاره ومضمونه، فمنهم من جعله يقتصر على مباشرة التعليم داخل غرفة 

مساعدة ومنهم من جعله الصف، وتقدير عمل املعلمني، ومنهم من جعله ميد املعلم مبا حيتاج إليه من 
 يستهدف تزويد التلميذ يف مجيع مراحل مبستوى أفضل من اخلدمات الرتبوية.
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: لقد ورد معىن اإلشراف الرتبوي يف لسان العرب ، "شرف" أي صار ذا شرف وعل اإلشرافًفيًاللغة
 يف دين أو دنيا .

 : أي عل وارتفع وانتصب. أشرفًالشيء
 : املكان الذي تشرف عليه وتعلو ، ومشارف األرض أعاليها. المشرف

 (237: 2929)ابن منظور، : أي اطلع عليه من فوق.أشرفًعلىًالشيء
( بأنه "الر,ية احلادة أو النافذة للسلوك واألشياء القادرة على حتديد مظاهر القوة 2991ويعرفه محدان )

 (.20: 2991املناسبة لذلك")محدان ، والضعف فيها مث اقرتاح احللول العلجية 
ويف القاموس الرتبوي حيث أعطى مفهوم أوسع لإلشراف على أنه "مجيع اجلهود اليت يبذهلا 

 املسئولون لتوفري القيادة للمعلمني والعاملني يف احلقل الرتبوي يف جمال حتسني التعليم مهنياا".
قراطية تعاونية منظمة تعىن باملوقف ( بأنه "عملية قيادية دمي2999ويعرفه الدويك وآخرون )

التعليمي التعلمي جلميع عناصره من مناهج ووسائل وأساليب وبيئة ومعلم وطالب هتدف إىل دراسة 
ضل األهداف العوامل املؤثرة يف ذلك املوقف وتقييمها للعمل على حتسينها وتنظيمها من أجل حتقيق أف

  (90: 2999)الدويك وآخرون، للتعليم والتعلم".
( "بأنه عملية تفاعل بني املشرف واملعلم يف جو دميقراطي يهدف إىل 1001ويرى اإلبراهيم )

: 1001)اإلبراهيم،  تزويد املعلم بكل ما حيقق منوه العلمي واملهين بقصد حتسني عملييت التعليم والتعلم".
24.) 

دمٌة فنيةٌ ( إىل أن الرتبويني جيمعون على أن عملية اإلشراف هي خ1002ويشري عطوي )
متخصصٌة، يقدمها املشرف الرتبوي املختص إىل املعلمني الذين يعملون معه بقصد حتسني عملية التعليم 
والتعلم، وتعمل اخلدمة اإلشرافية على متكني املعلم من املعرفة العلمية املطلوبة واملهارات األدائية اللزمة، 

من تقبلهم وحتسن من اجتاهاهتم  بأنفسهم وتزيدعلى أن تقدم بطريقة إنسانية تكسب املعلمني الثقة 
 (.32: 1002)عطوي، .

( فيعرفه بأنه "تفاعل إنساين بني املشرف واملعلم وتعاون بينهما لتطوير 2992أما احلبيب )
 (.22: 2992)احلبيب ،  الواقع الرتبوي"

مبفهومها من خلل استعراض التعريفات واآلراء السابقة، يتضح أن عملية اإلشراف الرتبوي 
 احلديث هي جمموعة من األنشطة املدروسة ، يقوم هبا خمتصون ، وهتدف إىل :

 توجيه املعلمني وإرشادهم وتزويدهم بكل جديد يف جمال عمله يساعد على النمو الشخصي واملهين. -2
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يم حتقيق النمو املتكامل للتلميذ من خلل االهتمام جبميع العوامل والظروف اليت تؤثر يف تعل -1
التلميذ كاملناهج والوسائل التعليمية وطرق التدريس ونظم االمتحانات والعلقات السائدة يف البيئة 

 املدرسية.
تركز على تقدي املساعدة للمعلمني لتأدية مهامهم على الوجه األكمل ، واملسامهة يف حل مشكلهتم  -3

 املقررة، وحتقيق األهداف املنشودة.وتذليل الصعوبات اليت تواجههم ليتمكنوا من تنفيذ املناهج 
هتدف إىل إحداث التغري املرغوب يف سلوك التلميذ فيصبحوا قادرين على بناء جمتمعهم والدفاع عن  -4

 وطنهم .
ًتطورًاإلشرافًالتربوي:

حظي اإلشراف الرتبوي يف بلدان العامل املختلفة بصورة عامة ، ويف البلدان العربية بصورة خاصة 
من االهتمام وذلك لتطوير أنظمتها الرتبوية ورفع كفاياهتا الذي ينعكس بدورها على تطوير بقدر كبري 

 العملية التعليمية ، وحتقيق أهدافها الرتبوية.
وقد تطور مفهوم اإلشراف الرتبوي وتطورت فلسفته وأساليبه تطوراا ملموساا وواضحاا نتيجة 

ر املعريف والعلمي، باإلضافة إىل النظريات الرتبوية والدراسات للتطور يف العوامل الثقافية واالجتماعية والتطو 
امليدانية يف العلوم السلوكية واإلنسانية واليت فتحت اجملال أمام دراسة طبيعة اإلشراف الرتبوي ، وتغري 

 (.27: 1007)سامل وآخرون ، شياا مع التطور اإلداري والعلمي.مفاهيمه وأساليبه مت
 :أهميةًاإلشرافًالتربوي

إن اإلشراف الرتبوي ضروري للعملية الرتبوية ، حيث يعترب عموداا من األعمدة اليت ترتكز عليها 
 العملية الرتبوية.

إىل من يوجهه ويرشده  –كغريه من الناس   –إن املعلم الذي يتم إعداده ملهنة التدريس حيتاج 
هنة التدريس ، وحىت يستطيع أن ويشرف عليه، حىت يتقن أساليب التعامل مع التلميذ ويزداد خربة مب

حيقق األهداف اليت تعمل املدارس على بلوغها لتكوين شخصية التلميذ وإعدادهم للحياة يف جمتمع 
 مليء بالصعوبات وميتلكون اخلربات اليت متكنهم من مواجهة تلك الصعوبات.

ات واملعرفة املتزايدة كما أن املعلم تقع عليه مسئولية إتاحة الفرصة للتلميذ ليتزودوا باملعلوم
واملتطورة، ولكي يستطيع املعلم أن ينمي معلوماته وجيددها فهو حيتاج إىل اإلشراف الرتبوي، كما تقع عليه 
مسئولية مساعدة التلميذ على تنمية شخصياهتم وجعلها قوية قادرة على ممارسة احلياة، وكذلك فهو يف 

خصائص النمو لدى التلميذ، مث إنه حباجة إىل اإلشراف حاجة إىل اإلشراف الرتبوي ليساعده يف معرفة 
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الرتبوي أمام ازدحام املدارس بالتلميذ ونقص اإلمكانيات ونقص األدوات يف الصفوف األساسية، 
 (.27: 1001)اإلبراهيم ، ادة نصاب املعلم من احلصص.وكذلك أمام زي

 راف الرتبوي بالنسبة للمعلم وهي:( بعض األدلة اليت تشري إىل أمهية اإلش1003ويعرض البستان )
 أن هناك عدداا ال بأس به من املعلمني يبدءون اخلدمة دون إعداد مهين كاٍف. -2
أثبتت امللحظة اليومية واخلربة أن املعلم املبتدئ مهما كانت صفاته الشخصية واستعداد وتدريبه  -1

 املدرسي اجلديد.حباجة ماسة إىل اإلشراف والتوجيه من أجل التكيف مع اجلو 
اإلشراف الرتبوي ضروري للمعلم القدي الذي مل يتدرب على االجتاهات املعاصرة والطرق احلديثة  -3

 للتدريس.
املعلم املتميز حيتاج أحياناا إىل التوجيه ال سيما عند تطبيق أفكار جديدة، وميكن للمشرف الرتبوي أن  -4

 مساعدة املعلمني األقل اقتداراا أو خربة.يستغل كفاءة املعلم املتميز وخربته يف 
ترتبط العملية الرتبوية ارتباطاا وثيقاا باجملتمع وثقافته وهذا من شأنه فرض نوع من الرقابة على مهنية  -1

 فل للمعلم حريته وكرامته.التعليم ، وهنا يبدو دور املوجه يف توضيح وتفسري احلدود بطريقة تك
 (.334: 1003)البستان، 

ل ما سبق يرى الباحث أن أمهية اإلشراف الرتبوي ترجع إىل تعدد املهام اليت يقوم هبا من خل
املشرف الرتبوي واخلدمات اليت يقدمها حنو رفع مستوى الكفاية التعليمية هبدف تطوير املعلم مهنياا 

ائهم وإلثارة وحتسني مستوى العلمية التعليمية ، فوجود املشرفني أساسي ملساعدة املعلمني يف حتسني أد
دافعيتهم حنو النمو املهين ولتنفيذ املنهاج، واليت مجيعها تسهم يف حتسني مستوى الطلب التعليمي وتعزيز 

 الثقة بني املشرفني واملعلمني.
 :أهدافًاإلشرافًالتربوي

يهدف اإلشراف الرتبوي إىل حتسني عملية التعليم والتعلم من خلل حتسني مجيع العوامل املؤثرة 
ها، ومعاجلة الصعوبات اليت تواجهها وتطوير العملية التعليمية يف ضوء األهداف اليت تضعها وزارة علي

الرتبية والتعليم أو يف ضوء الفلسفة الرتبوية السائدة، ومن أمهها تطوير املنهاج املدرسي فاملنهج املدرسي 
بتوجيه منها سواء كان ذلك يف احلديث هو مجيع اخلربات اليت مير هبا التلميذ حتت إشراف املدرسة و 

 داخل املدرسة أم خارجها، ويتضمن األهداف واحملتوى واألساليب وأساليب التقوي.
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وهبذا املفهوم لتطوير املنهاج والذي يعين تطوير العملية التعليمية بأكملها، جيعل مهمة اإلشراف 
شارك فيها املعلمون واملختصون وأولياء الرتبوي عملا تعاونياا، يكون فيها املشرف قائداا للعملية اليت ي

 األمور أحياناا وليس عملا فردياا.
 ( أهداف اإلشراف الرتبوي يف النقاط التالية:1002وحيدد عطوي )

تنظيم املوقف التعليمي التعلمي من خلل املساعدة يف وضع جدول توزيع الدروس مبا يتلءم مع  -2
وتنظيم غرفة الصف واالستفادة من التقنيات احلديثة وتوظيفها  طبيعة املواد والوقت املناسب لتدريسها،

 خلدمة العمل املدرسي.
مساعدة املعلمني على تنمية قدراهتم وكفاياهتم من خلل مساعدهتم على تقوي نشاطاهتم ذاتياا وإجراء -1

 االمتحانات احلديثة وطرق إعدادها .
ة املعلمني على جتريب األفكار واألساليب اجلديدة إحداث التغيري والتطوير الرتبوي من خلل مساعد -3

 وتشجيعهم على االتصال بزملئهم .
حتسني الظروف والبيئة املدرسية عن طرق حتسني العلقات بني املعلمني وتقوية أواصر االنسجام  -4

ات أو نشاطوالتعاون بني صفوفهم، وتشجيعهم على اختاذ القرارات املتعلقة بإدارة املدرسة مثل التخطيط لل
 (131: 1002)عطوي ، معاجلة مشكلت التلميذ.

تقوي التلميذ والتعرف على مستوياهتم يف نواحي منوهم املختلفة وتتبع منو هذه املستويات ورسم  -1
 اخلطط الكفيلة مبعاجلة الطلبة املتأخرين فضلا عن تقوي املعلمني ومساعدهتم.

ًخصائصًاإلشرافًالتربويً:
ى اإلشراف الرتبوي وأمهيته وأهدافه البد أن نتعرف على خصائصه وأشار بعد التعرف عل

 ( إىل أن خصائص اإلشراف الرتبوي كما يلي:1003اخلطيب )
 عملية دميقراطية منظمة ترتكز على التعاون واالحرتام املتبادل بني املعلم واملشرف الرتبوي. -2
ملعلمني والطلب وغريهم ممن هلم علقة بالعملية عملية قيادية تتمثل يف املقدرة على التأثري يف ا -1

 التعليمية التعلمية ، لتنسيق جهودهم من أجل حتسني تلك العملية وحتقيق أهدافها.
عملية شاملة تعىن جبميع العوامل املؤثرة يف حتسني العملية التعليمية التعلمية وتطويرها ضمن األهداف  -3

 العامة، ألهداف الرتبية والتعليم .
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عملية إنسانية ، فاإلشراف الرتبوي يهتم بالعلقات اإلنسانية ورغبات وميول العاملني معه، وإجياد  -4
 جو متعاون متفاعل مبين على أسس سليمة تسوده الروح والطوعية والذاتية يف أداء الواجبات .

م على السعي عملية تعتمد على الدراسة والبحث والتجريب وتوظيف نتائجها لتحسني التعلم وتقو  -1
 لتحقيق أهداف واضحة قابلة للملحظة والقياس أحياناا.

عملية فنية متخصصة هتدف إىل حتسني التعليم والتعلم من خلل رعاية وتوجيه وتنشيط النمو  -2
املستمر لكل من املعلم والطالب واملشرف نفسه، وأي شخص آخر له دور يف حتسني العملية التعليمية 

 التعلمية.
 ة ديناميكية مرنة متطورة ، ال تعتمد أسلوباا واحداا وإمنا تعتمد أساليب متعددة.عملي -7
عملية ختطيطية تعتمد على التخطيط السليم يف العمل ووضع األهداف ووسائل التنفيذ والتقوي يف  -9

 فرتة زمنية حمددة.
 تناسب كل معلم. عملية تدريب املعلمني ورفع مستوى كفاياهتم ومهاراهتم وفق احلاجات اليت -9
عملية تعاونية حترص على إشراك املشرفني واملدربني واملعلمني والطلب وأولياء األمور يف التخطيط  -20

 والتنفيذ والتقوي وذلك بتنسيق جهودهم وتنظيمها أي العمل من خلل اجلماعة.
 (.31: 1003)اخلطيب، وقف التعليمي وفق معايري واضحة .عملية تقوي تساعد يف حتسني امل -22

 : مهامًاإلشرافًالتربوي
أصبح لإلشراف الرتبوي مهام كثرية تتوافق مع مفهومه جلديد وهو تطوير املوقف التعليمي 
التعلمي جبميع جوانبه وعناصر، ومن هنا يعترب حتديد املهام من اخلطوات األوىل يف سبيل الوصول إىل 

ومتعددة الغرض منها حتقيق األهداف املرجوة ، ولتحديد  غايات الرتبية، فاملهام هي نشاطات متنوعة
 املهام ال بد من معرفة األهداف بشكل دقيق وواضح.

 ( مهام اإلشراف الرتبوي فيما يأيت:1001وقد أمجل اإلبراهيم )
ر تطوير املناهج : حيث اعترب دور املشرف الرتبوي دوراا تشاركياا بني املعلمني واملختصني وأولياء األمو  -2

واجملتمع يف تطويره، كما جيب عدم إمهال دور التلميذ وهذا يعين إشراك أكرب عدد ممكن ممن لديهم علقة 
 بالعملية الرتبوية جبميع عناصرها يف بناء وتطوير املنهج حيث يؤدي إىل نتائج إجيابية.

د املعلمني على اإلشراف على املوقف التعليمي التعلمي وتنظيمه، فاملشرف الرتبوي ميكن أن يساع -1
وضع قواعد لتصنيف التلميذ إىل جمموعات حسب ما يتطلبه املوقف التعليمي، كما جيب أن يساعدهم 

 يف وضع جداول الدروس للصفوف بشكل يلئم طبيعة املواد التعليمية .
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 اإلشراف على النمو املهين للمعلمني ، فاإلشراف الناجح يقوم على أساس مراعاة حاجات املعلمني -3
 ومشكلهتم.

اإلشراف على طرق التعليم وأساليبه ، فمهمة اإلشراف هي إرشاد املعلم ومساعدته يف حتقيق  -4
 األهداف وتعريف املعلم بعناصر التعليم والتعلم .

االهتمام باملعلم املبتدئ يف التدريس ، وتذليل الصعوبات اليت تواجهه، فعليه أن ينمي الثقة بنفسه  -1
 زاز مبهنة التدريس ، وأن يعمل على إكمال النمو املهين للمعلم.وينمي روح االعت

تقوي العملية التعليمية ملعرفة مدى التقدم الذي حدث من خلل حتليل املواقف والظروف القائمة  -2
 (.37: 1001)اإلبراهيم ، احي القوة ونواحي الضعف وعلجها.ملعرفة نو 

ًمجاالتًاإلشرافًالتربويً:
 ( فيما يأيت:1004شراف الرتبوي كما حددها طافش )تتعدد جماالت اإل

: والذي يتسم بالتجديد واالبتكار، فاملشرف املبدع يعد خطته اإلشرافية بالتعاون مع  التخطيط -2
 املعلمني ويساعدهم يف إعداد خططهم الدراسية والسنوية، ويساعد إدارة املدرسة يف إعداد اخلطة السنوية.

عملية الرتبوية والتعليمية، لذلك تغري دور الطالب من دور املتلقي للمعرفة إىل : وهو غاية الالطالب -1
دور الباحث واملناقش واحملاور، وأصبح االهتمام بالطالب من مجيع اجلوانب اجلسمية والوجدانية واخللقية 

 والعقلية ، من أجل حتقيق النمو املتكامل للطالب.
التعليمية ، فهو منظم وقائد وموجه للنقاش، لذا ينبغي على : فاملعلم هو حمرك العملية المعلمون -3

 املشرف أن يهتم مبلحظة وتطوير أداء املعلمني.
: فدور املشرف هو القيام بصياغة حمتويات املنهاج، وإغنائه وتطويره من أجل المناهجوالكتبالمدرسية -4

يطلع على الكتاب املدرسي  ملءمة حاجات التلميذ ومتطلبات اجملتمع، كما جيب على املشرف أن
 ليكون على بينة من حمتوياته ويتمكن من توجيه وإرشاد املعلمني إىل مضمون الكتاب وتقوميه وحتليله.

: يتطلب االختيار السليم لطرائق التدريس مهارة خاصة ينبغي تدريب املعلمني عليها طرائقالتدريس -1
ويلعب املشرف الرتبوي دوراا كبرياا يف تشجيع املعلمني على من أجل مراعاة الفروق الفردية بني التلميذ 

 استخدامها ، ملا هلا من تأثري كبري يف نفوسهم ومدى تقبلهم هلا واستفادهتم منها.
 األنشطة والوسائل التعليمية. -2
)طافش،         التقوي  -7

1004 :97.) 
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 :أساليبًاإلشرافًالتربوي
عها املشرف الرتبوي يف عمله مع املعلمني واملديرين وفقاا تتعدد األساليب اليت ميكن أن يتب

 ألهداف خططه، ولكل أسلوب مميزاته وأهدافه وعوامل تساعد على جناحه.
: "هو جمموعة من أوجه النشاط يقوم هبا املشرف الرتبوي واملعلم والتلميذ من أجل حتقيق األسلوب

اف الرتبوي ما هو إال نشاط تعاوين منسق أهداف اإلشراف الرتبوي وكل أسلوب من أساليب اإلشر 
: 1001)عبد اهلادي ، جتاه األهداف الرتبوية املنشودة.ومنظم ومرتبط بطبيعة املوقف ويتغري بتغريه يف ا

20.) 
 ( إىل أن هناك اتفاقاا بني املهتمني على نوعني من األساليب مها:1002أشار البدري )

 زيارة املعلم يف الصف ، املقابلة الفردية بعد الزيارة(.األساليب الفردية )زيارة املدرسة،  -أ
 األساليب اجلماعة )اجتماعات ، مشاغل، ندوات، مؤمترات، ورش تدريبية(. -ب

كما أشار البدري إىل أن املشرف الرتبوي الناجح ال يتقيد بأسلوب إشرايف معني، بل يستخدم أساليب 
 (11: 1002عليمي.)البدري، عدة لتحقيق هدفه يف ضوء ما يناسب املوقف الت

ويتفق الباحث مع البدري يف ضرورة ملءمة األسلوب اإلشرايف الذي يستخدمه املعلم للموقف التعليمي 
داخل غرفة الصف ، وكذلك ملءمته لنوعية املعلمني من حيث خرباهتم وقدراهتم وإعدادهم ، وينبغي 

 وب املناسب للموقف التعليمي وختطيطه وتنفيذه .على املشرف الرتبوي أن يساعد املعلم يف اختيار األسل
 :معوقاتًاإلشرافًالتربوي

 ( منها:1003من أبرز املعوقات ما أشار إليها اخلطيب واخلطيب )
عدم الوضوح يف عملية اإلشراف وجماالت وارتباطات أعمال املشرفني الرتبويني من حيث صلحيتهم  -2

عليم واملدير اإلداري والفين ومديري املدارس وبقية أقسام املديرية وواجباهتم وعلقاهتم مبدير الرتبية والت
 والوزارة.

 غياب احلوافز املادية واملعنوية املناسبة وعدم الرضا الوظيفي. -1
 قلة عدد املشرفني الرتبويني وعدم تناسبه مع أعداد املعلمني مما أدى إىل اخنفاض اخلدمة اإلشرافية . -3
ألبنية املدرسية واتباع نظام الفرتتني يف بعض املدارس مع ضعف فاعلية إدارة كثرة الطلب وقلة ا  -4

 اإلشراف وتنظيمه، مما أدى إىل زيادة األعباء امللقاة على املشرفني وصعوبة املتابعة ملعلمي الفرتة الثانية.
 ات.نظرة مديري املدارس إىل اإلشراف الرتبوي واعتباره زيارة للصفوف فقط وعقد االجتماع -1
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هناك مشكلت تواجه املشرف الرتبوي الذي يشرف على كل املواد الدراسية عند زيارته للصفوف  -2
الدنيا ومن هذه املشكلت ما يتعلق باجتاهات املعلمني مثل: عدم توافر املعلمني املؤهلني ، وهذا حيتاج 

انتقاالهتم، املعلمون اجلدد،  إىل وقت أطول من املشرف حلل مشاكلهم وتنميتهم ، وتغري املعلمني أي كثرة
عدم رغبة املعلمني يف املهنة، عدم توفر املعلمني املختصني يف املرحلة االبتدائية والعليا والثانوية ، نظرة 

)اخلطيب غريمؤهلني ، وعدم تقبل اإلشراف. املعلمني إىل اإلشراف الرتبوي واملشرف املهين ، تعيني مشرفني
 (.49: 1003واخلطيب، 

طور الذي حدث يف السنوات األخرية عل اإلشراف الرتبوي يف مفهومه وأهدافه ومع الت
وكفايات املشرف ، تغريت النظرة إىل اإلشراف الرتبوي على أنه عملية تفاعل إنسانية هتدف إىل حتني 
عمل املعلم ومساعدته يف تنمية نفسه وحل مشاكله ، والذي يعمل بدوره على تطور نوعية التعليم ورفع 

 واه .مست
من خلل العرض السابق يرى الباحث أن أهم معوقات اإلشراف الرتبوي تربز يف قلة عدد 
املشرفني الرتبويني وغياب احلوافز املادية املناسبة واملعنوية ونظرة مديري املدارس إىل اإلشراف الرتبوي 

 واعتباره زيارة للصفوف فقط .
ًاتجاهاتًمعاصرةًفيًاإلشرافًالتربوي:

املقبول أن يظل اإلشراف الرتبوي مبعزل من جمرى التطور العلمي اهلائل واملستحدثات  مل يعد من
تطور األهداف الرتبوية وتغري  –يف اجملال الرتبوي  –الرتبوية، واجتاهات الفكر العاملي وترتب على ذلك 

شرف الرتبوي، وهذا أدوار املعلم واتساع نطاق التعليم وارتفاع مستوى تأهيل املعلمني وتغري يف أدوار امل
بدوره أدى إىل تطور العملية اإلشرافية وتأثرها هبذه التغريات واملستحدثات ، ومن مث ظهور اجتاهات 

 ومناذج إشرافية متعددة.
( يركز على رعاية وإغناء منو التلميذ وبالتايل تطوير 2991واإلشراف يف الرتبية املعاصرة كما يراه محدان )

 ات الوطنية عن طريق ما يلي:اجملتمع وحتقيق الطموح
 توفري املعلومات حول تقدم الرتبية املدرسية وإجنازاهتا وأنواع الصعوبات اليت تواجهها. -2
 توفري مشورة فورية للمعلمني وألفراد اجملتمع املدرسي حلل مشاكلهم اليومية. -1
 ساعدة على إغنائها ورفع فعاليتها.توفري املعارف واإلرشادات والتعليمات املوجهة للرتبية املدرسية وامل -3
حتسني وتطوير املعلمني وعاملي اإلدارة املدرسية وظيفياا ، كل حسب خصائصه وحاجاته الفردية يف  -4

 جماالت مثل امليول واملعرفة واملهارات التدريسية.
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 توفري بيئة نفسية واجتماعية ومادية مدرسية مشجعة للتعلم . -1
واستمرارها ورفع إنتاجها الت املدرسية واالجتماعية النتظام الرتبية املدرسية تنسيق اجلهود واحملاو  -2
 (24: 2991)محدان ، .

( أهم االجتاهات املعاصرة يف جمال اإلشراف الرتبوي يف أربعة أبعاد 2992وقد حدد حسن )
 رئيسية هي:

 اجتاه التحديث يف بنية نظام اإلشراف ووظائفه وأهدافه. -
 يف املشرف الرتبوي ذاته ، وما يتصل باختباره وإعداده وتنمية كفاياته ومهامه.اجتاه التحديث  -
اجتاه التحديث يف تنظيم عمليات تدريب املعلم أثناء اخلدمة على أيدي  املشرفني الرتبويني وفقاا ملعايري  -

 ختضع التدريب حلاجات املعلمني.
لم وطرائق اإلفادة من الوسائط الرتبوية األخرى اجتاه التحديث يف أساليب اإلشراف وطرائق تقوي املع -

 (.27: 2992)حسن ، الفعال يف حياة الفرد واملتجمع. غري املدرسة ذات التأثري
ويتم يف هذا اجلزء عرض بعض االجتاهات العاملية املعاصرة املتميزة وتشمل على أساليب 

زها من تعدد الكتابات والبحوث فيها ، اإلشراف الرتبوي، وأسس اختيار املشرف الرتبوي، واليت تأخذ متي
 ضحة يف منظومة اإلشراف الرتبوي .مما جعل هلا ملمح وا

ًأساليبًإشرافيةًمعاصرة:
حيتاج املشرفون يف القرن احلادي والعشرين إىل االستناد يف ممارساهتم اإلشرافية إىل قاعدة 
أخلقية وإىل أن يعطوا األولوية يف عملهم للمبادرة واملرونة، وأن يكونوا تعاونيني تشاركيني يف تعاملهم مع 

ناهضة لإلشراف ( من خلل ر,يته للتجديدات اإلشرافية امل1003املعلمني، وقد عرض دوائي )
البريوقراطي التفتيشي ثلثة مناٍح إشرافية قد تساعد املشرفني يف فتح آفاق املستقبل إلشراٍف فعال قادر 
على حتسني أداء املعلمني وعلى التجاوب ملتطلبات مدارس الغد وعلى مواجهة حتديات املستقبل منها: 

فراد عندما يشرتكون يف إجناز مهمة ما، منحى منحى اإلشراف التشاركي والذي يقوم على املساواة بني األ
اإلشراف اللمباشر والذي يفرتض أن املعلم هو أفضل من يعرف التغريات اليت حيتاجها التدريس يف غرفة 
الصف وأن لديه القدرة على التفكري والعمل بصورة مستقلة واإلشراف اللمباشر دوره مساعدة املعلم يف 
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حللها، ومنحى اإلشراف  على امللحظة والتفسري وحتديد املشكلة متهيداا عملية التفكري ويف الرتكيز 
 (.313: 1003)دواين ، التطوري.

 وسوف يتم عرض بعض هذه األساليب :
 اإلشراف التشاركي )التكاملي(. -2
 اإلشراف باألهداف. -1
 اإلشراف بأسلوب الفريق. -3
 اإلشراف بأسلوب النظم. -4
 ت الوظيفية.اإلشراف بأسلوب الكفايا -1
 اإلشراف التطوري. -2
 اإلشراف التنوعي. -7
 اإلشراف الرتبوي الشامل. -9
 اإلشراف عن بُعد . -9
 
 اإلشرافًالتشاركيً)التعاون(: -2

وهو أسلوب يعتمد على مشاركة مجيع األطراف املعنية بعملية اإلشراف من معلمني ومشرفني تربويني يف 
األهداف ، وهو يقوم على نظرية النظم اليت تتألف فيها العملية  التخطيط والتنفيذ والتقوي وحتقيق

اإلشرافية من عدة نظم جزئية ينبغي أن تكون مفتوحة مع بعضها وهي أنظمة تؤثر وتتأثر ببعضها وهي 
ل املفتوح تتمشى مع روح اإلشراف احلديث الذي يتصف بالتشاركية والعلمية والعمق ويقوم على التواص

 (.147: 2991)نشوان،  علم.بني املشرف وامل
 
ًاإلشرافًباألهداف:ً-0

يعرف بأنه نظام يشارك فيه املشرفون الرتبويون واملديرون بتحديد أهداف تربوية مشرتكة وحتديد 
مسئولية كل طرف يف حتقيق هذه األهداف حبيث يدرك كل من مدير املدرسة واملشرف الرتبوي واملعلم 

 (41: 1001)عبد اهلادي،  نتائج املتوقعة من عمله متاما.ال
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 اإلشرافًبأسلوبًالفريق: -3
هو نشاط تتعاون فيه أطراف العملية الرتبوية لتحسني األداء وبالتايل حتسني النتائج التعليمي  
كأن يتفق معلمو إحدى املواد مبساعدة املشرف الرتبوي أو مدير املدرسة على حتسني أدائهم وذلك بوضع 

زيزها والسلبيات السلوك التدريس عن طريق تبادل اخلربات لرصد اإلجيابيات وتعخطةيتم خلهلا ملحظة 
 (91: 2991)محدان ، والتخلص منها.

ًاإلشرافًبأسلوبًالنظم:ً-4
( أن هذا األسلوب يقوم على اعتبار اإلشراف مبكوناته ووظائفه وعملياته 2991يرى محدان )

 علم ورفع فعاليته بأساليب منطقية وتقنية حمكمة.ونتائجه كنظام تربوي إنساين يهدف إىل تطوير امل
 اإلشرافًبأسلوبًالكفاياتًالوظيفية: -1

( الكفاية الوظيفية بأهنا أية معرفة أو مهارة أو قيمة أو صفة شخصية 2991يعرف محدان )
 يتوجب من املعلم امتلكها لصلتها املباشرة بتعلم التلميذ وبالتدريس املوجه هلا.

 :طورياإلشرافًالتً-2
يركز هذا األسلوب على املستويات التطويرية للمدرس وتأثريها على األداء والعلقات الشخصية يف إطار 
إشرايف ، يقوم على دراسات نفسية لنظريات عديدة عن تطور الناضجني وتطور املعلم ويشجع اإلشراف 

ة كيف يتطور املعلمون إىل التطويري باختيار طريقة لإلشراف تسمح ألكرب تطور ممكن لكل معلم، فمعرف
أكفاء هو العنصر املوجه للمشرفني يف إجياد طريقة إرجاع احلكمة والقوة املسيطرة لكل من األفراد وهليئة 

 العاملني حىت يصبحوا مهنيني حقيقيني.
 : اإلشرافًالتنوعيً-7

هي ( ويقوم على فرضية بسيطة و AlanGlanthornيرجع تطوير هذا النوع إلىآالجنلنثورن )
أن املعلمني خمتلفون فلبد من تنوع اإلشراف ، فهو يعطي املعلم ثلثة أساليب إشرافية لتطوير قدراته 

 وتنمية مهاراته، ليختار منها ما يناسبه، كما يعطيه احلرية يف تقرير األسلوب الذي يراه مناسباا.
 اإلشرافًالتربويًالشامل:ً-9
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ر أساليب املعلم ووسائله يف غرفة الصف، بل أصبح مل يعد اإلشراف الرتبوي مقصوراا على تطوي
 يهتم جبميع جوانب العملية التعليمية، حيث ظهر اإلشراف الرتبوي الشامل .

( بأنه "نسق متكامل من اجلهود والفعاليات واخلدمات اإلشرافية 2999ويعرفه عبد اللطيف )
ا على حنو نظامي يستهدف توفري أفضل دعم اإلنسانية التعاونية ، واليت تنتظم وتتداخل وتتفاعل فيما بينه

ايري ومستويات اإلجناز وإسناد ورعاية وإشراف للعملية التعليمية التعلمية لبلوغ األهداف املنشودة ضمن مع
 (.2: 2999)عبد اللطيف، احملددة 

 :اإلشرافًعنًبُعدً-9
مواكبة للتطور  اإلشراف عن بُعد مصطلح جديد يف عامل اإلشراف الرتبوي ، وهو فكرة مبتكرة

السريع واهلائل يف تكنولوجيا قنوات االتصال، وهو أسلوب إشرايف يعتمد على وسائل  ع بصرية 
وإلكرتونية ووحدات فيديو، إضافة إىل استخدام اإلنرتنت وتقنياته احلديثة من برامج صوت وصورة وقواعد 

يعترب احلاسب اآليل واإلنرتنت مصادر  بيانات كقناة اتصال بني املشرف الرتبوي واملنظومة الرتبوية حيث
 هامة للتعلم واملعلومات.

 : أسسًاختيارًالمشرفينًالتربويين
إن االختيار لوظيفة مشرف تربوي أمر يف غاية األمهية ، ألن النجاح يف اختيار الكفايات 

ظم الصعوبات املمتازة لشغل الوظائف القيادية ميكن هذه القيادات بعملها وفنها وخربهتا، من تذليل مع
 اليت تصادفها وحيقق األهداف املنشودة.

ومن أجل اختيار جيد للمشرفني الرتبويني ، البد من توافر معايري ضرورية الختيار املرشحني 
لوظائف اإلشراف الرتبوي هبدف الوقوف على االجتاهات املعاصرة يف سياسة اختيار املشرفني حىت يكونوا 

 لرتبوي.قادرين على النهوض باإلشراف ا
( ذكر أن االجتاهات العاملية للمعايري املتبعة 2999( إىل أن البلوشي )1003ويشري عيدة )

 ألسس اختيار املشرف الرتبوي تتلخص يف اآليت:
 احلصول على املؤهل العلمي اجلامعي ويفضل من محلة املؤهلت العليا يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي. -2
 والتعليم .التخصص يف جمال الرتبية  -1
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 خلربة املناسبة يف جمال التعليم واإلدارة واإلشراف الرتبوي. -3
 توفر الكفايات الفنية واإلشرافية والقيادية واإلنسانية. -4
 التمتع بالسمات الشخصية والصفات األخلقية. -1
 تأكيد تقارير الكفاية العملية ألهل املرشح للعمل يف جمال اإلشراف الرتبوي. -2
 اجتياز املقابلة الشخصية اليت تعقد من قبل جلنة خمتصة . -7
اجتياز االختبارات التحريرية يف مادة التخصص وتطوير املناهج واملقررات وفلسفة الرتبية وطرائق  -9

 التدريس.
 اجتياز برامج تدريبية فيمجال اإلدارة واإلشراف الرتبوي واملناهج وطرق التدريس. -9
 لحظة واملتابعة قبل تعيينه بصفة دائمة.وضع املرشح حتت امل -20
)عيدة، رامج التدريب واملؤمترات .اإلنتاج العلمي والفين للمرشح ومدى مشاركته يف جلان البحوث وب -22

1003 :44) 
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 خاتمة
إن موقع املشرف الرتبوي يف أي نظام تعليمي معاصر ذو أمهية بالغة بالنسبة ملرحليت التعليم 

ي والثانوي، فهو يشرف على توجيه جمموعات من املعلمني تشرف بدورها على تربية أعداد كبرية األساس
من الطلبة ، كما أنه يشرف على نظام التعليم يف حتركه حنو حتقيق األهداف ويتطلب هذا املوقع استمرار 

لتحسن لدى املعلمني التجديد والتحسني واالرتقاء يف ممارساته اإلشرافية ليقود بذلك عملية التجديد وا
 وإدارات املدارس اليت ترتبط خبطته اإِلشرافية.

واإلشراف الرتبوي يف القرن احلادي والعشرين جيب أن يؤكد على التعاون واملشاركة يف اختاذ 
القرارات وعلى التطوير الذايت جلميع العاملني ويتطلب ذلك قادة يستشرفون املستقبل ويعملون على 

تتضاعف أمهية اإلشراف الرتبوي أمام ما يوجهه نظام التعليم يف العصر احلديث من حتسني التعليم ، و 
حتديات وتطور اجتماعي وتربوي سريع، وكان من الطبيعي أن يتأثر اإِلشراف الرتبوي يف مؤسساتنا 

دقيقاا  التعليمية مبختلف االجتاهات املعاصرة لإلشراف لذلك جيب إعداد املشرفني الرتبويني إعداداا إشرافياا 
 وفق معايري علمية سليمة ، حبيث يستطيعون القيام بالدور اخلطري املنوط هبم يف حتسني وتطوير التعليم .
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ًقائمةًالمراجع
( : اإلشراف الرتبوي أمناط وأساليب، مؤسسة محادة اجلامعية للنشر 1001ابراهيم ، عدنان ) -2

 والتوزيع ، أربد.
 (: لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل الكبري، دار املعارف، مصر.2929الفضل )ابن منظور، أبو  -1
 (: تطبيقات ومفاهيم يف اإلشراف الرتبوي، دار الفكر للطباعة، عمان.1002البدري ، طارق ) -3
(: اإلدارة واإلشراف الرتبوي، مكتبة الفلح ، 1003البستان ، أمحد وعبد اجلواد ، عبد اهلل ) -4

 الكويت .
 (: التوجيه واإلشراف الرتبوي ، مكتبة الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض.2992احلبيب ، فهد ) -1
(: اإلشراف الرتبوي فلسفته وأساليبه، دار قنديل ، 1003اخلطيب، إبراهيم واخلطيب ، أمل ) -2

 عمان.
الرتبوي، دار الفكر ( : أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشراف 2999الدويك ، تيسري وآخرون ) -7

 للطباعة والنشر، عمان
( : تصور مقرتح ملواجهة معوقات اإِلشراف الرتبوي يف ضوء االجتاهات 1001املدلل، نعيمة ) -9

 املعاصرة، رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلامعة إلسلمية ، غزة.
 .11طر، العدد (: دور املوجه يف التطوير الرتبوي، جملة الرتبية يف ق2999حسن، حمميتد) -9
 (: اجتاهات حديثة يف اإِلراف الرتبوي ، دار الفكر عمان.1002حسني، سلمة وعوض اهلل ، ) -20
( : اجتاهات معاصرة يف التوجيه واإلشراف الرتبوي، أوراق تطويرية جملة 2991حسني، علي ) -22

 الرتبية.
 رتبية احلديثة، عمان ، ألردن.(: اإلشراف يف الرتبية املعاصرة ، دار ال2991محدان، حمميتد) -21
(: اإلشراف الرتبوي مفاهيم وآفاق ، دائرة املكتبة الوطنية ، اجلامعة األردنية 1003دواين ، كمال ) -23

 ، عمان.
 ( : اإلشراف الرتبوي ، مكتب آفاق، عمان.1007سامل ، روضة والبنا ، حمميتد ) -24
الرتبوي واإلدارة املدرسية ، دار الفرقان، عمان، (: اإلبداع يف إلشراف 1004طافش، حممود )-21

 األردن.
 (: املنحى اإلشرايف الشامل وتطبيقاته العملية ، معهد الرتبية عمان.2999عبد اللطيف، خريي ) -22
( : اإلشراف الرتبوية مفاهيمه وأساليبه، الدار العلمية الدولية، 1001عبد اهلادي ، جودت ) -27

 عمان.
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 (: اإلدارة التعليمية واإلشراف الرتبوي، دار الثقافة، عمان.1002)عطوي، جودت  -29
( : اإلشراف الرتبوي يف األردن يف ضوء االجتاهات املعاصرة ، رسالة دكتوراه 1003عيدة ، حمميتد ) -29

 غري منشورة، جامعة عمان، األردن.
للنشر ، عمان  ( : حنو إشراف أفضل، دار جمدالوي1001مدانات ، أوجيين كمال، برزة ) -10

 األردن.
 (: اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا ، عامل الكتب ، القاهرة.2992مرسي، حمميتد ) -12
(: السلوك التنظيمي يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي، مكتبة 2991نشوان، يعقوب ونشوان مجيل ) -11

 دار املنار، غزة.
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نظمًالمعلوماتً باستخدام ةًزوارةفىًمدين الخصائصًالسكانيةًوآفاقهاًالمستقبلية
ًالجغرافية

ًالفالحًدد.ًنجاةًعيا

ًقسددمًألجغرافياً-كليةًالتربيةًقصرًبنًغشير/جامعةًطرابلس

ًالمقدمة

السكان دراسة ذات أمهية اسرتاجتية  كربى ىف الدرسات اجلغرافية, إذ تتأثر حياة تعد دراسة عنصر ا   
مليار نسمة)األمم  7.3اجملتمعات بعضها ببعض خاصة بعد تزايد عدد سكان العامل حىت بلغ 

تأثري   فلنمط توزيع السكان وتركيبتهم النوعية والعمرية والتعليمية واالقتصادية ( 21، ص 2972املتحدة،
يف التخطيط االقتصادي واالجتماعي من أجل رفع مستويات التنمية البشرية واالقتصادية, واهلدف  كبري

من ذلك هو توفري حياة أفضل للسكان، تتضمن حياة أطول وأكثر صحة، وإتاحة مستويات معيشية 
 ( 9، ص 1004مرتفعة مع متتع األفراد واجملتمع باملعرفة املتجددة والتنمية البشرية املستدمية)شومان، 

ً-أهدافًالبحثً:
 يهدف البحث ىف خصائص سكان مدينة زوارة إىل حتقيق التاىل : 
: 2973معرفة تطور السكان ومعدل النمو ىف منطقة الدراسة بناء على تعدادات السكان ىف الفرتة  – 2

 م مع إنشاء خريطة توضح هذا التطور . 1024
عمل إسقاط لتقدير مستقبل أعداد السكان وفق احتماالت معدالت النمو لسنوات التعداد  – 1

 م .  1032 – 1012السابقة ىف الفرتة 
تسليط الضوء على أهم خصائص السكان مبنطقة الدراسة من حيث الرتكيب العمرى والنوعى  – 3

 م . 1002 سنة واألسرى واحلالة التعليمية واألنشطة االقتصادية حسب املهن ىف
 رسم اهلرم العمرى لسكان منطقة الدراسة الذى يعرب عن طبيعة البنية السكانية . – 4
 populated geographic  بناء قاعدة بيانات سكانية جغرافية ملنطقة الدراسة  – 1

database  تركيب السكان على مستوى احمللت  باستخدام نظام املعلومات اجلغرافية ىف دراسة
 اجها على شكل جداول وخرائط ورسومات بيانية .وإخر 
 :أمهية البحث -
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معرفة عدد السكان وتركيبهم وكثافتهم السكانية وحماولة توقع عددهم ىف السنوات اللحقة من       
حيث معدل النمو ىف السنوات السابقة والسنوات اللحقة وهذا يعد ذو أمهية كبرية للمخططني, إذ 

 وملمح اخلريطة السكانية مبنطقة الدراسة . يهدف إىل إبراز  ات
عبد اللطيف شومان، أثر التغريات الدميوغرافية على التنمية االقتصادية يف ليبيا، من كتاب وقائع  - 1

 ، ص1004املؤمتر الوطين حول السكان والتنمية ، 
ً-حدودهدا:

ًالحدودًالمكانية:
ال تقوم الدراسات اجلغرافية عادة إال بعد حتديد مكان الدراسة مبساحة حمددة معينة يف إطار اإلقليم    

اجلغرايف الذي ينفرد خبصوصية متيزه عن غريه من األقاليم، فمكان الدراسة هو وعاء البحث اجلغرايف الذي 
معينة بعيدة عن التعميم خارج  تنجز فيه الدراسة، وتتحقق عليه األهداف املرجوة للوصول إىل نتائج

املستهدفة بالدراسة تقع يف مشال غرب ليبيا حيدها البحر املتوسط من الشمال،  زوارةحدوده، فمدينة 
ومليتة من الشرق ومنطقة اجلميل ورقدالني من اجلنوب، وزلطن وأبو كماش من الغرب، وهي تبعد حوايل 

 كيلومرت مربع عن احلدود التونسية. 20كيلومرت مربع عن مدينة طرابلس وحوايل    220
 مشاالا ´ 31 ˚12شرقاا و دائرة عرض ´ 21 ˚9فهي تقع بني خط طول ًأما فلكياا 

 (.2( انظر اخلريطة )24،ص 1000)بولسرفيس،
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً(ًموقعًمنطقةًالدراسة1خريطةً)

ًم1000املصدر: اللجنة الشعبية للمرافق، بولسريفس، املخطط الشامل ، زواره، 

ً
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ًالسكان:تطورً -
إن التغريات السكانية اليت تسبب الزيادة الطبيعية للسكان حتدث عن طريق حركة التوازن بني املواليد    

والوفيات، وكذلك تلك اليت تسبب الزيادة غري الطبيعية حتدث عن طريق حركة التوازن بني تيارات اهلجرة 
 الدولة، ومدى تأثري ذلك النمو يف دفع املغادرة والوافدة هي اليت حتدد حجم وسرعة النمو السكاين يف

حركة التنمية االقتصادية أو عرقلتها، ورفع مستوى املعيشة أو خفضه، إن معدالت النمو السكاين وتطورها 
سلباا أو إجياباا هي اليت حتدد كفاية أو عدم كفاية حاجات اإلنسان من طعام وملبس ومسكن، ومن 

، أي أهنا هي اليت حتدد توازن عدد السكان مع مستوى املعيشة خدمات صحية وتعليمية وجتارية وغريها
وتذبذبه من وقت إىل آخر , وهي اليت حتدد حجم القوى العاملة وحجم اإلنتاج واالستهلك واإلعالة 

 (192-190، ص 1004وفعالية قدرات الدولة وإمكاناهتا)الكيخيا، 
ً(9جدولً)

 (0091-9113تطورًسكانًمنطقةًالدراسةًخاللًالفترةً)
 م 2014 م1002 م2991 م2994 م2973 السنة

 32290 17221 17222 12412 14064 عدد السكان
نسبة الزيادة 

% 
- 11.3 % 12.2 % 2.9 % 12.8 

معدل النمو 
% 

- 1.04 1.01 1 1.5 

، أمانة التخطيط، 2973املصدر: اجلدول من عمل الباحثة استناداا إىل نتائج التعداد العام للسكان 
 .31(، ص2مصلحة اإلحصاء والتعداد، الزاوية، جدول رقم )

 .29(، ص2م، بلدية النقاط اخلمس، جدول رقم )2994نتائج التعداد العام للسكان  -
 .201(، ص1-24م، منطقة الزاوية، جدول رقم )2991النتائج النهائية للتعداد العام للسكان  -
( 3-20( )1-20( )2-20جدول رقم )، 1002النتائج النهائى للتعداد العام للسكان لعام  -
 24-22(، ص ص 20-4)
 بيانات غري منشورة . 1024تقدير السكان -
م 2994نسمة، وبلغ سنة  24024م 2973بلغ العدد اإلمجايل للسكان يف منطقة الدراسة سنة   

وكان هذا النمو السريع واملرتفع   %،2.04% ومبعدل منو سنوي 311.نسمة وبزيادة بلغت  12412
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يجة اكتشاف النفط وتصديره، ومن مث توفر املال اللزم لرفع مستوى املعيشة وارتفاع يف املستوى الصحي نت
ما أدى إىل الزيادة الطبيعية يف السكان حيث اخنفض معدل الوفيات وارتفع معدل املواليد، كما أن توفر 

 فرص العمل الناجتة عن برنامج التطوير والتنمية االقتصادية 
ية يف منطقة الدراسة أدى إىل هجرة السكان من املناطق الريفية اجملاورة وعودة العديد من واالجتماع

السكان الذين هجروا منطقة الدراسة يف أوقات سابقة كما أهنا أدت إىل استقطاب القوى العاملة من 
 (433، ص 1004اخلارج)الكيخيا، 

% 2.02لسنوي اإلمجايل للسكان م كان معدل النمو ا2991-2994ويف الفرتة ما بني سنيت    
نسمة يف  12412نسمة بعد أن كان  17222م إىل 2991حيث بلغ عدد السكان اإلمجايل سنة 

-2994% خلل الفرتة األوىل واخنفضت هذه النسبة بني التعدادين 311.م وبنسبة زيادة 2994سنة 
أخر سن الزواج , ونقص % ويرجع ذلك إىل تناقص معدل الزيادة الطبيعية بسبب ت12.2م إىل 2991

( لسنة 21الوحدات السكنية امللئمة باإلضافة إىل عدم زيادة دخل الفرد السنوي املرتبط بالقانون )
( مما حيول دون إقدام الشباب على الزواج املبكر وكذلك 11-12، ص2999م )الصيغري،2992

 اإلمجايل. تقلصت نسبة زيادة عدد األجانب مما أدى إىل تراجع معدل النمو السنوي
م أن إمجايل عدد السكان يف منطقة 1002للتعداد العام للسكان لعام النهائية وقد أظهرت النتائج   

م  ومبعدل منو 2991% مقارنة مبا كان عليه يف عام 1.9نسمة وبنسبة زيادة بلغت  27662الدراسة 
%، فيلحظ أن هذا املعدل )النمو السنوي( قد اخنفض بشكل كبري مقارنة بالتعدادات السابقة 2سنوي 

سنة وقد ارتفع  14حيث كانت اخلصوبة عالية جداا، وكان متوسط العمر عند الزواج األول ال يتعدى 
د هذه سنة فأكثر وذلك راجع حلكم عادات وتقالي 34هذا املعدل يف السنوات األخرية إىل ما يقارب 
 م بلغ  1024املنطقة.وبناء على تقديرات السكان ىف سنة 

% مقارنة مبا كان عليه عام 12.8نسمة بنسبة زيادة بلغت  32290عدد السكان منطقة الدراسة حنو 
%. وهذا املعدل يدل على تباطؤ النمو السكاىن انظر جدول ) 1.5م ومبعدل منو سنوي قدره  1002

 ( . 1و  2( والشكل )  2
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ًم2014ً-9113تطورًسكانًمنطقةًالدراسةًخاللًالفترةً(9ًًًشكلً)ً

 
 (1: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر

ًم0091ً-9113سكانًمنطقةًالدراسةًخاللًالفترةً(ًنسبةًنوع0ًًشكلً)ً

 (1: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر
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ً-توزيعًالسكانًوكثافتهمً:
هتدف دراسة الكثافة السكانية إىل حتليل صورة التوزيع السكاين يف الدولة أو اإلقليم أو املنطقة، وذلك   

ألن توزيع السكان ال يتسم باالنتظام يف اجملتمعات املختلفة، ويرتبط ذلك بعدة عوامل طبيعية واجتماعية 
داخل هذه العوامل مع بعضها يف شكل واقتصادية، خيتلف كل منها يف أمهيته النسبية من مكان آلخر، وتت

مرتابط  ومعقد يف معظم األحوال يف حتديد مكان تركز السكان يف جمتمع ما وتشتتهم يف جمتمع آخر، 
حىت يبدو سكان كل منطقة ناجتاا للتفاعل بني النظم احلضارية وبقية النظم األخرى يف اجملتمع)أبوعيانة، 

 (42-41، ص 2991

 م  1024انية للسكان منطقة الدراسة  سنة الكثافة  السك(0جدولً)

 . اجمللس البلدى مدينة زوارة بيانات غري منشورة. 1024تقديرات سكان ليبيا  -

نسمة بنسبة  21121تعد حملة زوارة اجلنوبية أكرب عددا من الناحية السكانية حيث تصل إىل  – 2
مربع وتاتى كيلومرت   431% من إمجاىل سكان منطقة الدراسة, ىف حني أن مساحتها   40.2تصل إىل 

 ىف املرتبة الثانية من حيث املساحة بعد حملة زوارة الشرقية .
 % 34.9 اى  نسمة 20931وتأتى حملة زوارة الشرقية ىف املرتبة الثانية ىف عدد السكان  – 1

 كيلومرت مربع .  471على مستوى احمللت قدرها  سكان املنطقة و مبساحة متثل األوىل من إمجاىل

 احمللة
 

 الكثافة السكانية % املساحة % العدد

 9.7 27.9 110 7 1292 زوارة الشمالية

 11.9 33.9 471 34.9 20931 زوارة الشرقية

 19.7 32.2 431 40.2 21121 زوارة اجلنوبية

 13.1 27.2 140 29.2 1221 زوارة الغربية

 11.1 200 2400 200 32290 اجملموع
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%  من 29.2نسمة بنسبة  1221يليها ىف املرتبة الثالثة حملة زوارة الغربية والبالغ عدد سكاهنا  - 3
كيلومرت مربع ىف املرتبة الرابعة ىف املساحة على مستوى   140إمجاىل السكان مبنطقة الدراسة ، مبساحة 

 منطقة الدراسة وهى من أصغر احمللت مساحة يف منطقة الدراسة . 
% من  7نسمة, بنسبة  1292ني متثل املرتبة الرابعة حملة زوارة الشمالية والبالغ عدد سكاهنا ىف ح – 4

كيلومرت مربع وترتيبها من حيث املساحة هو الثالثة .   11إمجاىل سكان منطقة الدراسة ىف مساحة قدرها 
 ( 1( واخلريطة )  1انظر جدول ) 

ًالكثافةًالسكانيةًالعامةً: -
السكان ىف مساحة حمدودة من الألرض حيث يلقى الضوء على مدى التزاحم  هى معرفة حجم      

ًً ( يتضح: 1( و اخلريطة )  1السكاىن للمساحة اإلدارية ، فمن اجلدول ) 
نسمة / كيلومرت  19.7تسيطر احمللة اجلنوبية  على املرتبة االوىل من حيث الكثافة حيث تصل إىل  – 2

كيلومرت مربع ، أى   431اىل سكان منطقة الدراسة ىف مساحة % من إمج 40.2مربع وميثل سكاهنا 
% من مساحة منطقة الدراسة . ويرجع سبب ارتفاع كثافة السكان فيها إىل وجود اخلدمات  32.2

 املختلفة هبا .
% من  29.2نسمة / كيلومرت مربع وتضم  13.1تليها حملة زوارة الغربية ىف املرتبة الثانية بكثافة  – 1

% من مجلة مساحة  27.2كيلومرت مربع أى   140سكان منطقة الدراسة, ويشغلون مساحة إمجاىل 
 املنطقة .

نسمة / كيلو مرت مربع وعدد سكان  11.9تأتى حملة زوارة الشرقية يف املرتبة الثالثة بكثافة  – 3
 % من مساحة منطقة الدراسة.  33.9كيلومرت مربع أى   11.9نسمة مبساحة  20931

%  من 7نسمة / كيلومرت مربع ويقيم فيها 9.7لة وزارة الشمالية فكانت ىف املرتبة األخرية أما حم – 4
 كيلومرت مربع .  110سكان منطقة الدراسة ىف مساحة 

ً

ً

ً
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 م0091(ًالكثافةًالسكانيةًبمنطقةًالدراسةًسنة0ًًًخريطةً)ًً

 (2: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر
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ً ًالسكانى ًالنمو تعد تقديرات حجم السكان من األساسيات املكملة ىف دراسة وضع  -:مستقبل
السكان والتعرف على اجلوانب الدميوغرافية, و بناء على تاريخ التعدادات السكانية  ىف املنطقة ىف الفرتة 

التعدادات م ميكن تقدير عدد سكان املنطقة بناء على معدل النمو السكاىن لفرتة  1022:  2973
ًالسابقة وهى .

 %. 2اخنفاض النمو السكاىن إىل  – 2
 %. 2.1استمرار معدل النمو السكاىن إىل  – 1
 %. 1ارتفاع معدل النمو السكاىن إىل  – 3

م  1032 –م  1022( فقد مت تقدير حجم سكان منطقة الدراسة بني سنىت  3وبالنظر إىل اجلدول ) 
   -وفق املعادلة األسية التالية :

 ، بدون ترقيم(1004= لوس + ن * ر* لو هيتيتيتيتيت)أبو نعجة،  2لو س
 = عدد السكان يف السنة املطلوبة . 2لو س -حيث أن :

 األساس .لو س = عدد السكان يف سنة 
 ن = طول املدة أو السنوات املطلوب التقدير هلا .

 ر= معدل النمو السكاين السنوي .
0.4341941ً=  1.72919لوهيت = معامل ثابت = 

ًم0032ًً–0092ً(ًاحتماالتًالنموًوتقديرًالسكانًفيًمنطقةًالدراسةًفيًالفترة3ًًًجدولً)ً

 

معدل النمو السنوي 
% 

 السنوات

ًم0032ًم0002ًم0092

2 30172 33792 37340 

2.1 31239 37340 43393 

1 33792 42127 10403 

 من عمل الباحث استنادا إىل احتماالت النمو ، ونتائج املعادلة األسية . :املصدر
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 ( والذى يوضح إحتمالية النمو السكاىن السنوى ويقدر السكان يف 3من خلل حتليل اجلدول رقم  ) 
% أو أقل, فإن املتوقع أن عدد سكان منطقة الدراسة ىف  2النمو السكاىن إىل إن اخنفض معدل  – 2

نسمة سنة  33792نسمة , ومع استمرار االخنفاض  سيصل إىل  30172سيصل إىل  1022سنة 
 م . 1032سنة  37340م و  1012

لدراسة ىف % فانه من املتوقع أن عدد السكان ىف منطقة ا 2.1أما إن استمر معدل النمو بنسبة  – 1
نسمة ومع هناية سنة  37340م إىل  1012نسمة ويصل سنة  31239م سيصل إىل  1022سنة 

 نسمة . 43393م يصل إىل  1032
م يصل  1022% فإن عدد سكان منطقة الدراسة املتوقع ىف سنة  1وإن ارتفع حىت معدل النمو  – 3
م يصل إىل  1032لول سنة نسمة ، وحب 42127م إىل  1032نسمة ، ويزيد ىف سنة  33792إىل 

 نسمة . 10403
وىف ظل الظروف واألوضاع االقتصادية والسياسية الىت طرأت على البلد فإن من املتوقع أن معدل النمو  

 % فأقل . 2السكاين السنوى للمنطقة سيستمر ىف االخنفاض إىل 
ًالتركيبًالعمري:

الدراسات السكانية , حيث إهنا تساعد على  إن دراسة نوع السكان وفئات أعمارهم هلا أمهية خاصة يف
فهم االجتاهات العامة للسكان وحتديد اإلمكانيات البشرية العاملة وعلى ضوئها ميكن رسم سياسة 

( وقد مت تقسيم سكان منطقة الدراسة إىل ثلث فئات 231، ص 2991سكانية واقتصادية )املهدوي، 
سنة( وفئة  24-21توسطي السن أو فئة الشباب من )سنة فأقل( وفئة م24عمرية هي فئة صغار السن )

( الذي يوضح الرتكيب العمري والنوعي للسكان مبنطقة  4فما فوق( جدول )  21كبار السن من )
 م.1002الدراسة لسنة 

ً  
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ًمًباأللف0002(ًفئةًأعمارًالسكانًالليبيينًحسبًالنوعًعام1ًًًجدولً)ً

 العيتيتداد 
 النسبة % اجملموع % إناث % ذكور فئات العمر

0-4 1394 5 1283 4.2 2677 9.6 
12.9 1-9 1265 4.6 1257 4.5 2522 9.1 

20-24 1143 4.2 1101 4 2244 8.1 
21-29 1082 3.9  938 3.4 2020 7.3 

22.3 

10-14 1177 4.3 966 3.1 2143 7.9 
11-19 1301 4.7 981 3.5 2282 8.2 
30-34 1630 1.9 1238 4.1 2868 20.4 
31-39 1446 5.2 1256 4.5 2702 9.7 
40-44 1244 4.1 1100 4 2344 9.1 
41-49 961 3.1 776 2.8 1737 2.3 
10-14 589 2.1 475 1.7 1064 3.9 
11-19 360 1.3 311 1.1 671 1.4 
20-24 298 2.2 219 0.9 517 2.9 
21-29 288 1.04 323 2.1 611 2.2 

2.9 
70-74 292 2.2 300 2.2 592 1.1 
71-79 236 0.9 186 0.7 422 2.2 
90-94 97 0.1 60 0.1 157 0.2 
 0.3 89 0.15 42 0.1 47 فما فوق91

 200 100 27662 46.3 12812 53.7 24910 اجملميتوع       
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، 1002املصدر: اجلدول من عمل الباحثة استناداا إىل النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعام  -
 24-22(، ص 4-20( )3-20( )1-20( )2-20جدول رقم )

% من سكان منطقة الدراسة هم من فئة الشباب،  22.3( يتضح أن 4من واقع ما احتواه جدول ) 
% من جمموع األفراد الذكور مبنطقة الدراسة وبلغ  27.9نسمة أو ما يعادل  20099بلغ عدد الذكور 
% من جمموع اإلناث علماا بأن الذكور واإلناث يف هذه  24.1 نسمة أو ما يعادل 9120عدد اإلناث 
% على التوايل من جمموع سكان منطقة الدراسة. وهؤالء يقع عليهم 19.9% و32.1الفئة يشكلون 

العبء االقتصادي واالجتماعي، وإعالة بقية فئات السكان غري العاملني من صغار السن وكبار السن 
لعبء الواقع على السكان العاملني ليس كبرياا ذلك ألن العاملني يف الواقع والعجزة، ويف حقيقة األمر فا

ليسوا مجيعاا مصنفني من بني العاملني، حيث إن هناك من يعدون على أهنم معولون ولكنهم يف الواقع 
ين منتجون كما هو احلال يف فئة كبار السن ذلك ألن بعضاا منهم ال زال منتجاا، وباملقابل ال يعين أن الذ

( هم مجيعاا عاملون فعلا حيث إن شرحية منهم ال زالت يف طور الدراسة 24-21يعدون يف سن العمل )
وأن نسبة اإلناث يف سوق العمل ليست كنسبة الذكور. يلي ذلك يف الرتتيب فئة صغار السن وهم 

ر السن % من جمموع سكان منطقة الدراسة يف الوقت الذي بلغت فيه نسبة كبا 12.9يشكلون نسبة 
%، وبالرغم من اخنفاض نسبة صغار السن فإن اجملتمع السكاين يف منطقة الدراسة يعترب من  2.9حوايل

( الذي يوضح اهلرم العمري للسكان الليبيني مبنطقة 3اجملتمعات الفتية، ويتضح ذلك من الشكل )
م وميكن إرجاع قلة نسبة صغار 1002الدراسة ذكوراا وإناثاا من واقع النتائج النهائية للتعداد العام لسنة 

السن إىل ظروف احلياة يف املدينة خاصة ما يتعلق بنظرة سكاهنا إىل حجم األسرة وتأخري سن الزواج 
وطول فرتة إعداد الفرد يف األسرة للحياة واالعتماد على النفس. فظروف احلياة يف املدينة تتصف بأهنا 

تباط السكان باألعمال التخصصية واالعتماد على املرتبات أكثر تعقيداا وانضباطية خاصة فيما يتعلق بار 
يف الدخل، وعدم وجود مصادر أخرى يعتمد عليها ويؤكد اهلرم السكاين مبنطقة الدراسة بناءا على النتائج 

م، اتساع قاعدة اهلرم واستمرار اتساعها إىل املنتصف مث 1002النهائية للتعداد العام للسكان يف سنة 
( واخلريطة )  3يئاا حىت يصل إىل القمة وهذا يؤكد أن الكتلة السكانية فتية وثابتة. شكل ) يضيق شيئاا فش

3 . ) 

ًً

ً
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ً
 (4: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر

ً  
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ًم0002السكانًفيًمنطقةًالدراسةًسنةً(ًعدد3ًًخريطةً)ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
 

ً

ً

ً

 (4: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر

: هو توزيع السكان إىل نوعني الذكور واإلناث فكل كتلة سكانية تنقسم إىل ذكور التركيبًالنوعي-
يف كل فئة من  وإناث وتكون أعدادهم يف العادة متقاربة إال أن اختلف عدد الذكور عن عدد اإلناث

فئات األعمار من األمور اليت يهتم هبا الباحثون يف جغرافية السكان اهتماماا كبرياا؛ ألن هذا االختلف 
يؤثر تأثرياا بالغاا يف أوضاع السكان واجتاه تطورهم فلكل واحد من النوعني احتياجاته ووظائفه االقتصادية 

( وقد سار االعتقاد لوقت طويل بأن عدد املواليد 231، ص 1004واالجتماعية والدميوجرافية)الكيخيا، 
الذكور يساوي عدد املواليد اإلناث حىت القرن السابع عشر حيث بينت الدراسة اليت قام هبا اإلجنليزي 

( 211، ص 1004جون غرونت أن عدد املواليد الذكور يزيد بقليل على عدد املواليد اإلناث)لبيب، 
ًختلف هذه النسبة:ومن العوامل اليت تؤدي إىل ا

 اهلجرة إىل اخلارج. .2
 اهلجرة إىل الداخل. .1
 احلروب. .3
 (93، ص 2992انتشار ممارسة وسائل ضبط النسل.)الساعايت،  .4
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 تباين معدل الوفيات بالنسبة لكل النوعني يف األعمال املختلفة. .1
األخطاء يف البيانات اليت يشملها التعداد مثل النقص يف تسجيل عدد اإلناث.)أبو عيانة،  .2

 ( 199، ص 2991
( ميكن استخلص النتائج  1من خلل البيانات الواردة يف التعدادات العامة للسكان واجلدول رقم )      
 التالية:

 4.1% من مجلة السكان منها ذكور  7.7سنة متثل  14 – 10يتضح أن نسبة الفئة العمرية ما بني 
% وهذا مؤشر يوضح ارتفاع نسبة الشباب من الذكور الذين هم ىف سن  3.1% ونسبة اإلناث 

% من مجلة الذكور ، ىف حني بلغت نسبة 12.9سنة وصلت نسبتهم  11الدراسة، أى من هم دون 
 ه الفئة سنة ومن مث ترتفع نسبة هذ 11% من مجلة اإلناث من هن دون  10اإلناث 

% من  19.3سنة فقد بلغت نسبتها  24 – 11عن نسب باقي األعمار ، أما الفئة العمرية ما بني 
% والىت تعد القوة العاملة املنتجة واألساسية ىف إعالة باقى  11.9مجلة الذكور فيما وصلت نسبة االنات 

ى مستوى احمللت بناء على الفئات العمرية ، كما ميكن مقارنة الرتكيب النوعى ملنطقة الدراسة عل
 م 1024تقديرات سنة 

 
ًم0091(ًالتركيبًالنوعيًللسكانًبلديةًزوارةًسنة2ًًًجدولً)ً

 احمللة
ًالمجموعًإناثًذكور

 % العدد % العدد % العدد

 7 1292 3 911 4 2112 زوارة الشمالية

 34.9 20931 22 4992 29.9 1912 زوارة الشرقية

 40.2 21121 29.9 1923 12.3 2211 زوارة اجلنوبية

 29.2 1221 9.1 1277 9.2 1991 زوارة الغربية

 200 32290 42.3 24442 13.7 22744 اجملموع
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. اجمللس البلدى مدينة زوارة  1024املصدر: اجلدول من عمل الباحثة استناداا إىل تقديرات سكان ليبيا 
 بيانات غري منشورة.

 ( يتضح أن حملىت زوارة اجلنوبية وزوارة الشرقية ترتفع فيها نسبة الذكور  4( واخلريطة )  1من اجلدول ) 
% من مجلة السكان على التواىل لوجود مراكز اخلدمات فيها , أما  29.9%و  12.3حيث بلغت 

ىف حملة زوارة % على التواىل .بينما بلغت نسبة الذكور  29.9% و  22نسبة اإلناث فقد وصلت إىل 
% على التواىل ,  3% و 9.1% على التواىل ونسبة اإلناث  4% و  9.2الغربية وزوارة الشمالية 

ًوذلك لصغر مساحتهما .
 م0002(ًالتركيبًالنوعيًللسكانًببلديةًزوارةًسنة1ًًًخريطةً)ً

 (1: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر

ً-التركيبًاالسرىً:

متثل األسرة الرابطة االجتماعية األوىل يف اجملتمع، وهي مكونة من زوج وزوجة وأطفاهلما أو  
، ص 2992زوجني فقط دون أطفال أو من زوج مبفرده مع أطفاله أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا)لطفي، 
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ة والعشائرية دور  ( يتميز اجملتمع اللييب بالطابع التقليدي الشرقي حيث يكون للروابط األسرية والقبلي227
كبري يف التكوين الدميوغرايف للمجتمع بصفة عامة فاألسر الليبية مازالت من احلجم الكبري على الرغم من 
التغري املادي الذي صحب اكتشاف النفط وتصديره حيث تشري التعدادات السكانية اليت أجريت يف 

ر، حيث بلغ متوسط حجم األسرة حسب البلد إىل أن حجم األسر ظل كبرياا وما زال يف ارتفاع مستم
م فقد ارتفع فيه 2973م، أما بالنسبة لتعداد 2924أفراد يف تعداد  4.9أفراد مث  4.2م 2914تعداد 

 2,9م ليصل إىل 2994أفراد وواصل املعدل يف االرتفاع يف تعداد  2متوسط حجم األسرة إىل 
توى الدخل يف البلد وحتسني الرعاية ( ويرجع السبب إىل ارتفاع مس91، ص 2991أفراد)املربوك، 

أما بالنسبة حلجم األسرة  الصحية ومن مث ارتفاع معدالت املواليد واخلصوبة واخنفاض معدالت الوفيات.
( أن 2يف منطقة الدراسة ال يزال مرتفعاا رغم اجتاهه حنو االخنفاض حيث نلحظ يف اجلدول رقم )

م، 2994أفراد مث اخنفض مبقدار طفيف يف تعداد  1.9م بلغ 2973متوسط حجم األسرة يف تعداد 
م اخنفض متوسط 1002فرداا ويف تعداد  1.2م فكان 2991أفراد مث اخنفض أكثر يف تعداد  1.9فبلغ 

أفراد. وهذا االخنفاض راجع إىل األخذ مببادئ حتديد النسل  4.3حجم األسرة اخنفاضاا كبرياا فوصل إىل 
التمسك بالعادات والتقاليد املعمول هبا يف منطقة الدراسة ولكن يف  وكذلك إىل تأخر سن الزواج نتيجة

 الوقت نفسه قد يكون لتناقص حجم األسرة أثر سليب من حيث نقص القوى العاملة. 

 (1002-2991-2994-2973( متوسط حجم األسرة خلل فرتة تعدادات )2جدول ) 

 متوسط حجم األسرة عدد األسر عدد السكان السنة
2973 24094 1379 1.9 
2994 12412 1229 5.8 
2991 17222 1321 1.2 
1002 17221 2497 4.3 

، أمانة التخطيط، 2973املصدر: اجلدول من عمل الباحثة استناداا على نتائج التعداد العام للسكان 
 .31(، ص2مصلحة اإلحصاء والتعداد، الزاوية، جدول رقم )

 .29(، ص2م، بلدية النقاط اخلمس، جدول رقم )2994النتائج التعداد العام للسكان 
 .21(، ص 1-2م، منطقة الزاوية، جدول رقم )2991النتائج النهائية للتعداد العام للسكان 
2ً( ص  2م، اهليئة الوطنية للمعلومات، جدول ) 1002النتائج النهائية  للتعداد العام للسكان 
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ًم0002سنةً(ًالتركيبًاألسريًفيًبلديةًزوارة1ًجدولً)ًً

 اجملموع أسر غري ليبية اسر ليبية احمللة 

عدد 
 األسر

عدد 
 األفراد

متوسط 
حجم 
 األسرة 

عدد 
 األسر 

عدد 
 األفراد 

متوسط 
حجم 
 األسرة 

عدد 
 األسر

عدد 
 األفراد

متوسط 
حجم 
 األسرة 

زوارة 
 الشمالية

341 2394 4.0 217 110 4.3 471 2934 4.2 

زوارة 
 الشرقية

2929 9211 4.3 333 2411 4.4 1112 9207 4.3 

زوارة 
 اجلنوبية

1141 9931 4.4 321 2221 3.7 1117 22200 4.3 

زوارة 
 الغربية 

2007 4311 4.3 120 292 3.3 2127 1012 4.2 

 4.3 17221 2497 3.9 3923 991 4.3 13799 1121 اجملموع

م، اهليئة 1002للتعداد العام للسكان املصدر: اجلدول من عمل الباحثة استناداا إىل النتائج النهائية  
 . 2( ص  2الوطنية للمعلومات، جدول ) 
 (  يتضح أن 1( واخلريطة ) 7من واقع ما احتواه جدول )

افراد الذى يزيد عن متوسط حجم األسرة  4.3م بلغ  1002متوسط حجم األسرة الليبية سنة  – 2
 أفراد . 3.9أفراد والبالغ  0.4غري الليبية حنو 

أفراد ىف  4.4ىف زوارة الشمالية :  4.0مستوى احمللت يرتاوح متوسط حجم االسرة الليبية بني  وعلى
وعدد افرادها     1141وبلغ عدد أسرها  4.4زوارة اجلنوبية وحتتل حملة زوارة اجلنوبية املرتبة األوىل 

 4.3وارة الغربية بنحو نسمة, وتأتى ىف املرتبة الثانية حملتا زوارة الشرقية وز  22200تضم حنو  9931
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أفراد وعدد  4.0نسمة و ىف حملة زوارة الشمالية  24219وتضم   1911أفراد حيث يبلغ عدد أسرها 
 نسمة 2934وتضم  2394وعدد أفرادها  341أسرها 

أسرة  333أفراد،  4.4أما من حيث األسر غري الليبية فتسيطر حملة زوارة الشرقية على املرتبة األوىل  – 1
أفراد وعدد أسرها  4.3نسمة وتأتى ىف املرتبة الثانية حملة زوارة الشمالية  9207ردا وتضم ف 2411
افراد وكان عدد  3.7نسمة أما املرتبة الثالثة زوارة اجلنوبية  2934وتضم  110وعدد أفردها  217
األخرية نسمة مت تأتى حملة زوارة الغربية ىف املرتبة  22200وتضم  2221وعدد افرادها  321اسرها 
 نسمة 1012وتضم  292أسرة بعدد أفراد  120أفراد البالغ    3.3

 م0002(ًالتركيبًاألسريًفيًبلديةًزوارةًسنة2ًًًخريطةً)ً

ً(2: من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )المصدر

ًالتركيبًالتعليمىً:ًً-
يعد التعليم يف العصر الراهن حقاا إنسانياا وبعداا أساسياا من أبعاد التنمية البشرية، وهتتم معظم دول   

العامل مبعرفة احلالة التعليمية ألفراد اجملتمع , وذلك عن طريق معرفة املستوى التعليمي لكل 
 (.224، ص 2997مواطن)الفائدي، 
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للحكم على التطور الثقايف واالجتماعي باإلضافة إىل ذلك  وهي تعد مؤشراا ملستوى املعيشة ومقياساا   
فإهنا تعد ذات أمهية خاصة يف التنبؤ باالجتاهات التعليمية املستقبلية وفقاا للخطط املوضوعة.)أبو عيانة، 

 (114، ص 2991
قات كان التعليم يف منطقة الدراسة يف العهود السابقة مقتصراا على ما يتحصل عليه األطفال من حل   

املساجد، أما التعليم املنظم فهي حديثة العهد به . والدليل على ذلك أن نسبة األميني كانت مرتفعة بني 
م من 2973% من مجلة السيتكان يف عام 40.7سنوات حىت أهنا بلغت  20املواطنني يف سن ما فوق 

العهد بالتعليم  % من الذكور وهذا أمر طبيعي ملدينة حديثة21.9% من اإلناث و 17.9بني هؤالء 
 واملنشآت التعليمية والنظام اإللزامي للتعليم.

( اخلاص بدراسة الرتكيب التعليمى العددى والنسىب  2( و اخلريطة ) 9ومن حتليل بيانات اجلدول ) 
 يتضح اآليت :

ً  
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ًم0002(ًالحالةًالتعليميةًللسكانًمنطقةًالدراسةًخاللًتعدادًسنة6ًجدولًرقمً)

ًسنواتًفماًفوق(90ً)

 احمللة

 أمي
دون 
الشهادة 
 االبتدائية

الشه
ادة 
اال
بتدا
 ئية

الشهادة 
 اإلعدادية

الشهادة 
 الثانوية

الشهادة 
فوق 
 الثانوية

اجلامعية 
 فما فوق

 اجملموع

زوارة 
 221 362 الشمالية

10
2 321 234 120 

 
232 

1595 
7.2 

زواره 
 627 927 الشرقية

97
9 1377 1843 730 

 
922 

7443 
33.2 

زوارة 
 اجلنوبية

109
4 

901 
22
99 1734 2235 1026 

 
2209 

9296 
42.4 

زوارة 
 408 555 الغربية

11
1 799 1003 336 

 
470 

4123 
29.4 

 اجملموع
293
8 2157 

19
19 4231 5315 2212 

1271 
22457 

 23.2 9.2 23 29.9 13.7 9.9 21 200 
، أمانة التخطيط، مصلحة 1002استناداا إىل نتائج التعداد العام للسكان املصدر: من عمل الباحثة 
 31 – 19( . ص  4 – 27( )  3 – 27( )  1 – 27( )  2 – 27اإلحصاء والتعداد، ،جدول )

. 

نسمة من مجلة  11417م  1002بلغ عدد السكان حسب احلالة التعليمية ىف منطقة الدراسة سنة  
% نسمة  من مجلة السكان وهو موشر جيد على  92.2نسمة بنسبة  17221السكان البالغ عددهم 

 مدى االهتمام بالتعليم مبنطقة الدراسة وهو يتباين من مرحلة إىل أخرى وميكن تقسيمها إىل :
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% من مجلة السكان بينما  23.2تنخفض نسبة األميني ىف منطقة الدراسة إىل  السكانًاألميونً:ً–9ً
%من مجلة السكان وذلك يعود إىل انتشار املؤسسات  92.9مني عنها إىل تزيد نسبة السكان املتعل

 التعليمية, واهتمام السكان بتعليم أبنائهم . 
( يتضح أن حملة زوارة اجلنوبية تسيطر على املرتبة األوىل من حيث  7( واخلريطة ) 9ومن حتليل اجلدول )

% من مجلة السكان األميني مبنطقة  37.1بة نسمة بنس 2094انتشار األمية إذ يبلغ عدد األميني فيها 
نسمة  917% وعدد األميني فيها  32.1الدراسة، ىف حني متثل املرتبة الثانية حملة زوارة الشرقية بنسبة  

 نسمة . 111% وعددهم  29.9, مث تأتى حملة زوارة الغربية ىف املرتبة الثالثة بنسبة 
% من إمجاىل السكان  21.3نسمة ونسبة  321خرية بعدد وحملة زوارة الشمالية تاتى ىف املرتبة األ

 األميني .
ًالسكانًالمتعلمونً:ًً-0ً

% وهذا مؤشر على ما تتمتع  92.9ترتفع نسبة السكان املتعلمني مبنطقة الدراسة حىت تصل إىل      
السكان صلة تعليمهم وتعد هذه الفئة من ابه منطقة الدراسة من أحوال اقتصادية جيدة  حت هلم مبو 

ً.ًمن الفئات املهمة, بسبب تأثريها على اخلصائص ًالمختلفة ويتباين املستوى التعليمى ىف  السكانية
 منطقة الدراسة من املرحلة االبتدائية إىل الشهادة اإلعدادية والثانوية والشهادة اجلامعية وما فوقها . 

% من إمجاىل السكان  42.7ة االوىل بنسبة تسيطر حملة زوارة اجلنوبية على املرتبمرحلةًدونًاالبتدائيةً:ً
نسمة ، وتأتى حملة زوارة الشرقية  902املتحصلني على تعليم دون االبتدائية مبنطقة الدراسة وبلغ عددهم 

نسمة ، يليها ىف املرتبة الثالثة حملة زوارة الغربية  217% ويبلغ عددهم فيها  19ىف املرتبة الثانية بنسبة 
نسمة , أما حملة زوارة الشمالية فتأتى ىف املرتبة األخرية بنسبة  409بلغ عددهم % حيث ي 29.9بنسبة 
ًنسمة من إمجاىل  112% ويصل عددهم  20.1

ًًعدد السكان املتحصلني على الشهادة دون االبتدائيةً
ًً ًالمرحلة ً:وفى % من إمجاىل  40.9تأتى حملة زوارة اجلنوبية ىف املرتبة األوىل بنسبة  االبتدائية

نسمة ،ىف حني تأتى  102االبتدائية مبنطقة الدراسة والبالغ عددهم السكان املتحصلني على الشهادة 
نسمة ، مث تأتى حملة زوارة الغربية  979% البالغ عددهم  33.4حملة زوارة الشرقية ىف املرتبة الثانية بنسبة 

ارة الشمالية فتحتل املرتبة األخرية نسمة، أما حملة زو  111% يصل عددهم  29.9ىف املرتبة الثالثة بنسبة 
 نسمة من أمجاىل السكان املتحصلني على الشهادة االبتدائية. 102% بعدد  2.7بنسبة 
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% من إمجاىل السكان  73.1حملىت زوارة الشرقية واجلنوبية على  وفيًالمرحلةًالشهادةًاإلعداديةًً:
ة ،ىف حني تقل نسبة السكان ىف باقى نسم 3222احملصلني على الشهادة اإلعدادية والبالغ عددهم 

 نسمة . 2210% والبالغ عددهم  12.1احمللت زوارة الشمالية واجلنوبية بنسبة 
:ً ًالثانوية ًالشهادة ًفىًمرحلة فتأتى كل من حملت زوارة اجلنوبية والشرقية ىف املرتبة األوىل بنسبة  أما

نسمة حيث  4079ية والبالغ عددهم % من إمجاىل السكان املتحصلني على الشهادة الثانو  72.7
تنتشر أغلب املؤسسات التعليم الثانوى هبا ، وتقل ىف باقى احمللت زوارة الغربية والشمالية لتصل إىل 

 نسمة . 2137% والبالغ عددهم  13.3
قية فريتفع نسبة السكان املتحصلني عليه ىف حملت زوارة اجلنوبية والشر  بينماًمرحلةًفوقًالشهادةًالثانوية

% من إمجاىل السكان املتحصلني على أعلى من الشهادة الثانوية والبالغ عددهم  79.4لتصل إىل 
نسمة ويعود  349% وعددهم 10.2نسمة, ىف حني تقل ىف حملىت زوارة الغربية والشمالية إىل  2712

 ذلك لقلة املعاهد املتوسطة والعليا مبنطقة الدراسة .
واألعلى منها فتستحوذ حملة وزارة اجلنوبية والشرقية على النصيب األكرب من أما مرحلة الشهادة اجلامعية  

نسبة؛ ويرجع ذلك إىل القرب من   1029% والبالغ عددهم  77.3السكانه املتحصلني عليها بنسبة 
كلية االداب وكذلك لوجود أكرب عدد من السكان فيها، وتقل النسبة ىف باقى احمللت زوارة الغربية 

 نسمة . 202% والبالغ عددهم  11.7إىل  والشمالية
ومبجمل عام فأن املتحصلني على الشهادة االبتدائية ودوهنا والشهادة اإلعدادية قاربت على النصف بنسبة 

نسمة وذلك لزيادة اهتمام سكان منطقة الدراسة بالتعليم؛  9327% من إمجاىل املتعلمني أى  42.4
 ات التعليمية  وانتشارها ىف كافة احمللت .األمر الذى أدى إىل زيادة عدد املؤسس

% من نسبة املتعلمني أى ما  33.1ىف حني بلغ نسبة املتعلمني ىف الشهادة الثانوية واألعلى منها نسبة  
متعلم وسبب ذلك قلة املؤسسات التعليم الثانوى بينما اخنفضت نسبة احلاصلني على  7117يعادل 

متعلم، وذلك ألسباب منها : وجود عدد قليل  1271% أى  21ىل الشهادات اجلامعية واألعلى منها إ
من املؤسسات التعليمية الىت تقتصر على بعض التخصصات مثل العلوم اإلنسانية والتطبيقية وبعد املسافة 
عن اجلامعات األخرى ىف املناطق األخرى واكتفاء بعض السكان باحلصول على الشهادة الثانوية واالجتاه 

 عمال حرةإىل إدارة أ
ً

ً
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ًم0002(ًالحالةًالتعليميةًللسكانًفيًبلديةًزوارةًسنة1ًًًخريطةً)ً

ً(7املصدر : من عمل الباحث استناداا إىل اجلدول )

ً
ً
ً
ً
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ًالتركيبًاالقتصاديً:ً-
تعد قوة العمل الركن األساس يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛ إذ من الصعب أن يتصور   

نشاط اقتصادي ميكن أن يتحقق دون أن يكون للجهود اجلسيمة والعقلية دوُر يف ذلك)مسعود، 
ة العمل االقتصادية واالجتماعية إىل التوسع يف الطلب على قو  ( وتؤدي عملية التنمية197، ص 2992

خباصة ذات املؤهلت والتخصصات العلمية العالية والذي يعد وجودها أساس القدرات الوطنية الضرورية 
 لبناء اجملتمع وتطويره.

ويعىن التخطيط للتقدم االقتصادي واالجتماعي القدرة على السيطرة على موارد اجملتمع املادية والبشرية   
ول إىل تنمية القوة املنتجة املادية والبشرية وتوسيع قدراهتا واملالية وحسن استخدامها من أجل الوص

، ص 2994اإلنتاجية وتنويعها, مما يؤدي باستمرار إىل زيادة وحتسني إنتاجية العمل االجتماعي)الوحيد، 
( ويكون يف الغالب وضع اخلطط التنموية قائماا على أساس املعرفة الواقعية خلصائص اجملتمع 22

جتماعية القائمة فيه، وتكون الغايات املخطط هلا تتلءم مع حقيقة هذا الوضع وصوالا إىل االقتصادية واال
 مرحلة يكون فيها أفراد اجملتمع يف قمة التوازن املعيشي بينهم.

ً  
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 م0002ًمنطقةًالدراسةًلعامًً(ًالتوزيعًالجغرافىًللعاملينًفىًاألنشطةًاالقتصاديةًلسكان1ًًجدولًرقمً)

 اجملموع زوارة الغربية زوارة اجلنوبية زوارة الشرقية زوارة الشمالية 
 الزراعة والصيد

152 609 
331 342 2434 

21.2 
 املناجم واحملاجر

12 62 
86 89 3 

1.2 
 الصناعات التحويلية

44 111 
119 83 357 

3 
 الكهرباء والغاز واملياه

12 50 
70 23 155 

2.3 
 التشييد والبناء

133 193 
214 117 657 

1.2 
التجارة وخدمات املقاهي 

 203 85 واملطاعم
291 172 751 

2.4 
النقل والتخزين 
 144 15 واملوصلت

132 57 348 
1.9 

خدمات عامة اجتماعية 
 2241 289 وشخصية

2630 1141 6301 
13.3 

أنشطة غري واضحة 
 4 0 التوصيف وغري مبني

0 0 4 
0.03 

املتعطلون مل يسبق هلم 
 465 96 العمل

749 260 1570 
23.3 

 11826 2284 4622 4082 838 اجملموع
 200 29.3 39.2 34.1 7.2 النسبة املئوية
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م، اهليئة العامة للمعلومات، 1002املصدر: من عمل الباحثة استناداا على النتائج للتعداد العام 
 47( ) 4 – 42( ) 3 – 42( )  1ر – 42( ) 2 – 42واملعلومات، جدول ) اهليئة الوطنية للتوثيق 

،القوة العاملة مبدينة زوارة، 221 – 203( ص  4 – 47( )  3 – 47( )  1 – 47( )  2 –
 بيانات غري منشورة.

 ( يتضح تعدد األنشطة االقتصادية ىف منطقة الدراسة وهى : 9( واخلريطة ) 9من اجلدول )
 نشطة األولية : وتشمل الزراعة والغابات والصيد .جمموعة األ – 2
 جمموعة االنشطة الثانوية : وتشمل املناجم واحملاجر والصناعات التحولية والبناء والتشييد  – 1
 جمموعة األنشطة اخلدمية : وتشمل الكهرباء والغاز واملياه والتجارة والنقل واملوصلت وغريها . – 3
( يتضح أن عدد السكان العاملني اقتصاديا يبلغ   9( واخلريطة  ) 9ومن البيانات الواردة ىف اجلدول ) 

% من سكان منطقة الدراسة ، أما عدد السكان العاملني الفعليني  41.7نسمة ميثلون نسبة   22912
 % من إمجاىل سكان منطقة الدراسة . 37نسمة بنسبة  20112فيقدر حبواىل 

( ومقارنة األنشطة االقتصادية املزاولة من قبل سكان منطقة  9( واخلريطة )  9ر إىل اجلدول ) وبالنظ 
% من مجلة العاملني ؛ ذلك ألن  13.3الدراسة نلحظ ارتفاع نسبة العاملني ىف قطاع اخلدمات العامة  

رتفاع يلحظ منذ نسمة وهذا اال 2302الصناعة والبالغ غددهم  املنطقة غري صاحلة للزراعة وتقل فيها
الوقت  ىف حني تصل نسبة العاملني ىف باقي  % من العاملني ىف ذلك 40م كانت النسبة  2973سنة 

 % من مجلة سكان منطقة الدراسة  42.7القطاعات إىل 
% من العاملني  39.2وعلى مستوى احمللت تستحوذ حملة زوارة اجلنوبية على املرتبة األوىل بنسبة  

عاملا ؛ وذلك لرتكز أغلب اخلدمات العامة  4211تصادية مبنطقة الدراسة والبالغ عددهم باألنشطة االق
عاملا ىف حني تأتى  4091% والبالغ عددهم  34.1هبا, مث حملة زوارة الشرقية ىف املرتبة الثانية بنسبة 

نما تأتى حملة زوارة عاملا ، بي 1194% وبعدد عمال  29.3حملة زوارة الغربية ىف املرتبة الثالثة بنسبة 
% من إمجاىل عدد العاملني ىف األنشطة 7.2عاملا ونسبة  939الشمالية ىف املرتبة األخرية بعدد 
 االقتصادية ىف منطقة الدراسة .

ً
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سنة6ًًًخريطةً)ً ًم0002(ًالتوزيعًالجغرافيًللسكانًالعاملينًاقتصادياً 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(9استناداا إىل اجلدول ): من عمل الباحث المصدر

ًنتائجًالبحثً:ً-

من خلل البحث ىف اخلصائص السكانية ىف مدينة زوارة واملتمثلة ىف دراسة السكان وكثافتهم ومعدل     
:  1022النمو والرتكيب العمري والنوعي واالقتصادى والتعليمى وتقديرات لعدد السكان ىف الفرتة 

 توصل إىل النتائج التالية : مت ال  Gis  باستخدام تقنيةم  1032
م متكن البحث من إعداد  1024:  2973من بيانات تعداد سكان منطقة الدراسة ىف الفرتة  -2

قاعدة بيانات جغرافية عن جوانب السكان املختلفة , والىت من خلهلا مت معاجلة البيانات وإخراجها ىف 
  شكل خرائط كمية ونوعية وأشكال بيانية 
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دراسة حجم السكان يف منطقة الدراسة أهنا ىف تزايد مستمر غري أن هذه الزيادة تنخفض تبني من  – 1
مقارنة مبستوى التعدادات املاضية , وخري دليل على ذلك اخنفاض معدل النمو السنوى السكاىن الذى 

 م . 1002% سنة  2لوحظ ىف األلفينيات إىل 
معدل النمو للسنوات اللحقة تبني أن عدد من خلل االسقاطات ألعداد السكان وفق احتمال  – 3

 %1م الحتمالية استمرار معدل النمو بنسبة  1032نسمة سنة  10403السكان سيتزايد إىل 
على  13.1و  19.7ترتفع كثافة السكان ىف حملىت  زوارة اجلنوبية وزوارة الغربية حىت تصل إىل  – 4

 ة سكان منطقة الدراسة .  % من مجل 19.1التواىل نسمة / كيلومرت مربع بنسبة 
إفراد ىف حملة زوارة الشمالية و  4ينخفض متوسط حجم األسرة يف منطقة الدراسة حىت يصل  إىل  – 1

 أفراد ىف زوارة اجلنوبية. 4.4
% من مجلة  41.9من عرض الرتكيب االقتصادى تبني أن نسبة العاملني من السكان تصل إىل   - 2

العامة على أعلى نسبة من بني األنشطة االقتصادية املزاولة من قبل  السكان ، حيث تستحوذ اخلدمات
 % 13.3السكان حنو 

%  92.9  إىلمن خلل دراسة بيانات احلالة التعليمية للسكان اتضح ارتفاع نسبة املتعلمني  – 7
دوهنا %  ىف املرحلة االبتدائية و  11.2% من مجلة املتعلمني منهم  23.2واخنفاض نسبة أالمية إىل  

%، ىف حني مرحلة أعلى من  13.7%  ىف املرحلة األعدادية ، و ىف املرحلة الثانوية ال تتجاوز  29.9و
%  وذلك لقلة مؤسسات التعليمية ، كما تقل نسبة السكان  9.9الثانوية دبلوم متوسط وعال أقل من 

لقلة عدد الكليات %  من إمجاىل السكان ويرجع ذلك  21ىف مرحلة اجلامعة حيث بلغت نسبتهم   
 .ًباجلامعة

 .ًيوصى الباحث باالستعانة هبذا البحث عند إقامة املشاريع االقتصادية واالجتماعية

 ً
 المراجع

 / الكتب : أوالً  
 2991أبو عيانة، فتحي حممد، دراسات يف علم السكان دار النهضة العربية، بريوت،  2
الدميوغرايف ، مذكرة إحصائية ملنتسيب اهليئة العامة أبو نعجة الصادق ، مبادئ االحصاء  1

 م ، بدون ترقيم1004للمعلومات ، 
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 ،2992الساعايت حسن  ، دراسات يف علم السكان، دار النهضة العربية، بريوت،  3
 

الفائدي، حمجوب عطية، أساسيات علم السكان، اجلامعة املفتوحة، الطبعة األوىل، طرابلس،   4
2997. 

املهدوى، حممد املربوك، جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة   1
 2991الثالثة.

،وهلل إدريس جميد، مقدمة يف التنمية والتخطيط، مطبعة                                           الوحيد علي مهدي 2
 ،.2994التعليم العايل، بغداد، 

 
لطيف ، أثر التغريات الدميوغرافية على التنمية االقتصادية يف ليبيا من   كتاب شومان عبد ال 7

 ،1004وقائع املؤمتر الوطين حول السكان والتنمية ، 
الكيخيا، منصور ، املتغريات السكانية والتنمية يف كتاب وقائع املؤمتر الوطين حول السكان  9

 .1004والتنمية، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، 
 .1004لبيب، علي، جغرافية السكان، الثابت واملتحول، الدار العربية للعلوم، الطبعة الثانية،  9
 2992، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،7لطفي، عبد احلميد، علم االجتماع، ط 20
التعليم العايل، مسعود، جميد، التخطيط للتقدم االقتصادي واالجتماعي، بغداد، مطبعة  22

2992. 
 ثانيا/ًالرسائلًالعلمية: 
 عبد اهلل علي املربوك، مدينة جادو، دراسة يف جغرافية املدن، رسالة ماجستري غري منشوره 2
حممد سليمان الصغري، حركة املرور مبدينة طرابلس، دراسة حتليلية جغرافية، رسالة ماجستري، غري  1

ً.2999كلية الرتبية، قسم اجلغرافيا، منشورة، طرابلس، جامعة الفاتح،  
 ثالثا/ًالتقارير: 
إقليم طرابلس، تقرير رقم ط ‘ 1000استشارات هندسية، زوارة، املخطط الشامل، -بوسريفيس 2

 ،.1-ن
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ًمنهجًمرحلةًالتعليمًاألساسيً

ً)الواقعًوالمأمول(

ًأ.فوزيةًامحمدًصابر

ًقسمًالتربيةًوعلمًالنفس-األخياركليةًاآلدابًوالعلومًقصرً/جامعةًالمرقب

ًالملددددددخص

إن املتأمل يف حقيقة املناهج الغالبة على التعليم العريب يف معظم األقطار العربية، جيدها ذات طابع      
تقليدي تعتمد وبشكل كبري على قياس اجلوانب املعرفية مبجاالهتا املختلفة ومبستوياهتا املتباينة، فهي قياس 

اليت حتصل عليها املتعلم، وهي املنوطة مبستوى احلفظ واالستظهار كثرياا، ومبستوى العمل  لكم املعرفة
والتطبيق قليلا. ومبا أن اجملتمع اللييب جزء من اجملتمع العريب، فإنه ال خيتلف كثرياا، فمناهج التعليم يف ليبيا 

دم التكنولوجي السريع، والتجديد تعاين من النقص والقصور خاصة وحنن نعيش عصر التفجر املعريف، والتق
واالبتكار، كل ذلك يتطلب من واضعي املناهج واملسؤولني الرتبويني وخرباء التخطيط الرتبوي وغريهم ممن 
هلم صلة مباشرة أو غري مباشرة بالعملية التعليمية، اختاذ خطوات إجرائية جمدية مباشرة من أجل تطوير 

ها واالبتعاد عن تكرار ما يقدم فيها. وبناء على ذلك فقد حتددت املناهج التعليمية يف ليبيا، وجتديد
مشكلة البحث يف تسا,ل رئيسي: )كيف يتم هتيئة الربنامج الرتبوي الذي بواسطته ميكن التوصل إىل 

 املخرجات املناسبة خللق إنسان متطور هو إنسان القرن احلادي والعشرين؟(.

وتأسيساا على ما سبق، فقد تناولت هذه الورقة البحثية نقداا ملنهج مرحلة التعليم األساسي بشكل         
خاص، حيث مت التطرق إىل جمموعة من النقاط تتعلق مبفهوم املنهج لدى بعض الرتبويني من املسلمني 

ملنهج  وإىل دور اجملتمع كعامل والغربيني، إىل جانب طبيعة منو املتعلمني يف هذه املرحلة وعلقة ذلك با
مؤثر يف بنائه. ومن جهة أخرى مت التعريج على أهم أنواع املناهج والتوقف عند منهج املواد الدراسية يف 
النظام التعليمي اللييب. كما ناقشت هذه الورقة خصائص النمو لدى تلميذ مرحلة األساس واألهداف 
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تطرق إىل دور املنهج القائم يف حتقيق مطالب هذه املرحلة، وأهم اليت يسعى إليها املنهج من خلهلا، مث ال
 الوسائل اليت ميكن بواسطتها حتسني منهج مرحلة التعليم األساسي وأمهية دور املعلم الكفء يف ذلك.

ًمقدمة

ع إن املتأمل يف حقيقة املناهج الغالبة على التعليم العريب يف معظم األقطار العربية، جيدها ذات طاب     
تقليدي تعتمد وبشكل كبري على قياس اجلوانب املعرفية مبجاالهتا املختلفة ومبستوياهتا املتباينة، فهي قياس 

لكم املعرفة اليت حتصل عليها املتعلم، وهي املنوطة مبستوى احلفظ واالستظهار كثرياا، ومبستوى العمل 
ريب، فإنه ال خيتلف كثرياا، فمناهج التعليم يف ليبيا والتطبيق قليلا. ومبا أن اجملتمع اللييب جزء من اجملتمع الع

تعاين من النقص والقصور خاصة وحنن نعيش عصر التفجر املعريف، والتقدم التكنولوجي السريع، والتجديد 
واالبتكار، كل ذلك يتطلب من واضعي املناهج واملسؤولني الرتبويني وخرباء التخطيط الرتبوي وغريهم ممن 

أو غري مباشرة بالعملية التعليمية، اختاذ خطوات إجرائية جمدية مباشرة من أجل تطوير هلم صلة مباشرة 
 املناهج التعليمية يف ليبيا، وجتديدها واالبتعاد عن تكرار ما يقدم فيها.

وتأسيساا على ما سبق؛ فقد تناولت هذه الورقة البحثية نقداا ملنهج مرحلة التعليم األساسي بشكل      
التطرق إىل جمموعة من النقاط تتعلق مبفهوم املنهج لدى بعض الرتبويني من املسلمني  خاص، حيث مت

والغربيني، إىل جانب طبيعة منو املتعلمني يف هذه املرحلة وعلقة ذلك باملنهج وإىل دور اجملتمع كعامل 
واد الدراسية يف مؤثر يف بنائه. ومن جهة أخرى مت التعريج على أهم أنواع املناهج والتوقف عند منهج امل

النظام التعليمي اللييب. كما ناقشت هذه الورقة خصائص النمو لدى تلميذ مرحلة األساس واألهداف 
 اليت يسعى إليها املنهج من خلهلا، مث التطرق إىل دور املنهج القائم يف حتقيق مطالب هذه املرحلة.

 

 

ًمشكلةًالبحث:
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مبهمة تطوير تلك املناهج، لكنها منفصلة تقريباا عن  ال شك أن هناك جلاناا متخصصة تقوم        
األجهزة التنفيذية املنوط هبا تنفيذ ما تقدمه تلك اللجان، وتقوي مدى جدوى املناهج التعليمية يف خمتلف 

مراحل التعليم، وهنا ميكن اإلشارة إىل أن ما تقدمه اللجان املتخصصة يف تطوير املناهج التعليمية 
ذية املسؤولة عن ترمجتها على أرض الواقع، هو جانب من جوانب القصور والضعف، يف واألجهزة التنفي

الربنامج الرتبوي. فعادة ما تصمم املناهج دون الرجوع إىل دراسة متكاملة متنوعة، أي دراسات تطبيقية 
هما  ميدانية إىل جانب الدراسات النظرية، للوقوف على مدى مناسبة املنهج ملستوى قدرات املتعلم م

 وبالتايل تتحدد مشكلة البحث يف التسا,ل الرئيسي التايل:ًكانت املرحلة التعليمية اليت مير هبا.

  كيف يتم هتيئة الربنامج الرتبوي الذي بواسطته ميكن التوصل إىل املخرجات املناسبة خللق
 إنسان القرن احلادي والعشرين؟.

ًأهميةًالبحث:

 تية: تربز أمهية البحث يف اجلوانب اآل    

إن أمهية البحث تأيت من أمهية موضوعه الذي يتناول منهج مرحلة التعليم األساسي ودوره يف إعداد د9ًً
 املتعلم للمستقبل.

يسلط هذا البحث الضوء على بعض مواطن الضعف والقصور يف منهج مرحلة األساس بشقيها د0ًً
 وإمكانية علجها.

 التعليم األساسي يتضمن جوانب مهمة يف العملية التعليمية.يقدم هذا البحث نقداا ملنهج مرحلة د3ًً

ًأهدافًالبحث:

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:

 التعرف على دور املنهج يف حتقيق مطالب مرحلة التعليم األساسي.دددد9ًً
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 يف منهج مرحلة التعليم األساسي.ًالتعرف على بعض نواحي القصوردددد0ًً

 على أهم وسائل حتسني منهج مرحلة التعليم األساسي.التعرف دددد3ًً

ًتساؤالتًالبحث:

 جييب البحث على التسا,الت اآلتية:     

 ما هو دور املنهج يف حتقيق مطالب مرحلة التعليم األساسي؟.دد9ًً

 أين يكمن القصور يف منهج مرحلة التعليم األساسي؟.دد0ًً

 ًعليم األساسي؟.ما هي أهم وسائل حتسني منهج مرحلة التدد3ًً

 ولإلجابة على تلك التسا,الت تبدأ الباحثة بطرح املوضوع بداية بالتعرف على مفهوم املنهج: 

ًأوال :ًمفهومًالمنهج:

يعرف املربون املنهج بنواٍح عدة وخمتلفة، إما بتعريف تقليدي يقتصر على املواد املختلفة اليت يدرسها      
على أنه برنامج يشمل ما تستخدمه املدرسة واملعلمون من خربات  املتعلمون يف املدرسة؛ أو يعرفونه

 ومساٍع وجهود يف ضبط التعلم وتوجيهه للوصول إىل اهداف معينة.

وباختصار تقدم هذه الورقة بعض التعريفات للمنهج، وضعها مفكرون وتربويون وخمتصون فيه، سواء       
  الغربيني، ومن أبرز تلك التعريفات ما يلي:كانوا من املربني العرب املسلمني أم من الرتبويني

وضع كل من )بيين ومونتيان(، تعريفاا للمنهج ركزا فيه على دور املعلم باعتباره املسؤول األول يف  د9ً
العملية التعليمية، والدور الفاعل الذي يلعبه يف الربط بني املنهج وثقافة اجملتمع، "فاملنهج عبارة عن جمموع 

يقوم فيها املعلم بدور واضح ذي أمهية وميارس عملا ذا فاعلية وتأثري، ويتحمل الكثري من اخلربات اليت 
عبء العمل ومسؤولياته، ويشرتك يف العمليات اليت حتقق ارتباط املنهج بالثقافة السائدة يف اجملتمع، وتقوم 
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قق فيه املنهج أهدافه وتؤدي املدرسة باعتبار اهنا مؤسسة اجتماعية بتأثري واضح مميز، فهي املكان الذي حي
 (.17وظائف تربوية ذات تأثري وفاعلية")

أما )موريتس  جنسون(، فقد اجته إىل اعتبار املنهج نظاماا، هدفه أن يتوقع ال أن يؤكد، للعمليات  د0ً
التعليمية اليت سبق التخطيط هلا، األمر الذي يضعنا أمام تباين واضح بني هذا النظام والتفاعل القائم بني 

قات سواء داخل حجرة الدراسة أم خارج املتعلم والبيئة احمليطة به خلل العملية التعليمية، من أشياء وعل
حدودها، فاملنهج عنده "ليس مثل التدريس الذي حيتوي على تفاعل بني التلميذ والبيئة احمليطة به يف 

الفصل أو خارجه، وإمنا هو نظام متكامل يتوقع حدوث نتائج تعلمية خمطط هلا ليست مؤكدة 
 (.18احلدوث")

نهج ال يتعدى كونه حمتوى لكم من املعلومات واملعارف نسقت وعند املدرسة التقليدية، فإن امل د3ً
ووضعت يف أبواب وأقسام، يقوم بدراستها املتعلم بطريقة احلفظ واالستظهار يف مدة زمنية حمددة، ميتحن 
يف هنايتها، فإما النجاح أو الفشل، فاملنهج التقليدي هو "املقررات اليت يدرسها التلميذ داخل الفصل 

 (.19المتحان آخر العام")استعداداا 

إال أن هناك الكثري من العوامل إثر تطور احلياة وتغريها، وظهور طرق التفكري العلمي، قد سامهت إىل  د1ً
حد ما يف تطوير مفهوم املنهج، وها هي املدرسة احلديثة ترى املنهج على أنه "جمموعة اخلربات الرتبوية يت 

نية يت اليت تتيحها املدرسة لتلميذها داخل حدودها أو خارجها، بغية معرفية وانفعالية واجتماعية ورياضية وف
 (. 20مساعدهتم على منو شخصياهتم يف جوانبها املتعددة، منواا يتسق مع األهداف التعليمية")

وعلى حنو أوسع وأعم، يرى بعض خرباء املناهج وواضعوها، أن املنهج هو يف احلقيقة وسيلة وأداة  د2ً
وجيه التلميذ وقدراهتم املختلفة ومهاراهتم حنو أهداف حمددة، من شأهنا أن تصقل بواسطتها ميكن ت
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شخصياهتم وتساعدهم على منوها، حبيث تساهم يف بناء جمتمعاهتم وتقدمها. إن املنهج "على النحو 
ها الواسع املتقدم أنه أداة خاصة لتوجيه مقدرات املتعلمني ومهماهتم حنو أهداف معينة، يتمكنون ببلوغ

من إغناء حياهتم الشخصية والسري هبا حنو اكتمال منوهم الشامل، ومن االشرتاك الفعلي البناء يف حتسني 
 (.21احلياة االجتماعية وتقدمها")

يت وميكن التوقف عند بعض علماء العرب واملسلمني، للتعرف بإجياز على بعض اآلراء اليت قدموها عن  2
على تلك األفكار الرتبوية )املنهجية(؛ قامت هنضة الرتبية احلديثة  مفهومهم للمنهج، واجلدير بالذكر أنه

اليت يشهدها العامل اليوم، حيث كان هلم الدور األكرب والسباق يف تطويرها واالرتقاء هبا، ومن بني هؤالء 
 تربز األ اء اآلتية:

ًأًدًالمنهجًعندًالغزالي:

إىل أمهية العلوم... وقسم علوم املنهج على العلوم  "يعتمد تقسيم علوم املنهج على نظرة الغزايل       
النقلية... والعلوم اللسانية... والعلوم العقلية... ويقدم لنا منهجاا علمياا يف تربية الطفل تربية إسلمية 
صحيحة... وأوصى األب... بأن يأذن البنه باللعب بعد الدرس حىت يسرتيح ويتجدد ذكا,ه ونشاطه 

(. لقد قدم الغزايل مفهومه للمنهج بأسلوب راٍق، دل على ر,يته 22العلم") ويروح عن نفسه مشقة
االستشرافية ملستقبل الرتبية احلديثة، تلك الرتبية اليت تقوم إىل جانب أمور أخرى على النشاط واللعب 
 والتعلم ،كما أشار يف أكثر من موقف إىل قضية نفسية هامة هي العلقة الوثيقة اليت تربط بني الصحة

النفسية والصحة اجلسمية وضرورة اعتداهلما وتوازهنما وأثرمها يف عملية التعلم. كما يؤكد الغزايل على تعليم 
الصيب من صغره "... وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما 

الزمان، عندما ذهب إىل أن (. وقد ردد هذا القول )جون لوك( بعد ثلثة عشر قرناا من 23نقش عليه")
 عقل الطفل صفحة بيضاء تنقشه اخلربة والتعلم.
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ًبًدًالمنهجًعندًابنًخلدون:

يتبني من خلل األسس واملبادئ اليت نادى هبا ابن خلدون يف الرتبية والتعليم أهنا ال ختتلف عما       
تطبيق واملمارسة الفعلية واملباشرة، بل جاءت به الرتبية احلديثة فيما يتعلق باملناهج التعليمية، من خلل ال

إهنا تتشابه معها إىل حد كبري، ومن بينها ما يتعلق باملعلم، حيث أصر ابن خلدون على االبتعاد عن 
عقاب املتعلم بالعنف والقسوة، ويلحظ كثرياا استخدام هذا األسلوب يف بعض مدارسنا، حيث توجد 

ذ حبجة )تقوميه( متناسني أن عملية التعلم القائمة على هذا بعض التجاوزات يف إنزال العقوبة بالتلمي
األسلوب تضيع هدراا ألن املنهج الذي وضع للمتعلم ال يتفق وإمكانياته وقدراته العقلية، وميوله واجتاهاته 
ووجدانه. وهذا ما يراه ابن خلدون وهو يطالب املعلم بأن "ينهج يف تربيته هنج الرفق واللني، وال يعتقد أن 

القسوة تساعد على استقامة سلوك األشخاص، بل بالعكس، فإهنا قد تلحق أضراراا يصعب 
 (.  24علجها")

ًجدًدًالمنهجًعندًالقابسي:

لقد أشار القابسي إىل أساليب التقوي، كما أشار إىل عملية تنظيم اليوم املدرسي وعدد الساعات      
اليت ميضيها املتعلم يف تلقي العلوم. وميكن اإلشارة يف هذا املقام إىل أن ما نادى به من أساليب منذ 

يم يف الغرب بأهنا من ابتكار الرتبية قرون، تطبق مضامينها يف املدرسة احلديثة، وينادي رجال الرتبية والتعل
احلديثة. "... وعن ملمح النظام املدرسي يت ولعل الفكرة األوىل هلذا النظام يت هي مواعيد حضور وخروج 
الصيب إىل املدرسة، يبدأ يومه املدرسي يف الصباح مث يسرتيح فرتة من الوقت يعود فيها إىل املنزل، مث يقفل 

 (. 25أو املدرسة حلضور الفرتة املسائية...")بعدها راجعاا إىل الكتاب 

وبناء على ما سبق، ومن خلل الكم اهلائل من املفاهيم والتعريفات حول املنهج، واليت شهدهتا      
الرتبية عرب العصور لدى الغرب والشرق، فإهنا ال خترج عن املعايري اليت يقاس هبا الربنامج الرتبوي من 
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والوسائل، وأساليب التقييم والنشاط(، متصلة مجيعاا يف حلقة دائرية ذات  )األهداف واحملتوى، والطرق
تقييم مستمر، للوقوف على مدى حتقيق األهداف من خلهلا، ألن هناك عنصراا بشرياا متمثلا يف الطالب 

، من واملعلم، وذلك الختلف القدرات االستيعابية بني املتعلمني واختلف القدرات العطائية بني املعلمني
 أجل ذلك جيب استمرار التقييم هلذا الربنامج والكشف عن األخطاء يف كل مرة وبالتايل تصحيحها.

ًثانيا :ًالمناهجًوطبيعةًالنموًالبشري:

ال شك أن اإلنسان لكي يكتمل منوه ونضجه؛ مير بتغريات عديدة مرتابطة ومتتالية، يف كافة مراحل      
التغريات على صور خمتلفة. واجلدير بالتأمل العميق أن طبيعة النمو حياته، وقد فسر عديد العلماء هذه 

البشري هلا علقة وثيقة وذات دالئل بالنمو املعريف، األمر الذي جعل بعض العلماء يضعون نظريات تثبت 
 هذه العلقة الوثيقة حول املناهج والنمو املعريف بطبيعة النمو البشري.

هم واضحاا على كثري من مشروعات تطوير املناهج؛ )جان بياجيه(، ومن بني الذين كان أثر فكر      
 الذي اعتمد يف أساسه على التسليم باملراحل التالية:

 تبدأ من سن الرابعة حىت السابعة من العمر... يعتمد خلهلا الفرد "المرحلةًالحسيةًالذاتية :
 أن يأيت بعكس الشيء... على املركبات اليت توجد ببيئته، وال يستطيع من الناحية العقلية

 :ما بني السابعة واحلادية عشرة من العمر احتفا، الفرد مبا  مرحلةًالعملياتًالحسيةًاألساسية
 يتعلمه؛ يعد ضرورياا ألنه ميثل األساس الذي تعتمد عليه عملية التفكري...

 :من  متتد هذه املرحلة ما بني احلادية عشرة وحىت اخلامسة عشرة مرحلةًإدراكًالمجردات
العمر، ويستطيع الفرد... أن يصل إىل عملية فرض الفروض حىت يف غياب الدلة 

 (. 26املادية...")

ويف هذا السياق يفرض السؤال نفسه: هل ما تقدمه مناهج التعليم األساسي يف ليبيا يتماشى مع      
 طبيعة النمو البشري ونظريات النمو املعريف كاليت نادى هبا بياجيه؟.
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ك أن بعض ما تقدمه مناهجنا يتيتيتيتيتيتيتيتيت إن مل يكن جلها يتيتيتيتيتيتيتيتيت يف واٍد، ونظريات النمو املعريف يف واٍد ال ش     
 آخر.

إن األفكار اخلاصة بالنمو املعريف مل تتوقف عند )بياجيه(، فهناك )أندرسن( و )برونر( وغريهم أمجعوا      
ابقة الذكر، يتوقف على مستوى النضج الذي على أن بلوغ الفرد أي مرحلة من مراحل النمو املعريف س

 بلغه ودرجة التفكري اليت وصل إليها.

ًثالثا :ًالبيئةًوالمنهج:ًً

إن فلسفة اجملتمع من أبرز العوامل اليت تؤثر يف بناء املنهج، حيث إن جعل التلميذ قادراا على      
 يثري التسا,ل:التكيف مع جمتمعه؛ هي من ابرز وظائف املنهج املدرسي، األمر الذي 

)هل يقف املنهج عند تكرار ما حيدث يف اجملتمع وما هو موجود فيه؟ أم جيب أن يكون املنهج أداة    
 لتطوير وتغيري وتقدم هذا اجملتمع؟(.

الواقع أن املنهج جيب أن يرتبط بالناحيتني، حبيث تكون خمرجات العملية التعليمية مبنية على      
ملنهج. ويف البلد العربية يت وليبيا من بينها يت تعترب حركة اجملتمع بطيئة مقابل مدخلهتا وهذه هي مهمة ا

التغريات الثقافية السريعة اليت يشهدها العصر، وما أحوج جمتمعنا إىل أن يعطى املنهج يتيتيتيت عامة يتيتيت ومنهج 
 تغريات العصر.مرحلة األساس يتيتيت خاصة يتيتيت عناية متكنه من املسامهة يف رفع مستوى اجملتمع وفقاا مل

إن األمر الذي ال خيتلف عليه اثنان، هو أن تكون البيئة عاملا مؤثراا يف املنهج، ولذلك جيب أن       
يتشكل املنهج طبقاا هلذه البيئة اليت تؤثر يف اجملتمع. فميول التلميذ ورغباهتم واجتاهاهتم وقدراهتم العقلية 

للمستقبل وعاداهتم وتقاليدهم ختتلف من بيئة إىل أخرى. وخصائصهم وتعصبهم، حىت آماهلم وتوقعاهتم 
وارتباط التلميذ بالبيئة يكون يف مرحلة األساس أكثر منه يف غريها من مراحل التعليم األخرى. عليه فإن 

 املهتمني بشؤون التعليم وختطيط املناهج وبنائها وتطويرها أن يستندوا إىل تأثري البيئة من حيث:

 دات والتقاليد )الكرم يتيتيتيتيتيت جندة امللهوف يتيتيتيتيتيتيتيتيت إعانة الضعيف...(.القيم والعا د9ً
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 املبادئ الدينية )الزكاة يتيتيتيتيتيتيتيتيت األمانة يتيتيتيتيتيتيتيتيت الصدق يتيتيتيتيتيتيتيت اإلخلص...( د0ً

 اجلغرافيا )البحر يتيتيتيتيتيتيتيتيت الصحراء يتيتيتيتيتيتيتيتيت اجملتمعات الزراعية يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت اجملتمعات الصناعية...(.  د3ً

 الثقافة السائدة مثل اجملتمعات الذكورية. د1ً

 القانون وإلزاميته. د2ً

 الدميقراطية والعملية السياسية وتقاليدها. د2ً

والقائمة طويلة، بيد أن هذه أمثلة فقط، ولذلك جيب أن ترتبط املناهج يف نظامنا التعليمي مبشكلت     
ما حتتوي عليه من مكونات وإمكانيات وظروف، أي اجملتمع والواقع الذي يعيشه أفراده، وفهم البيئة و 

جيب ربط املنهج بالبيئة واجملتمع والعامل الذي يعيش فيه املتعلم، وأن يتضمن حمتوى املنهج موضوعات 
وجمموعة خربات تساعد على منو الفهم اإلدراكي لظاهرة التغري وما يصاحبها من مشكلت باإلضافة إىل 

 ث يتجاوب مع هذا التغري والتقنية والتطور واحلداثة.مساعدة العقل على النمو حبي

ً

ًرابعا :ًأنواعًالمناهج:

تعددت االجتاهات حول املناهج وكثر احلوار واجلدل خبصوصها، ويرى بعض املربني ورجال الرتبية أن      
هناك تنظيمات للمناهج على عدة أسس، بعضها يتعلق باملواد الدراسية وحمتواها، وبعضها اآلخر يتعلق 

هلا املادة الدراسية، وبعضهم باملوقف التعليمي، وآخرون جعلوا احملتوى التعليمي نقطة انطلق تتمحور حو 
يرى تنظيم املنهج على أساس املواد الدراسية املنفصلة أو املتصلة. أما عن تفاعل املتعلم ونشاطه؛ فقد 

نادى بعض املربني ومنهم )جون ديوي( بربنامج للنشاط، كما ناصر )وليم كلباتريك( طريقة املشروع، إىل 
 ناهج املختلفة. إال أن أكثر تنظيمات املناهج شيوعاا هي:غري ذلك من األنواع العديدة لتنظيمات امل

 يت منهج املواد الدراسية.  2
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 يت منهج النشاط.      1

 يت املنهج احملوري. 3

وسوف تتناول هذه الورقة يتيتيتيت باختصار يتيتيتيت نوعاا واحداا وهو )منهج املواد الدراسية( نظراا ألنه أقدم أنواع     
 واستخداماا، وخاصة يف مرحلة التعليم األساسي.املناهج وأكثرها انتشاراا 

ًمنهجًالموادًالدراسية:

"ابتدأ هذا النوع أول األمر يف الرتبية عند الغرب من خلل الفنون احلرة السبعة عند اإلغريق والرومان،     
 فالثلثيات تضمنت مواد القواعد واخلطابة والبلغة، كما تضمنت الراعيات مواد احلساب واهلندسة

 (.27والفلك واملوسيقى وهي كلها كانت متثل املعارف الضرورية للرجل املثقف يف تلك األوقات")

تنظم يف هذا املنهج اخلربات الرتبوية يف صورة مواد منفصلة مثل: )التاريخ يت الرياضيات يت اجلغرافيا يت اللغة     
 ة مدرس خاص هبا......( فتدرس كل مادة على حدة ومستقلة عن غريها من املواد، ولكل ماد

ويتميز منهج املواد الدراسية بعدة مميزات جعلته أسهل املناهج تنفيذاا، وهو النمط املنهجي الوحيد    
املتبع، فكل مادة تدرس بطريقة منفصلة عن غريها من املواد يتحدد حمتواها مبحتوى الكتاب املقرر الذي 

ر حمتوى املنهج بدون اعتبار للفروق الفردية بني يعتمد عليه كل من املعلم والتلميذ. كما يتم اختيا
التلميذ، وإمنا على أساس التلميذ املتوسط. وتعد وحدة الدراسة يف هذا املنهج هي احلصة، حيث يقوم 

 املعلم بالشرح ويغطي يف كل حصة منها عدداا من صفحات الكتاب.

الرتتيب املنطقي، وهذا الرتتيب خيتلف عن وعن املادة الدراسية يف هذا املنهج؛ فإهنا تنظم على أساس     
 التنظيم النفسي الذي يراعي مستوى النضج لدى املتعلمني واهتماماهتم وقدراهتم وميوهلم واجتاهاهتم...

كما يعترب النشاط املدرسي ثانوياا يف هذا املنهج، وهو بذلك منعزل عن العوامل اليت حتيط باملتعلم       
ومنها العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها. وتأسيساا واجملتمع الذي يعيش فيه، 
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على ذلك فإن طرق التدريس يف منهج املواد الدراسية هتتم باحلفظ دون الفهم، بعيداا عن تدريب القدرات 
 تعليم اللغة العقلية لدى التلميذ، وبالتايل السلبية التامة بني املعلم واملتعلم "وتقضي املدرسة يومها يف

وفروعها من قراءة وهتجية وإملء واستظهار وقواعد وحمادثة وتعليم احلساب واجلغرافيا والتاريخ... وهي 
مواضيع حمدودة ومنسقة يف أبواب وفصول واقسام تنسيقاا منطقياا حبيث يغدو تعليمها سهلا بطريقة 

 (. 28إ ع(") بسيطة سهلة ختتصر بأربع كلمات هي: )اقرأ يت أكتب( و )جاوب يت

ًالمنهجًبينًالطفولةًالمتأخرةًوالمراهقة:

من املتعارف عليه أن مرحلة التعليم األساسي متتد تسع سنوات، من سن السادسة وحىت النصف     
األول من مرحلة املراهقة، أي عند اخلامسة عشرة من العمر، وعليه فإن للمنهج علقة وثيقة باخلصائص 

 رحلتان، وهذه نبذة خمتصرة عن خصائص النمو هلاتني املرحلتني:اليت تتميز هبا هاتان امل

 أ يت مرحلة الطفولة املتأخرة:

تعترب هذه املرحلة من املراحل املهمة يف حياة الطفل، حيث يلتحق يف بدايتها باملدرسة، وفيها ينمو    
جسمه وحواسه وتتأثر صحته النفسية حبالته الصحية العامة، وكثري من املشكلت السلوكية ترجع إىل 

ن بعض هذه املشكلت أسباب جسمانية، مما يؤثر يف حتصيله الدراسي وقد تدفعه إىل العدوان. إال أ
السلوكية ترجع أسباهبا إىل عدم إشباع حاجاته األساسية. أما عن حالته االنفعالية فإن الطفل يف هذه 
السن حياول السيطرة على انفعاالته، وهلذا تتسم هذه املرحلة بالثبات، كما تنمو قدراته العقلية وينمو 

 شاطاته.ذكا,ه وتتضح ميوله وتتسع دائرة علقاته من خلل ن

 بًدًمرحلةًالمراهقة:

تبدأ من سن البلوغ، وتتميز هذه الفرتة يتيتيتيتيتيتيت كما هو معروف يتيتيتيتيتيتيتيت بتغريات جسمية ونفسية كثرية، وتربز     
الفوارق بني اجلنسني، وتسبب هذه التغريات احلرية والقلق للمراهق. وهنا يربز دور املنهج الذي جيب أن 

حسب ما لديه من قدرات واستعدادات. وإىل جانب ذلك فإن هذه املرحلة يساعد املراهق على فهم ذاته 
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تتميز مبيل املراهق إىل التحرر من قيود األسرة، والشعور باالعتزاز بنفسه واحلاجة إىل االنتماء لألصدقاء.  
ن هذه كما يتأثر املراهق مبوقف الكبار منه وما يفرضونه عليه من قيود ختلق عنده صراعاا نفسياا، خاصة وأ

املرحلة تتميز بالنمو العقلي السريع والقدرة على االنتقال من احملسوس إىل اجملرد، كذلك امليل إىل أحلم 
 اليقظة كل ذلك جيب أن يضعه املنهج يف عني االعتبار.

 دورًالمنهجًفيًتحقيقًمطالبًمرحلةًالتعليمًاألساسي:

 :أًدددددًالشقًاألول:ً)منًالصفًاألولًإلىًالصفًالسادس(

 يتطلب حتقيق املنهج املدرسي ملطالب مرحلة التعليم األساسي يف شقها األول ما يأيت:      

يتيتيتيتيتيت "جيب أن جيد اللعب فرصاا متوفرة ميارس فيه الطفل نشاطه احلركي والعقلي كما جيد اجملال التمثيلي 
 فرصته ليمارس فيه التلميذ التعبري عن نفسه وإشباع حاجاته...

 كيز على ترمجة املعارف واألنشطة إىل مهارات سلوكية...يتيتيتيتيتيتيت الرت 

يتيتيتيتيتيتيت التعلم عن طريق اللعب واملشاهدة واملمارسة مع الرتكيز يف تلك املرحلة على كل ما هو حمسوس يقع يف 
 متناول قدرات التلميذ واستعداداته.

 لءم واستعداداته وقدراته.يتيتيتيتيتيتيت مراعاة التدرج يف األنشطة واملعارف اليت تقدم هلذا الطفل مبا يت

 يتيتيتيتيتيتيتيت مراعاة التكرار يف تعليم الطفل... وخاصة اكتساب املهارات األساسية من القراءة والكتابة واحلساب...

يتيتيتيتيتيتيتيت جيب أن يركز املنهج تركيزاا قوياٌ على اكتساب مهارات القراءة والكتابة واحلساب، حبيث ينتهي التلميذ 
 تلك ناصية هذه املهارات األساسية.من هذه املرحلة وقد ام

 يتيتيتيتيتيتيتيت االهتمام خبلق الدافع الذايت عند التلميذ لتعلم ما يتعلم...

يتيتيتيتيتيتيتيت تنويع النشاط وتعدده الكتساب مهارة ما، فالنشاط الوحيد ال يثمر متاماا يف أن يكتسب التلميذ املهارة 
 اليت من ورائه أو االجتاه الذي يرمي إليه.
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مراعاة الفروق الفردية بني التلميذ، وهذا يعين مشول املنهج ألمناط من النشاط واملعارف تلئم يتيتيتيتيتيتيتيت 
 (. 29مستويات الذكاء املتفاوت عند التلميذ")

وتأسيساا على ما سبق من متطلبات حتقق الغاية من منهج التعليم األساسي يف شقه األول، باعتباره     
وية، وبالتايل فإن األهداف هي األساس الذي ينبغي مراعاته يف بناء منهج الرتمجة العملية لألهداف الرتب

 هذه املرحلة، وعليها يتوقف جناحه أو فشله.

ًبًددددًالشقًالثاني:ً)منًالصفًالسابعًإلىًالصفًالتاسع(:

 يتطلب حتقيق املنهج املدرسي ملطالب مرحلة التعليم األساسي يف شقها الثاين ما يلي:    

 هتمام بالنشاط احلركي والرياضي الذي يهيئ منواا جسمياا صحيحاا ومنواا عقلياا متوازياا...يتيتيتيت "اال 2

 يتيتيتيت االهتمام باملشاهدة واملمارسة والرحلت واألسفار ودراسة البيئة ومظاهرها... 1

وتعددها أمر يتيتيتيت الرتكيز على وظيفة املعرفة...، فهي الدافع للمتعلم كي يتعلمها...، وتنوع هذه املعرفة  3
 ضروري.

يتيتيتيت أن يركز املنهج على إجياد اجتاهات حنو اخللق والفضيلة واخلري والشر...، واحلق والواجب وما إىل  4
 ذلك من القيم اليت ال حتيا اجملتمعات إال هبا.

تسوده... يتيتيتيتيت أن يربط املنهج هذا التلميذ الذي خيطو حنو الشباب بعامله املعاصر وحبضارة اجملتمع الذي  1
 دون إسراف أو مبالغة.

 يتيتيتيتيت العمل على إجياد اجتاه حنو تقدير الوطن واحرتامه واإلميان به والوالء له... 2

 يتيتيتيتيتيت العمل على إجياد اجتاه حنو احرتام اآلخرين وتقديرهم... واحرتام حقوقهم. 7
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ع وأن يؤمن هبذه املعرفة وبأمهيتها يتيتيتيتيت أن يعمل املنهج على أن يدعم تلميذه الرغبة يف املعرفة واالطل 9
 وخاصة للعامل اخلارجي الذي يتجاوز حدود الوطن نفسه. 

 يتيتيتيتيتيت العمل على تنمية التفكري االبتكاري عند املتعلم... 9

 يتيتيتيتيتيت أن يوجد املنهج عند تلميذه اجتاهات سلبية حنو أعداء بلده... 20

ول أمرها بطيئة، جتعل ارتباط الطفل يف تعلمه ببيئته أكثر، فإذا والواقع أن عملية النمو اليت تبدأ يف أ     
ما كرب زادت عنايته واشتد اهتمامه مبا هو أوسع...من جمرد البيئة، وزاد تطلعه إىل العامل اخلارجي...إىل 

(. ومما ال شك فيه أن إعداد املنهج الرتبوي ذي اجلودة 30عامل أوسع وأرحب من املعرفة والنشاط")
ة امللئمة ملتعلمي هذه املرحلة حيتاج إىل إعادة النظر يف منظومة املنهج احلايل، وذلك بأن تتلءم والنوعي

أهداف املنهج وتتطابق مع واقع الرتبية حاضرها ومستقبلها، وأال يكون مقتصراا فقط على اجلانب املعريف 
ة والفاعلية يف امليل إىل البحث املباشر للمتعلم بأن يتعداه إىل حتقيق مستوى أرقى من املهارة والكفاء

 واالطلع.

ً

 نواحيًالقصورًفيًمنهجًمرحلةًالتعليمًاألساسي:

للتعرف على مواطن القصور والضعف يف منهج التعليم األساسي، فإنه البد من وجود معيار لذلك،       
ألهداف، فهناك وهو )األهداف الرتبوية(، ألنه كما سبق ذكره فإن املنهج هو الرتمجة العملية لتلك ا

جمموعة من املعايري اليت يفرتض أن تطبق على املنهج احلايل للتعرف على مدى مناسبته هلا وهي يف الواقع 
 مشتقة من أهداف مرحلة التعليم األساسي. وتتمثل هذه املعايري يف اآليت:

 لياا وجسمياا؟.أ يتيتيتيت "إىل أي مدى يُعىنى املنهج بتنمية التلميذ دينياا وخلقياا واجتماعياا وعق

 ب يتيتيتيتيت إىل أي مدى يتيح املنهج اجملال أمام التلميذ ملمارسة اسلوب البحث والتفكري العلمي؟.
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جيت يتيتيتيتيت إىل أي مدى يهيئ املنهج الوسائل للكشف عن ميول التلميذ واستعداداهتم وتنميتها ملتابعة حياهتم 
 العلمية والعملية؟.

 أن يربط بني املفاهيم واحلقائق ضمن تفتت املعرفة وجتزئتها؟.د يتيتيتيتيتيتيت إىل أي حد ميكن للمنهج 

 (. 31هيت يتيتيتيتيتيت هل طبيعة تنظيم املنهج احلايل سهلة أثناء التقدي من قبل املعلمني؟")

هذه بعض املعايري اليت ميكن تناول كل منها بشكل موجز لتعذر اخلوض يف تفاصيلها؛ فاجملال ال     
 ، علماا بأن هذه املعايري متداخلة معاا ويكمل بعضها بعضاا.يتسع يف هذه الورقة البحثية

 :وجسميا ؟ وعقلياً  واجتماعياً  وخلقياً   إلىًأيًمدىًيُعَنىًالمنهجًبتنميةًالتلميذًدينياً 

إن مقرر الرتبية اإلسلمية يف هذه املرحلة يهتم بتدعيم هذا النمو، علماا بأن نصيب هذه املادة يف       
خطة الدراسة ال يقل عن أربع حصص أسبوعياا ختتلف حسب سنوات املرحلة: )االبتدائية أو اإلعدادية(، 

لسرية واملوضوعات. وكلها هتدف إىل ويشمل املقرر: القرآن الكري )حفظاا وتلوة(، والعقائد والعبادات وا
هتذيب سلوك التلميذ وإعداده ليكون فرداا يعمل يف ظل القيم الدينية اإلسلمية. إال أنه يؤخذ على املنهج 

 ما يأيت:

يتيتيتيت بعض من يقومون بتدريس هذه املادة معلمون غري متخصصني، مما ادى إىل تعليم القرآن الكري للتلميذ 
 يمة.بنطق وقراءة غري سل

يتيتيتيتيت ينظر بعض املدرسني إىل مادة الرتبية اإلسلمية كغريها من املواد، هلا زمن حمدد يف اخلطة الدراسية، فإذا 
 انتهوا، تنتهي معها مهمتهم التعليمية اإلرشادية والتوجيهية، فل يتتبعون أصداءها يف سلوك تلميذهم.
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بني تلميذهم ، فكثري من التلميذ ينحصر مههم يف يتيتيتيتيتيت ال يهتم بعض املدرسني بإشاعة الروح الدينية 
احلفظ واالستظهار واالستعداد الجتياز االمتحان يف املقام األول، وخري دليل على ذلك ظاهرة الغش يف 

 االمتحانات املنتشرة يف مدارسنا.

بناء فيهدم البيت ما يتيتيتيتيتيت بعض األسر ال هتتم برتسيخ املبادئ الدينية لدى أبنائها، مما يعكس آثاره على األ
 حتاول أن تبنيه املدرسة.

يتيتيتيتيتيت النشاط املدرسي يف مدارس مرحلة التعليم األساسي، ال ميارس إال من قبل عدد قليل من جمموع تلميذ  
 كل مدرسة، فل تتوفر للنشاط اإلمكانيات املادية والبشرية اليت متكنه من حتقيق دوره يف العملية الرتبوية.

 ًيتيحًالمنهجًالمجالًأمامًالتالميذًلممارسةًأسلوبًالبحثًوالتفكيرًإلىًأيًمدى
 العلمي؟:

وضع منهج مرحلة التعليم األساسي على أساس املادة الدراسية بعيداا عن مشكلت التلميذ       
 احلقيقية يف جمتمعهم وهلذا فإن املنهج:

 يتيتيتيتيتيت ال يثري لديهم االهتمام بطرق التفكري العلمي.

ول املقررات الدراسية ال يشجع املدرس على استخدام الطريقة العلمية، ألهنا تأخذ وقتاا طويلا يف يتيتيتيتيتيت ط
 التدريس.

يتيتيتيتيتيت االمتحانات بصورهتا احلالية يف ظل املنهج،  تعترب عائقاا يف استخدام األسلوب العلمي يف التفكري ألهنا 
 وحسن التصرف يف حل املشكلت.تقيس قدرة التلميذ على احلفظ ال القدرة على التفكري 

يتيتيتيتيتيت سلبية كل من املعلم واملتعلم وحرماهنما من املشاركة يف وضع املنهج، فاملهمة حمصورة يف أيدي 
 املتخصصني دون سواهم.
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 ًإلىًأيًمدىًيهيئًالمنهجًالوسائلًللكشفًعنًميولًالتالميذًواستعداداتهمًوتنميتها
 لمتابعةًحياتهمًالعلميةًوالعملية؟:

 املنهج يف صورته احلالية يغلب عليه الطابع األكادميي فهو: إن

 يتيتيتيتيتيت يف معظمه ال يناسب إال فئة حمدودة من ذوي االستعداد األكادميي.

يتيتيتيتيتيت أصحاب القدرات غري األكادميية ال ينالون من املنهج القدر الكايف من التوجيه املهين، وال يأخذون 
 هتم وميوهلم.فرصتهم الكتشاف استعداداهتم وقدرا

يتيتيتيتيتيت إدخال بعض املواد كاالقتصاد املنزيل للبنات أو النشاط الزراعي للبنني يف املنهج لتكوين الوعي املهين 
لدى التلميذ واكتساب مهارات عملية، غري أن هذه اجملاالت ال تنال من املدرسة العناية اللئقة هبا، 

 ناا من الدراسة األكادميية.وبذلك يشعر التلميذ أن الثقافة العملية أقل شأ

يتيتيتيتيتيت يلحظ على املنهج انفصاله عن احلياة والبيئة، حبيث ال يتيح الفرص أمام التلميذ للتعرف على ألوان 
النشاط والعمل املنشرة يف البيئة، كما هو احلال يف غياب مادة العلوم عن الصفني األول والثاين من التعليم 

فل يف هذه السن من أكرب فرصة متكنه من التفاعل مع الطبيعة وإحداث األساسني وبالتايل حرمان الط
التطور العقلي والنمو املعريف من خلل)املعرفة الطبيعية يتيتيتيت املعرفة من خلل التفاعل االجتماعي يتيتيتيت املعرفة من 

 خلل املنطق الرياضي(.

لتعليم األساسي يقتصر على عدد حمدود يتيتيتيتيتيتيت ومن خلل هذا املعيار يتضح أن النشاط املدرسي يف مرحلة ا
 من اجملاالت كاملوسيقا والرياضة، وبذلك ال يتيح الفرص الكتشاف املواهب وتنميتها.

يتيتيتيتيتيتيت أساليب التوجيه املهين والدراسي حمدودة وقاصرة يف هذه املرحلة بسبب غياب النشاط املدرسي الذي 
يذ بأن يعرب عن ذاته بطريقة تلقائية تكشف عما يعاين يتيح الفرصة إلطلق الطاقات املكبوتة لدى التلم

من ضغوط أو إحباط يف جو يتسم بالتخفيف من قيود النظام التقليدي داخل الصف، باإلضافة إىل  
 كشف استعداده وقدراته وميوله مما يساعد على حسن توجيهه دراسياا ومهنياا.
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 ضمنًتفتتًالمعرفةًًإلىًأيًحدًيمكنًللمنهجًأنًيربطًبينًالمفاهيمًوالحقائق
 وتجزئتها؟:

إن املواد الدراسية اليت تدرس يف هذه املرحلة تصبح كل منها طريقاا منتهياا مسدوداا ينتهي بانتهاء    
املقررات وانتهاء وظيفة الكتاب واملادة مما ينقص من إمكانية انتقال أثر التعلم. باإلضافة إىل ذلك فإن 

 رابط بينها يقلل من إمكانية اكتساب املهارة إىل جانب املعرفة.جتزئة املواد الدراسية وعدم وجود 

 :هلًطبيعةًتنظيمًالمنهجًالحاليًسهلةًأثناءًالتقديمًمنًقبلًالمعلمين؟ 

إن طبيعة تنظيم املنهج احلايل جتعله سهلا أثناء تقدميه للتلميذ من قبل املعلمني، ويف هذا الصدد فإنه    
من غري اجلائز أن يتلقى التلميذ مادتني لغويتني بشكل متواٍل أثناء اليوم الدراسي، كاإلجنليزية يف حصة 

م وتليها مادة الرياضيات، ألن ذلك من شأنه أن والعربية يف احلصة اليت تليها مباشرة، أو يتلقى مادة العلو 
يثقل ذهن الطالب بكم هائل من املعلومات معظمها معارف جمردة تتطلب احلفظ واالستظهار دون 
مراعاة للتنوع والفصل بني األنشطة العلمية واجلسمية، وبني األنشطة الذهنية ومراعاة ومراعاة الطاقة 

 اليوم الدراسي بني النشاط واخلمول قبل فرتة االسرتاحة وبعدها. اجلسمية والعقلية اليت تتذبذب خلل

واجلدير بالتأمل العميق يف هذا السياق، أن ما يواجهه املنهج احلايل من قصور يف حتقيق أهدافه؛       
يرجع إىل الطرق التقليدية السائدة يف التدريس، فهي مسؤولة إىل حد كبري. فلو أمكن اختيار طرق 

وجه النشاط التعليمي املناسبة واستخدمت بطريقة جيدة فإنه ميكن حىت يف ظل املنهج احلايل التدريس وأ
 تليف الكثري من القصور وبلوغ حد كبري من حتقيق أهداف املنهج.

ًوسائلًتحسينًمنهجًمرحلةًالتعليمًاألساسي:

ج واملسامهة يف حتسينه هناك العديد من الوسائل اليت بواسطتها ميكن التغلب على بعض عيوب املنه     
 ومن بينها ما يلي:

ًددددًإعدادًالمعلم:
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إن املعلم والتلميذ يشكلن العنصر البشري القابل للتغيري الذي تتكون منه العملية التعليمية، وأن ما      
ل بني املعلمني من الفروق الفردية، ما بني تلميذهم، فاملعلم هو األداة اليت حترك املنهج وهو الذي يعم

 على حتقيق األهداف.

إن مشكلة إعداد املعلم من التحديات اليت تواجه املنهج املدرسي، فالواضح أن املستوى العلمي     
واملهين للمعلم دون املتوسط، وال بد من رفع مستوى األداء لديه، وأهم وسيلة لذلك هي أعداده وتدريبه 

ني، ومن املهم أن تتوفر للمعلم القدرة على القيادة أثناء اخلدمة لتليف القصور القائم يف إعداد املعلم
والكفاءة واخلربة والتدريب وهذه مجيعاا يتوقف عليها مدى جناح املنهج. فاملنهج هو املسؤول على إعطاء 
احلرية الفكرية للمعلم. غري أن معاهد وكليات إعداد املعلمني احلالية حتافظ كثرياا على نفس النمط دون أن 

ي من اجلهد للتغيري والتجديد، وبالتايل تكون خمرجاهتا كالواقع الذي تعيش فيه، وكالوضع تبذل ما يكف
الرتبوي القائم، فاملعلم غري ملئم ألي برنامج آخر غري الربنامج الذي أُعد له وال يُتوقع منه غري ذلك؛ بل 

ئم وموجود، فاملعلم الساعي إن املفتشني الرتبويني أنفسهم يفضلون املعلم التقليدي الذي يرضى مبا هو قا
إىل التغيري والتجديد ال حيبذه املفتشون الرتبويون، وقد يسبب هلم بعض االضطرابات أو املتاعب أثناء 

التوجيه والتقييم. وهلذا يتوجب على املسؤولني عن العملية التعليمية والرتبوية أن ينتبهوا إىل معاهد وكليات 
 برامج اإلعداد أو تعديلها بالقدر الذي يسمح للمعلم بالتأثري يف بناء إعداد املعلمني كي يسهموا يف تغيري

املنهج وتنفيذه. "ذلك أن حتسني نوعية املعلم يؤدي بالضرورة إىل حتسني نوعية التعليم املقدم مبا مينع 
 (.32عوامل اهلدر من تسرب ورسوب")

ًددددًمشاركةًالمعلمًوالتلميذًفيًإعدادًالمنهج:

إن الصعوبة ال تكمن يف بناء املنهج بقدر ما تكمن يف من يضع هذا املنهج، وحيث إن املنهج يوضع     
للتلميذ أي للمتعلم، فإنه من الضروري أن يكون هو احملور الساس يف املوضوع، فيبىن املنهج على نوعية 

 املتعلم، وبالتايل كيف ميكن معرفة هذا املتعلم؟.
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لديهم من املعرفة النظرية الكثري يف اجملاالت اليت متنحهم األحقية يف بناء املناهج إن واضعي املناهج     
وتصميمها، يف علم النفس والرتبية وطرق التدريس والتقوي ونظريات التعليم والتعلم وغريها، ولكن هل 

في وبالتايل يكفي هذا التخصص النظري لبناء منهج متكامل؟ يف الواقع إن املعرفة النظرية وحدها ال تك
فإن اإلطار امليداين ودراسة العينات وفق مقاييس املعرفة اليت يتم فيها حتديد القدرات العقلية للتلميذ 
وميوله واجتاهاته وخصائصه كمتعلم من كافة اجلوانب، ودراسة بيئته وأثرها فيه، كل ذلك من خلل 

 الدراسات امليدانية اليت أجريت وأثبتت صحتها.

على ما سبق فإن للمعلم واملتعلم احلق يف املشاركة يف وضع املنهج، فاملعلم يعلم عن  وتأسيساا      
تلميذه أكثر مما يعلمه أعضاء اللجان املتخصصة، ومن جهة أخرى فإن الطريقة احلالية املتبعة يف إعداد 

فالتحديد املفصل املنهج تقيد املعلم ومتحو شخصيته وتقتل لديه إمكانيات اإلبداع والتجديد واالبتكار، 
للمحتوى وعدد احلصص لكل مادة يقوم بتدريس حمتواها يف شهور معينة أصاب املعلم باجلمود، وجعله 

جمرد آلة تنفذ دون تفكري، وما عليه إال تدريس مادته واالنتهاء منها فيصبح يف سباق مع الزمن حىت ينتهي 
 من املقرر قبل هناية الوقت احملدد.

ًمدرسيًوطرقًالتدريسًالمناسبة:ددددًتنوعًالنشاطًال

إن النشاط املدرسي ال ينال من املدرسة عناية كافية على الرغم من أمهيته لتصريف طاقة التلميذ     
وتنمية مهاراهتم وميوهلم واجتاهاهتم واكتشاف قدراهتم ومهاراهتم يف االتصال مع اآلخرين وكيفية التعبري عن 

خرين. إن املنهج يتيتيتيت بصورته احلالية، ويف غياب طرق التدريس اجليدة يتيتيتيت الرأي وضرورة احرتام وجهة نظر اآل
يؤمن بوجود النشاط املدرسي؛ ولكن خارج أوقات الدراسة حبيث ال يؤثر على الوقت املخصص للتعلم 
هذه وال ينعكس على املواد املقررة، فالتلميذ يأتون إىل املدرسة لكي يتعلموا ال ليلعبوا، األمر الذي أصىل 

الفكرة لدى أولياء األمور يف نظرهتم ألمهية النشاط املدرسي بأنه ترف ال لزوم له، وأن العملية التعليمية من 
وجهة نظرهم ال تزيد عن كوهنا جمرد نقل مادة علمية من الكتب إىل عقل التلميذ حبيث ال يتاح اجملال إىل 

نهج وليس يف جوهره. "وقد يواجه النشاط نشاط عقلي أو بدين، فيصبح النشاط املدرسي على هامش امل
املدرسي بتحٍد آخر من جهة أولياء األمور، ألن البعض منهم يرى االنشغال بغري حتصيل املواد الدراسية 
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مضيعة للوقت، وعملا بل فائدة، خصوصاا وأن هذا النشاط ال يضع له بعض املعلمني اعتباراا يف 
ية لدى املعلم واملدرسة على السواء؛ بنجاح الطالب، وارتفاع مستوى امتحانات آخر العام، والعربة يف النها

 ( 33درجاته")

ويف هذا السياق ميكن التأكيد على ضرورة احتواء املنهج على أنشطة ترمي إىل زيادة دوافع املتعلمني       
ال بإجياد أداة فعالة للمشاركة يف املوقف التعليمي بفاعلية تامة حبيث يتأثرون ويؤثرون فيه، وهذا ال يتأتى إ

حتقق ذلك، اي مبعلم كفؤ يستطيع أن يسد اخللل بطريقة تدريس جيدة تتيح للمتعلم اكتساب معارف 
ومهارات واجتاهات، على أال ينظر املعلم إىل طريقة تدريسه بأهنا منفصلة عن املادة العلمية أو عن 

أخرى، فيأخذ من اللعب ما فيه من االستمتاع التلميذ، فيجعل التعلم ممتعاا من ناحية، ومفيداا من ناحية 
 ويأخذ من العمل ما فيه من النفع.

ًددددًعدمًاالعتمادًعلىًالكتابًالمدرسيًوحده:

إن املنهج احلايل املتبع يف مرحلة التعليم األساسي يعتمد بدرجة كبرية على تبين الكتاب املدرسي     
ب املدرسية لتطابق احملتوى متاماا يف كل مادة، وهكذا يصبح باعتباره يركز على املادة الدراسية، فتؤلف الكت

الكتاب املدرسي هو املقرر الذي جيب أن يلتزم به كل من املعلم والتلميذ. إن اخلطورة يف األمر تكمن يف 
استخدام الكتاب املدرسي بطريقة غري ملئمة، أو بتطبيقه يف ظروف سيئة ال تشجع املتعلم على 

دة منه إال يف مساعدته على احلفظ واالستظهار. وبالتايل يوفر عليه عناء البحث استخدامه واالستفا
 والدراسة، وهذا أخطر ما يصل إليه املنهج عندما يقتل يف املتعلم روح البحث والتفكري العلمي.

كما أن الكتاب املدرسي يتمشى مع نظم االمتحانات السائدة يف مرحلة التعليم األساسي، وال يقتصر      
ضرر االعتماد على الكتاب املدرسي على التلميذ وحسب بل واملعلم أيضاا عندما تقف معلوماته عند 

حدود ما هو مكتوب فيه، فل حياول دفع التلميذ للبحث واكتشاف املعلومات من مصادر أخرى، فل 
 يثري املعلم يف نفسه أو يف نفوس التلميذ ما حيمله على البحث والدراسة واالطلع.
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ًدددًتقويمًالمنهج:د

إن منهج مرحلة التعليم األساسي متعدد العناصر، متشابك العلقات واملشكلت، والتقوي جزء       
مكمل مع بقية مكونات املنهج، خيضع لعدة أمور منها املعايري اليت حتكمه واألدوات والوسائل اليت 

 يستخدمها ومن بينها:

 ج التلميذ العقلي والنفسي واالجتماعي.يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت مناسبة احملتوى ملستوى نض

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت مراعاة احملتوى ملا بني التلميذ من فروق فردية.

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت إمكانياته املسامهة يف حتقيق أهداف مرحلة التعليم األساسي.

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ربطه بني حياة التلميذ وبيئته وتطورات احلياة العصرية.

 حيتاج التلميذ من حاجات وميول واجتاهات ومعارف ومهارات.يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت توفري احملتوى ملا 

يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت احتوا,ه على املناشط املصاحبة للمعرفة والتعلم واستخدام الوسائل التعليمية املختلفة اليت تساهم يف 
 اكتساب التلميذ تلك املعرفة.

جلياا بني مكونات الربنامج  ومن خلل ما سبق ميكن التأكيد على أن هناك تباعداا واضحاا وانقساماا     
الرتبوي من األهداف واحملتوى وطرق التدريس والتقوي، وبالتايل فإن أساليب التقوي يف الربنامج الرتبوي 
القائم تقيس بالدرجة األوىل مستوى احلفظ والتذكر، علماا بأن أساليب التقوي مرتبطة ارتباطاا وثيقاا مبا 

بني الكفايتني الداخلية واخلارجية له من األمهية ما جيعل دورمها يف تطوير يهدف إليه املنهج. إن التكامل 
منهج مرحلة التعليم األساسي واملراحل اللحقة هلا يف شكل متوازن بني الدراسات النظرية والتطبيقية، وهو 

اجملتمع  التوازن بني مدخلت التعليم وخمرجاته، وهو التوازن بني ميول واجتاهات املتعلمني واحتياجات
 ومطالبه وهو التوازن بني خمرجات التعليم ومتطلبات اجملتمع هلذه املخرجات.
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ًالنتائجًوالتوصيات:

النتائج: ًأوالً 

 من خلل ما تقدم من عرض لعناصر هذا البحث، تتلخص نتائجه يف اآليت:ًًًًً

املباشر للمتعلم، معتمداا على إن منهج مرحلة التعليم األساسي يقتصر فقط على اجلانب املعريف دددد9ًً
 مستوى احلفظ واالستظهار كثرياا، ومبستوى العمل والتطبيق قليلا.

إن منهج املواد الدراسية املتبع يف النظام التعليمي اللييب يعترب قاصراا عن حتقيق األهداف اليت يسعى دددد0ًً
 إىل حتقيقها.

املنهج، املعلم الذي بيده مفاتيح إجناح العملية التعليمية، غياب دور املعلم اجليد يساهم يف قصور دددد3ًً
 فالواضح أن املستوى العلمي واملهين للمعلم دون املتوسط.

التوصيات: ًثانياً 

 وبناء على ما توصلت إليه هذه الورقة البحثية من نتائج، فإن الباحثة توصي باآليت:ًًًًً

ساس(، أن يستندوا على البيئة اليت يعيش فيها املتعلم على واضعي املناهج وخاصة )منهج مرحلة األدددد9ًً
 وينتمي إليها، فميوله ورغباته وقدراته العقلية وخصائص منوه؛ هي وليدة تلك البيئة.

جيب إعادة النظر يف حتسني وتطوير منهج املواد الدراسية املتبع يف النظام التعليمي اللييب لتليف دددد0ًً
 رنامج تربوي أقل عيوباا وقصوراا.القصور والنقص فيه، بوضع ب

على خرباء الرتبية واملسؤولني وصناع القرار، االهتمام بتطوير برامج إعداد املعلم وتدريبه )أثناء دددد3ًً
 اخلدمة( لتليف القصور القائم يف تلك الربامج.   
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ًخاتمدددددة

تعليم األساسي، ال يعين من خلل ما تقدم من عرض يتضح أن املنهج، وخاصة منهج مرحلة ال     
احملتوى فحسب، بل هو جمموعة عناصر تتضمن إىل جانب احملتوى، األهداف والطرق والوسائل وأساليب 
التقوي واملناشط ... وأن هذه املكونات مجيعاا هلا علقة وثيقة بطبيعة النمو البشري، خاصة الطفل يف 

 ما بعد الطفولة. املراحل األوىل للتعليم، واملراهق الذي يدخل مرحلة

إن البيئة اليت تؤثر يف اجملتمع هي أكثر ما جيب أن يلقي االهتمام عند وضع منهج مرحلة األساس.      
فميول التلميذ ورغباهتم واجتاهاهتم وقدراهتم العقلية وخصائص منوهم، وعاداهتم وتقاليدهم حىت آماهلم 

 فيها وينتمون إليها، وعلى املنهج أن يبىن ويستند إليها.وتوقعاهتم للمستقبل هي وليدة البيئة اليت يعيشون 

إن منهج املواد الدراسية املتبع يف النظام التعليمي اللييب يعترب قاصراا عن حتقيق األهداف اليت يسعى إىل     
حتقيقها، ولذلك جيب إعادة النظر يف حتسني وتطوير هذا النوع من املناهج وتليف القصور والنقص فيه من 

لل بعض الوسائل اليت تسهم يف علجه. واجلدير بالكر أن غياب دور املعلم اجليد يساهم يف قصور خ
املنهج، فاملعلم الكفء يستطيع حىت ضمن هذه العيوب أن يتغلب على الكثري منها وجتاوزها وبالتايل 

 ي يفرض علينا ذلك. ميكن التوصل إىل وضع برنامج تربوي أقل عيوباا وقصوراا ملواكبة تطورات العصر الذ

ًالمراجددددددع:

 م. 2991اللقاين، أمحد حسني يت املناهج النظرية والتطبيق يتيتيتيتيتيتيتيت القاهرة يتيتيتيتيتيتيتيتيت عامل الكتب يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت دددد9ًً

النعمي، عبد اهلل األمني يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت املناهج وطرق التدريس عند القابسي وابن خلدون يتيتيتيتيتيتيت مركز دراسة جهاد  ددددد0ً
 م. 2970يتيتيتيتيتيتيتيتيت 3لليبيني للدراسات التارخيية )سابقاا( يتيتيتيتيتيتيتيتيت طرابلس يتيتيتيتيتيتيتيت ط ا

ا اعيل، حممد عماد الدين، وآخرون يتيتيتيتيتيتيتيتيت الرتبية وعلم النفس يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ليبيا يتيتيتيتيتيتيتيتيت أمانة اللجنة الشعبية العامة  ددددد3ً
 م. 2999للتعليم والبحث العلمي سابقاا يتيتيتيتيتيتيتيت 

 م. 2971سرحان، الدمرداش، ومنري كامل يتيتيتيتيتيتيتيتيت املناهج يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت القاهرة يتيتيتيتيتيتيت دار العلوم للطباعة يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  ددددد1ً
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 م.2992عطا، ابراهيم حممد يتيتيتيتيتيتيتيت املناهج بني األصالة واملعاصرة يتيتيتيتيتيتيت القاهرة يتيتيتيتيتيت مكتبة النهضة املصرية يتيتيتيتيتيتددددد2ًً

يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  1ا يتيتيتيتيتيتيت مواد وطرائق التعليم يف الرتبية املتجددة يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت بريوت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت دار الكتاب اللبناين يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ط غالب، حن ددددد2ً
 م. 2970

يتيتيتيتيتيتيتيت القاهرة  1فهمي، حممد سيف الدين يتيتيتيتيتيتيتيت التخطيط التعليمي )أسسه، وأساليبه، ومشكلته( يتيتيتيتيتيتيتيت ط ددددد1ًً
 م.2990مكتبة األجنلو املصرية يتيتيتيتيتيتيتيتيت يتيتيتيتيتيتيتيتيت 

جماور، حممد صلح الدين علي، وفتحي عبد املقصود الديب يتيتيتيتيتيتيتيتيت املنهج املدرسي، أسسه وتطبيقاته  ددددد6ً
 م. 2997يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  20الرتبوية يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت الكويت يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت دار القلم يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ط 

 م. 2993يتيتيتيتيتيتيتيتيت تاريخ الرتبية يف الشرق والغرب يتيتيتيتيتيتيتيتيت القاهرة يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت دار عامل الكتب يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت مرسي، حممد منري يتيتيتددددد1ًً

هندام، حميي حامد، وجابر عبد احلميد جابر يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت املناهج )أسسها، ختطيطها، تقوميها( يتيتيتيتيتيتيتيتيت دار  ددددد90ً
 م. 2979النهضة العربية يتيتيتيتيتيتيتيتيتيت 

 م 2999هوانة، وليد عبد اللطيف يتيتيتيتيتيت املدخل يف إعداد املناهج الدراسية يتيتيتيتيتيتيت الرياض يتيتيتيتيتيتيتيت دار املريخ يتيتيتيتيتيتيت ددددد99ً
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ًأبنيةًالقوةًفيًالمجتمعًالليبي

ً)دراسةًسوسيوتاريخيةًفيًعلمًاالجتماعًالسياسي(

 جامعة الزيتونة –كلية الرتبية   –قسم علم االجتماع  –د. عبداهلل حممد عبداهلل  اشحيمه 

ًًملخص

هذه الدراسة تسلط الضوء على إحدى أهم اجلوانب املؤثرة يف اجملتمع و املرتبطة بأبنية القوة يف 
اجملتمع وآليات تطورها ومعرفة أهم العوامل اليت أسهمت يف تكوينها وأبعادها على تطور احلياة االجتماعية 

د كان اهلدف من الدراسة معرفة كيفية تشكل أبنية القوة والسياسية واالقتصادية للمجتمع اللييب . وق
وتطورها يف  اجملتمع اللييب , وذلك من خلل إبراز أهم اخلصائص والسمات اليت متيزت هبا هذه من تاريخ 

, واليت  شهدت تغريات هامة نتيجة الستقلل البلد,  1969إىل   1951اجملتمع اللييب و املمتدة من 
والنمو االقتصادي الذي أحدثه اكتشاف النفط. وللوقوف على أهم التحوالت اليت طرأت على أبنية القوة 
يف اجملتمع ؛ فقد مت االعتماد على املنهج التحليلي التارخيي , والذي يساعد على معرفة أهم ملمح تلك 

 م هبا اجملتمع يف تلك الفرتة.التحوالت اليت اتس

ًمقدمة

 إن دراسة أبنية القوة يف اجملتمع دراسة موضوعية ومعرفة القوانني اليت تؤثر على مساراهتا التارخيية
من خلل حتليل اخلصائص املختلفة اليت تساعد يف عملية بنائها وتكوينها سواء كانت اجتماعية 

التعرف على خصائص وآليات التحول اليت شهدها اجملتمع .  واقتصادية وفكرية ؛ متثل منطلقات هامة يف 
كما أن رصد ومعرفة هذه التحوالت اليت شهدها اجملتمع ؛ تقوم على أمهية حتليل القضايا وإبراز أهم 
التأثريات اليت كانت هلا بصماهتا الواضحة على حياة اجملتمع يف جماالت احلياة املختلفة عرب املراحل املتباينة 

ابطة اليت  مر هبا اجملتمع مند بداية حماوالت التخلص من سيطرة القوى اخلارجية ، مرورا مبحاوالت , واملرت 
االستقلل وتكوين الدولة إىل فرتات النمو االقتصادي واكتشاف النفط يف ليبيا, وما ترتب عليه من توسع 

 يف اخلصائص اليت متثل ملن يف التعليم وزيادة االعتماد على العناصر الوطنية, وما ختلل ذلك من تغري
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ميتلكوهنا مصادر قوة وتأثري يف اجملتمع. وهكذا فإن هذه الدراسة حتاول فهم جدلية العلقة بني جوانب 
التأثريات املختلفة يف اجملتمع وليس فقط الرتكيز على مصادر القوة الر ية واليت غالبا ما تندرج حتت مفهوم 

لقوة , واليت حتاول هذه الدراسة الرتكيز على مكوناهتا وأبعادها املختلفة؛ ) النخبة احلاكمة(, بل إن أبنية ا
تعين وبشكل أكثر وضوحاا األفراد واجلماعات الذين ميتلكون مصادر القوة والنفوذ سواء على املستوى 
السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي, وبالتايل فهي ال تنحصر يف اجلماعة احلاكمة فقط ، بل كل من 

تلكون وسائل الضغط والتأثري والنفوذ يف اجملتمع سواء بشكل ر ي أو غري ر ي . ونظرا الن اجلماعة مي
الر ية اليت تتصدر املشهد السياسي يف اجملتمع ليست وحدها من يدير القرار وينفذه, ولكن تعتمد يف 

ة واالقتصادية, وهذا ذلك على مجاعات السيطرة والنفوذ على خمتلف املستويات االجتماعية والسياسي
ًيؤكد على أمهية اجلماعات احلاكمة وغري احلاكمة كاجلماعات الفاعلة يف جماالت احلياة املختلفة.

وبالرغم من أن بناء القوة يتمحور بشكل أساسي يف دائرة النخبة الر ية , ومع هذا فهي ظاهرة   
عامة وهلا قا ا مشرتكا بني خمتلف القطاعات النظامية وغري النظامية, وموجودة يف كل التجمعات البشرية 

  (, كما إهنا تنبثق من نسيج اجتماعي واقتصادي وفكري واحد.32, 1990)الزيات : 

لذلك فاجلماعة احلاكمة تعمل على تكريس جهودها ألجل حتقيق مصاحل الفئات االجتماعية 
اليت تنتمي أليها واليت حتتاجها يف استمرار بقائها يف السلطة, وهذا ما يؤكد على أمهية وجود تناغم مصاحل 

 دائما بني هذه اجلماعات, واليت تشكل يف جمملها مصادر قوة وتأثري يف اجملتمع. 

ًموضوعًالدراسةً:ًً-أوال

تتخلق يف املراحل البنائية، التارخيية يف اجملتمع, قوى اجتماعية خمتلفة تعطي صفوهتا لتنبثق عنها ما يطلق 
عليه: صفوات القوة ، اليت تتسيد تلك املرحلة البنائية التارخيية ، من حيث أن القوة توجد يف أبنية مكونة 

عية معينة، وعرب توزيع القوة بينهم أو احلصول عليها بشكل فردي أو من أفراد ومجاعات تتخلل نظم اجتما
بواسطة جمموعة من اإلفراد زيادة أو نقصا . لذلك فان هذه الدراسة حتاول التعرف على أبنية القوة  يف 
اجملتمع اللييب, استنادا إىل أهم امللمح اليت أسهمت يف تشكيلها , واليت غالبا ما متثل خصائص تتصف 
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العديد من اجملتمعات العربية, واليت تتطابق إىل حد كبري يف نسيجها االجتماعي الذي ميثل مصدر هام   هبا
يف تزويد األفراد واجلماعات والتنظيمات املختلفة بوسائل السيطرة والنفوذ سواء على املستوى الر ي أو 

تمعات منذ بداية النصف الثاين غري الر ي , خصوصاٌ يف فرتات االستقلل اليت شهدهتا ؛ أغلب هذه اجمل
من القرن العشرين  . فمن خلل البحث عن تنوع مصادر تشكل أبنية القوة يف اجملتمع يف فرتة تارخيية 
هامة أسهمت يف حتقيق تغريات واضحة على البناء االجتماعي بأسره, وتركت بصماهتا على خمتلف 

لمجتمع اللييب ,  فأن هذه الدراسة حتاول اإلجابة عن مظاهر احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ل
التسا,ل التايل, واملتمثل يف ما هي العوامل والظروف املؤثرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يف تكوين أبنية 

 القوة يف اجملتمع اللييب ؟

ًأهدافًالدراسةً:ً-ثانيا

هتدف الدراسة إىل وصف وحتليل التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت أسهمت يف  -1
 تشكيل أبنية القوة يف اجملتمع اللييب خلل الفرتة قيد الدراسة.

معرفة أهم العوامل اليت أدت إىل حتول أبنية القوة يف اجملتمع ، وما هي أهم اآلليات املتبعة  يف  -2
 ز القوة يف اجملتمع.الوصول إىل مراك

ًتساؤالتًالدراسة:ً-ثالثا

إىل أي حد أسهمت التطورات اليت شهدهتا البلد يف جوانب احلياة املختلفة يف تشكل وحتول  بناء  1- 
 القوة يف اجملتمع؟

 ما هي أهم العوامل اليت ساعدت يف تشكل أبنية القوة يف اجملتمع اللييب خلل الفرتة قيد الدراسة؟ -2

ًأهميةًالدراسة:ً-رابعا

يف اجملتمع حمورا للدراسة يف علم االجتماع, يعتربه الباحثون يف  Power Structuresميثل بناء القوة  
 .  Jameهذا امليدان مدخل للدراسة يف هذا العلم سواء يف اجملتمعات املتقدمة أو النامية ؛ ومن هؤالء 
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 Coleman  ت البنائية اليت شهدها اجملتمع احلديث خلل الذي أكد انه لكي يفهم الباحثون التغريا
املراحل الزمنية املاضية , فأهنم حيتاجون إىل أكثر من التصور الشائع يف علم االجتماع , الذي يدرك 

  اجملتمع يف ضوء مفهوم األدوار بينها وبني غريها من املفهومات واملداخل، وبالتايل فإن الباحث حباجة إىل
قوق على مستوى وحدات اجملتمع املختلفة واليت تضم عددا من األشخاص, وضع تصور للمصاحل واحل

والعلقات بينها، ويتحقق ذلك من خلل ربط مفهوم القوة بالتنظيمات االجتماعية يف اجملتمع احلديث، 
 ( .  Coleman: 1974,243أي بالبناء االجتماعي )

 اجملتمع , ويف فرتة تارخيية حا ة شهدها وبناءا على ذلك , تتمحور هذه الدراسة حول أبنية القوة يف
 جمتمع البحث؛ و ذلك  لبعض االعتبارات اهلامة واليت من أمهها:

يف الوقت  –أن أبنية القوة يف هذا اجملتمع مازالت خارج نطاق الدراسة على حد علم الباحث -1
واأليديولوجية، فضل عن تفرد الذي يتصف فيه اجملتمع اللييب باخلصوصية الثقافية واالجتماعية 

الفعالية السياسية فيه ، مما يتيح إمكانية التعديل النظري على االجتاهات اليت تتناول موضوع صفوة 
 القوة وأبنيتها.

لقد شهدت هذه الفرتة حتوالت سياسية واقتصادية واجتماعية هامة أترث على خمتلف جوانب  - 2
 مؤثرة يف اجملتمع. احلياة ,وأسهمت يف ظهور قوى اجتماعية

هذه الدراسة ترتبط مبوضوع اهتمام الباحث والذي أتاح له أساسا نظرياا رمبا يسهم يف إجراء  -3
 دراسات أخرى عن اجملتمع اللييب يف هذا جملال.

ًأهمًالمفاهيمًالمستخدمةًفيًالبحث:ً-خامسا

ًبناءًالقوة.1ً-

قوة وبنائها هو يف األصل اجتماعي على الرغم من اختلف التعريفات، فان املعىن العام لل
سياسي, فالقوة هي حمصلة األشكال املتعددة للقوى االجتماعية، أي القوة اليت تسري اجملتمع وتسيطر على 
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النسق االجتماعي ككل؛ إذ أن القوة توجد يف بناء مكون من أفراد و مجاعات من خلل نظم اجتماعية 
ا هو الذي يطلق عليه"بناء القوة", ويطلق على ممتلكيها يف الوقت معينة، فتوزع القوة بني هؤالء و امتلكه

.  كما يشري مفهوم القوة يف أدبيات علم االجتماع السياسي إىل   Elite Power نفسه: صفوة القوة
القدرة على فرض اإلرادة  ومحل الناس على حتقيق رغبة أو تنفيذ سياسة معينة . ومعىن هذا إن القوة  يف 

قدرة فرد أمجاعة على ممارسة سلطة أو نفوذ معني جتاه اآلخرين , والضغط عليهم ومتابعتهم  جوهرها هي 
والتحكم فيهم, وضبط سلوكهم , والتأثري يف أفعاهلم , والعمل على توجيه جهودهم حنو آفاق معينة, من 

 )غيث :أجل حتقيق غايات وقيم وأهداف حمددة, سواء كان ذلك عن رضاء واقتناع, أم جربا وقسرا 
 (.342, ص1979

ًالسلطة.-2

السلطة غالبا وكما هو متعارف ومتفق عليه بني الباحثني فان السلطة هي عبارة عن  قوة ذات 
طابع نظامي ؛ ترتبط بشكل أساسي مبنصب أو مركز أو وظيفة ر ية ؛ معرتف هبا يف اجملتمع وختول 
ة صاحبها حقوق مثل حق إصدار القرارات والذي يتصف باإللزام بالنسبة لآلخرين , وهي قوة منظم
بشكل ر ي من خلل جمموعة من القواعد العامة وامللزمة, واليت تستمدها من اللوائح والقوانني الوضعية , 
واليت ال جيوز لشاغل املنصب الر ي أو احلكومي أن خيرتقها , وإذا فعل دلك أصبح خارجا عن قواعد 

 (.35, 1990اجلماعة و معايريها ويتعرض للمسألة القانونية والعقوبة )الزيات : 

ًالنفوذ-3

قوة غري نظامية تعطي من ميتلكها قدرة على التأثري يف صانعي القرارات السياسية والقدرة على 
توجيه الرأي العام والسيطرة عليه من أجل حتقيق أهداف معينة, والنفوذ ميارس عادة بواسطة عناصر قيادية 

جملتمع, ويتم بطرق ووسائل خمتلفة مثل يف اجملتمع , وليس بالضرورة أن يشغلوا مناصب ر ية دخل ا
أو    pressure groupاالتصال اجلماهريي واألحزاب السياسية مثلا , أو بواسطة مجاعات الضغط 

من خلل استخدام وسائل اإلقناع والرتغيب أو ممارسة أساليب  stack holdersمجاعات املصلحة 
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التهديد واإلرغام الغري مشروعة. وبالتايل فان النفوذ يرتبط عادة بالشخص الذي ميارسه وليس باملنصب 
أن شاغلي املناصب الر ية هلم نفوذ شخصي يف إطار أعماهلم, وميارسون  ذلك الذي يتقلده, وال ينفي

 ( .36, 1990الزيات : انا خارج دوائر أعماهلم )هذا النفوذ أحي

ًاألطرًالنظريةًللدراسةً–ثانياً 

ًًًاالتجاهاتًالسوسيولوجيةًالمعاصرةًلدراسةًأبنيةًالقوة:

على الرغم من اختلف االجتاهات النظرية اليت اهتمت مبسألة بناء القوة يف اجملتمع فأن معظم 
الدراسات تتفق على أن القوة إمنا ترجع إىل أنواع النفوذ أو التأثري بني األفراد و اجلماعات؛ من خلل 

اسطة املكافأة أو اإلكراه. التعامل واالحتكاك املتبادل بينهم، حيث يدفع أحدهم اآلخرين لتنفيذ رغبته بو 
ولكي ميارس شخص ما القوة على اآلخرين، فأنه حيرمهم من عدد من االختيارات إلشباع حاجاهتم , 
ومن مث جيربهم على أن يذعنوا ألوامره كشرط للحصول على ما حيتاجون, ولكي يتمكن من ذلك فلبد 

كوهنا؛ بل ويكون حمتكراا ملصادر معينة للقوة أن يكون حائز على مصادر للقوة تفوق تلك املصادر اليت ميتل
حبيث يضمن هبا استمرار تفوقه عليهم , وتضمن له يف الوقت نفسه دوام إذعاهنم أل,مره )الزيات : 

لتحقيق مطالبهم  force(. إذ أن القدرة على منع اآلخرين من استخدام القهر الفيزيقي 32, 1990
اسية على وجه التحديد . لذلك ؛ فأن من ميتلكون هذه القوة داخل من األمهية يف بناء القوة، والقوة السي

اجملتمع حيولون إغلق أي مدخل هلا تستطيع أي مجاعة الوصول منه إىل موقع املمارسة. أما صفوة القوة, 
 Decision فإهنا تلك اجلماعة قليلة العدد اليت تسيطر على مواقع السلطة وحتتكر عملية صنع القرار 

Making اختاذه . ومن أجل ذلك, أطلق علماء االجتماع و السياسة على صانعي القرارات املؤثرة  أو
 على اجملتمع ككل, مصطلح الصفوة احلاكمة أو الصفوة السياسية. 

بناءا على ذلك, فأن دراسات بناء القوة يف اجملتمع هتدف إىل تبيان ما إ ذا كانت القوة مملوكة 
مبصاحلها كما يرى ميشلز وموسكا و باريتو و ميلز و بقية أنصار مدرسة بواسطة أقلية متماسكة وواعية 

دراسة الصفوة, أم أهنا تطور حمتمل وعارض ملرحلة تارخيية معينة؛ ألن نفوذ الصفوة وسيطرهتا إمنا يرجعان 
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مية يف الغالب إىل متاسكها ووعيها وسرعة اتصاهلا وقدرهتا على التفاهم وتنسيق املواقف وقدراهتا التنظي
 (. 25, 1996العالية  )الشربيين:

أن علماء االجتماع يرون بأن بناء القوة يتطابق مع البناء  Waltonويف هذا اإلطار يوضح 
, 34الصفوي؛ ألن بناء القوة يعتمد يف األساس على التنظيم سواء على املستوى الر ي أو غري الر ي*

وهبدف التماشي مع االجتاهات املعاصرة يف  القوة, وتأسيساا على ذلك قام علماء االجتماع بدراسة بناء
دراستها للقوة, فإن هناك اجتاهاا ماثلا  يسعى إىل ترمجة النظريات إىل دراسات واقعية ،ويطالب أصحاب 
هذا االجتاه باستبدال مصطلح الصفوة مبصطلح" الصفوات" على أساس الواقع الذي مؤداه: أن اجملتمع 

ين والتخصص وتنوع األنشطة وتقسيم العمل ال شك انه يشهد صفوات عدة ، احلديث الذي يتسم بالتبا
وأن لكل صفوة منها دوراا تؤديه يف اجملتمع  .  وال يعين ذلك ،أن كل هذه الصفوات تلعب دوراا حيوياا يف 

جتاه القضايا السياسية, وإمنا ميكن احلديث عن الصفوات السياسية وغريالسياسية مثلا. ويطلق على هذا اال
وهم الذين يرون أن اجملتمع ال يضم تدرجاا واحداا   Pluralist Elitesتسمية :نظرية تعدد الصفوات

 (. ولقد أدرك  (Walton:1966, 688للقوة وإمنا يتألف من جمموعة من متدرجات للقوة 
Wright Millsمن  هذه الر,ية حينما ذهب إىل أن الذين يشغلون املراكز الرئيسية يف اجملتمع ليس

 الضروري أن يستغلوا هذه املراكز بالفعل يف حتديد جمرى األحداث. 

ومعىن ذلك أن, شخصاا معيناا قد يكون حمدود النفوذ ولكنه يستخدم هذا النفوذ احملدود 
. ومع Influenceبفاعلية, وحينها يفوق أي شخص أخر حيتل مكانة عالية, ونطاقاا أوسع للنفوذ 

ليست  Actual Power  والفعلية Potential Powerالقوة الكامنة ذلك, فإن هذه التفرقة بني 

                                                           

استخدام منهاج *بينما مييل علماء السياسة إىل القول بأن بناء القوة يتطابق مع البناء التعددي, ومن أجله فقد جلأوا إىل 
: , أنظر: إ اعيل علي سعد , قضايا علم االجتماع السياسي , دار املعرفة Decision Makingاختاذ القرار, 

 39,ص1990اجلامعية, اإلسكندرية ,
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حمددة دائماا كما يرغب أصحاب االجتاه التعددي؛ إذ أنه حىت يف حالة عدم ممارسة ذوي القوة الكامنة 
 (.Wright Mills: 1958,41هلذه  القوة, فإن اآلخرين سوف يدفعوهنم ملمارستها )

السوسيولوجية املعاصرة لدراسة موضوع أبنية القوة , وانسجاماا مع ولغرض توظيف االجتاهات 
االجتاهات املعاصرة لدراسة القوة, فإنه يكون مهماا عند دراسة اجملتمع حتليل إدراكات األعضاء أو 
تصوراهتم ألبنية القوة يف اجملتمع موضوع البحث, من حيث أن األنساق املعرفية اليت تدعم مصاحل الصفوة 

ي ذاهتا جزءا متكاملا من القيم اليت تنظم إدراكات الناس للبناء االجتماعي ويضمنه النسق تصبح ه
السياسي, على حنو يدعم سيطرة الصفوة يضاف إىل ذلك حقيقة أخرى, وهي أن صورة أبنية القوة ال 

عند  تكون كما هي عند كل من الفرد العادي وأعضاء الصفوة, لذلك يكون ضرورياا معرفة هذه الفروق
        دراسة أبنية القوة, طاملا أهنا ذات تأثري على طبيعة العلقة بني من يصنعون القرار وبقية أفراد اجملتمع

 (12,2994حممد: )

/البناءاتًالسياسيةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًوبناءًالقوة: ًثالثاً 

برتكز القوة والسيطرة هناك العديد من احملاوالت الفكرية اليت اهتمت بالبحث يف قضايا مرتبطة 
والنفوذ قد استندت عند تفسريها للبنية االجتماعية للمجتمع على قاعدة مفادها البحث يف النسق 
االقتصادي القائم على اجلوانب املادية ؛ يف التعرف على الكيفية اليت يتم من خلهلا استنتاج التغري 

ت اجتماعية ترتبط بقضايا متعددة متثل حتول يف احلاصل يف البناء االجتماعي , وما يرتتب عليه من تغريا
أبنية القوة ؛ مثل احلصول على املكانة واالرتقاء يف السلم االجتماعي . وهكذا فإن هذه القضايا و اليت 
سبق  ذكرها؛ تشكل يف جمملها اجلوانب اليت حتكم اجملتمع. إن هذا التحليل يعزى إىل أصحاب املذهب 

تفسرياته على مبدأ اقتصادي يف تفسري قضايا اجملتمع املتعلقة مبسائل مثل املاركسي والذي يعتمد يف 
علقات اإلنتاج و القوة و النفوذ, وغريها من القضايا املرتبطة باحلياة االجتماعية, وخاصة يف اجملتمعات 

 الغربية . 

فراد و وبالرغم من أمهية هذا النهج يف معرفة احملددات اليت حتكم طبيعة العلقات بني األ
اجلماعات يف جمتمعاتنا, واليت تقوم أساساا على البعد االقتصادي إال إهنا ال تنطبق على كل اجملتمعات 
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والثقافات بنفس املعيار, و يف خمتلف احلقب التارخيية. فمثلا تأثري املاركسية كان بارزاا يف كثري من 
اك االجتماعي وتأثري األفراد واجلماعات الدراسات و يعد مرجعية لكثري من الدراسات اليت اهتمت باحلر 

على احلياة االجتماعية والسياسية يف اجملتمعات النامية, وبالتايل فأن احملددات املادية عامل أساسي يف 
حتديد الرتاتيبية االجتماعية وتشكيل الطبقات وانتظام العلقات فيما بينها وفقاا هلذا االجتاه, ويظهر اخللل 

لنهج املاركسي يف الدراسات املهتمة باجملتمعات ذات الثقافة املختلفة ومن بينها يف االعتماد على ا
( , حيث غالباا ال تأخذ يف االعتبار تأثري املتغريات الغري مادية 68, 1992اجملتمعات العربية )صبور : 

 على البناء االجتماعي يف مراحل تطور هذه اجملتمعات.

ر,ية تارخيية حتليلية من واقع كثري من اجملتمعات العربية واليت من بناءا على ما تقدم واستناداا إىل 
بينها اجملتمع اللييب, وخاصة يف الفرتة اليت سبقت اكتشاف وتصدير النفط كان النفوذ واألصل املرابطي 
بنية والعائلي, وكذلك التعليم التقليدي رمبا يعادل أو يفوق أحياناا حيازة الثروة واملال يف التأثري على ال

(. وهكذا فان مصدر التنافس بني الناس Bill: 1972,425االجتماعية يف معظم هذه اجملتمعات )
واآلليات املتبعة للوصول إىل السلطة يف اجملتمعات اليت تقل فيها الثروات املادية تتحكم فيها قيم أخرى 

لى املناورة من تأثري أمناط اإلنتاج باإلضافة إىل الثروة, وبالتايل يغلب تأثري اجلوانب االجتماعية والقدرة ع
يف احلصول على املكانة والنفوذ. ونظراا ألمهية البناءات االجتماعية يف تشكل أبنية القوة يف اجملتمع؛ فأن 

تتجسد يف  اجملتمع اللييب ال خيتلف كثرياا عن اجملتمعات العربية فيما يتعلق بطرق احلصول على القوة, واليت
هذه اجملتمعات وعدم الركون إىل عنصر واحد يف حتقيق  تداخلة اليت كانت تسودمجلة من العناصر امل

السيطرة واكتساب املكانة دخل اجملتمع, ومن بني هذه العناصر اليت حتدد الرتاتيبية يف اجملتمع هي موقع 
لكية األرض األفراد واألسر يف البناء االجتماعي واالقتصادي, وكذلك انعدام املساواة يف امللكية؛ سواءا م

 (.   10 ,1996أو رأس املال أو وسائل اإلنتاج )مراد: 

بناءا على ذلك, ونتيجة الكتساب بعض أفراد اجملتمع هلذه اخلصائص يف ظل سيطرة 
األرستقراطية التقليدية على املشهد السياسي بعد احلرب العاملية الثانية يف اجملتمعات العربية ؛ بدرجات 

كانات املوجودة, وكذلك طبيعة السياسة االستعمارية اليت كانت متبعة، وهامش متفاوتة حسب طبيعة اإلم
املشاركة الذي كان متاحاا أمام أبناء كل جمتمع للمشاركة يف العمل السياسي , ومدى االعتماد على 
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العنصر الوطين يف إدارة شؤون كل بلد. وقد نتج ذلك عن عدد من اخلصائص اليت أهلت تلك اجلماعات 
واليت من أمهها حصوهلم عىلى قدر من التعليم الناجم غالباا عن املكانة اليت كانت تتميز هبا أسر  لذلك,

تلك العناصر سواءا من خلل شغلهم لبعض املناصب اإلدارية والسياسية أثناء فرتة االحتلل أو امتلكهم 
واملكانة والنفوذ والثروة, وقد للخصائص االجتماعية واالقتصادية اليت أهلتهم لذلك, واملتمثلة يف اجلاه 

أستمر العديد منهم يف احملافظة على أوضاعهم االجتماعية املميزة واليت كانت تشكل مصدر نفوذ وقوة يف 
اجملتمع لعدة عقود. وبالرغم من أن العديد من القيم التقليدية اليت كانت سائد يف اجملتمع  تغريات حتت 

ية عرب مراحل تطور اجملتمع يف ليبيا ؛ مع ذلك أستمر تأثري الوالء تأثري التغريات االقتصادية و السياس
العائلي والقبلي للفرد )الوالء للعائلة والقبيلة( الذي يتجاوز تأثريه يف بعض األحيان االلتزامات األخرى يف 

 اجملتمع .

ً:ًالمساواةًوالتدرجًوأثرهاًعلىًبناءًالقوةًفيًالمجتمعرابعاً 

متثل مسألة املساواة يف احلقوق و الواجبات هدفاا أساسياا هتدف اجملتمعات إىل حتقيقه, وهو من 
أهم القضايا اليت تدافع عنها اجملتمعات اإلنسانية يف مراحل تطورها ؛فاملساواة يف احلقوق والواجبات تعترب 

تتبىن فكرة  حتقيق مستوى من التطور  من أهم القيم اليت تنادي هبا خمتلف اجملتمعات احلديثة واملعاصرة اليت
والرقي باجملتمع ؛ بعكس النظم الكلسيكية , و اليت تتخذ من معايري املكانة والنسب واالنتماء قيم مميزة 

, 1990تعتمد عليها يف حتديد مكانة الفرد رغم ما يتخللها من تعصب ومتييز بني أفرادها )الزيات : 
ثابة املقياس الذي حيدد طبيعة العلقة بني األقلية احلاكمة واألغلبية ( . وهكذا فاملساواة يعترب مب286

احملكومة ،وعلى أساسه غالبا ما يتم تصنيف نوع النظم احلاكمة؛ واآلليات املتبعة يف الوصول إىل مراكز 
 القوة والنفوذ .

يث األمهية تأسيساا على ما تقدم, فأن ترتيب موقع األفراد أو اجلماعات يف اجملتمع سواءا من ح
أو التأثري يف اجلوانب السياسية واالجتماعية ختتلف من جمتمع ألخر, وأيضاا يكون االختلف يف اجملتمع 
الواحد فيما يتعلق بتحديد مكانة األفراد يف السلم االجتماعي والسياسي من مرحلة إىل أخرى؛ حسب 

ميلكوهنا أو يكتسبوها صفوة اجملتمع اخلصائص اليت تسمح قيم اجملتمع لألفراد امتلكها, وميثلون من 
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.فمثل اجملتمع البدوي كانت صفات معينة كالشجاعة والفروسية والكرم والثروة تشكل قيم وإمكانات 
الصفوة وامتلك مصادر القوة, بينما يف اجملتمع احلضري يكون أهل العلم واحلكمة هم صفوة اجملتمع 

اجملتمع وأصبح حيقق قدر من التطور بشكل أو بأخر؛  (. وهكذا فأنه كلما حتسنت أوضاع1996)مراد: 
يبدأ يفقد بعض الرواسب أو اخلصائص السابقة ؛ اليت متثل القيم اليت تؤهل بعض أفراده أو من يطلق 
عليهم كما هو معروف يف أدبيات علم االجتماع السياسي بأهل احلل والعقد ملثلك مصادر القوة والنفوذ 

 يف اجملتمع.

نتج إن فرص حتقيق املساواة يف احلقوق والواجبات يف اجملتمعات احلديث أعطت ومن هنا نست
. وهكذا فأن حتقيق 35عدد كبري من أفراد اجملتمع فرص احلصول على االرتقاء يف السلم االجتماعي*

املساواة  كسمة من  ات اجملتمعات احلديثة يعترب من أهم املرتكزات لتحقيق االرتقاء مبستوى حياة 
اد؛ ومن مث تعدد يف أبنية القوة يف اجملتمع الواحد الذي يشهد حتوالت يف اجلوانب االجتماعية األفر 

والسياسية واالقتصادية, وينطبق هذا الوضع على اجملتمعات النفطية يف الوطن العريب واليت شهدت حتوالت 
 ييب أحد هذه اجملتمعات.تمع اللأسهمت بشكل أو أخر يف تبدل وتنوع مصادر القوة والنفوذ؛ و يعترب اجمل

فمثل؛ انتشار التعليم يف معظم أحناء ليبيا أدى إىل حتقيق قدر من املساواة يف فرص احلصول 
على التعليم لعدد كبري من أبناء اجملتمع وساعد على تقليص الفجوة بني أبناء الطبقات املختلفة ولو 

على أبناء الفئات ميسورة احلال أو الطبقة العليا بشكل ضئيل يف البداية ، وبالتايل مل يبقى التعليم حكراا 
High Social Class  اليت تعيش يف املدن الرئيسيةMain Cities  مثل طرابلس وبنغازي؛ بل زاد

من فرص احلصول على التعليم بني أبناء الطبقات الفقرية واملتوسطة يف معظم أحناء البلد, وهذا يعترب 
اواة أمام عدد كبري من أبناء اجملتمع للتدرج يف السلم االجتماعي, عامل مهم يف حتقيق قدر من املس

                                                           

*ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن مسألة املساواة اليت تدعو إىل حتقيقها جمتمعات اليوم ليست جبديدة ؛ وإمنا دعت 
 إليها مجيع األديان السماوية و على رأسها ديننا اإلسلمي احلنيف
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والذي بدوره أسهم فيما بعد يف تصدر بعض أبناء هذه الطبقات كثري من الوظائف اإلدارية و احلكومية , 
 وحصوهلم على مراتب متقدمة متثل بعضها مراكز القوة والنفوذ.

وانتشار للتعليم خصوصاا يف املدن يف ظل حتسن  وهذا الوضع صاحبه نوع من االستقرار يف ليبيا
تدرجيي للوضع االقتصادي الذي كان يعتمد بشكل أساسي على املعونات اخلارجية ؛ خاصة يف 
اخلمسينات من القرن املاضي .ولكن نتيجة الكتشاف النفط زادت فرص اخلدمات وحتسنت املستويات 

لطائفة واسعة من أبناء اجملتمع وعلى رأسهم فئة  املعيشية للمواطنني, وظهرت احلاجة إىل دور أكرب
, ال Social Mobility الشباب يف اجملاالت املختلفة والذي ساعد على حدوث حراك اجتماعي  

سيما أصحاب املستويات العلمية للمشاركة يف النهوض باجملتمع وبناء الدولة . وهكذا كان ألبناء 
حظاا وفرا يف إدارة  Low and Middle Social Classالطبقات االجتماعية املتوسطة والفقرية 

شؤون البلد وخصوصاا الوظائف اإلدارية. وقد أدى هذا التحول يف األوضاع االقتصادية و االجتماعية؛  
 إىل تغري يف أبنية القوة يف اجملتمع بشكل تدرجيي.

ينيات من القرن وقد عمدا النظام السياسي الذي يدير دفة احلكم يف ليبيا منذ بداية اخلمس
املاضي إىل تدعيم أركان نظامه من النواحي السياسية واالقتصادية واإلدارية، وذلك من خلل االعتماد 
على شرائح خمتلفة من أبناء اجملتمع كالتكنوقراط والبريوقراط وأصحاب املؤهلت العلمية إلدارة شؤون 

ة التقليدية ، وقد متكنوا بفعل مؤهلهتم البلد والذين أصبحوا يشكلون صفوة جديدة إىل جانب الصفو 
من الوصول إىل مراكز قريبة من إدارة وتقاسم صنع القرار مع الصفوة احلاكمة وكثري منهم كانوا يتفقون 

 معها فكريا وسياسيا يف األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها.

وميكن القول أن اجملتمع اللييب كغريه من اجملتمعات العربية األخرى؛ كانت السلطة والنفوذ على 
الصعيد احمللي بيد أعيان وشيوخ القبائل , واليت تشكل مركز قوة تستمده من اجملتمع المتلكها بعض 

بعض الذين كانوا اخلصائص كالصفات الشخصية و الثروة واجلاه , واألصل املرابطي وغريها؛ إىل جانب 
يعملون ضمن اإلدارة األجنبية يف املدن واملراكز احلكومية. وكما هو احلال يف كل اجملتمعات القبلية 
األخرى يف بداية مرحلة االستقلل كان لشيوخ القبائل دور مهم يف حل النزاعات العائلية والقبلية كسلطة 
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النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي لفرتات  غري ر ية ارتضاها اجملتمع وظل تأثريها مستمراا على
طويلة . فمثلا يف  اجملتمعات الذي يسودها النظام  القبلي يشريوا بعض الباحثني إىل أمهية وجود نوع من 
العلقة بني االنتماءات االقتصادية والتكتلت القبلية وبني االستحواذ على السلطة واستحواذ العصبية 

( . وبدأت هذه اجلماعات تفتقد تدرجيياا بعض صلحياهتا 1991اجملتمع) مرتضى:  على أبنية القوة يف
نتيجة لظهور كيانات جديدة تنطوي حتت مؤسسات ر ية حتصل أعضاها على مناصب جعلتهم أكرت 
قدرة على تصدر مراكز القوة والنفوذ يف اجملتمع, وقد أسهمت يف تكوينها معطيات خمتلفة ؛ مثل املستوى 

مي الذي جعل أفرادها مؤهلني للمشاركة يف إدارة شؤون البلد وما تتطلبه املرحلة من عناصر وطنية التعلي
مؤهلة, وهم غالباا ما ينتمون إىل األسر ميسورة احلال واليت تعيش يف املدينة ويرتبط أفرادها بعلقات 

عض املؤسسات اليت تدار وميزات حتصلت عليها أثناء وجودها ضمن الكوادر اليت كانت تعمل يف إدارة ب
بواسطة عناصر من الدول األجنبية. وهذا بدوره أدى إىل حتول تدرجيي يف تنوع بناء القوة يف اجملتمع ، 
واليت متتلك مصادر القوة والنفوذ, وال يعين ذلك إلغاء دور اجلماعات التقليدية املتمثلة يف شيوخ القبائل 

الء يف تصدر املشهد وحل املشكلت الداخلية على صعيد واألعيان يف أحناء البلد ؛ حيث استمر هؤ 
 األسر والقبائل, وكذلك دعم القضايا السياسية اليت حتتاج إىل مساندة اجلماهري.

وبالرغم من عدم بروز هذه اجلماعات املتمثلة يف أعيان وشيوخ القبائل بشكل مباشر ؛ خاصة 
فيما يتعلق بدوائر صنع القرار واألجهزة احلكومية , إال إهنم ارتبطوا بعلقات قوية ومتماسكة مع كثري من 

يف الوصول إىل مراكز حكام الواليات و الساسة والوزراء ، والذين كانوا يعتمدون عليهم بشكل أو بأخر 
السلطة والنفوذ املتمثلة يف العمل باحلكومة وهم غالباا ما ينتمون إىل الفئات السابق ذكرها , واليت نالت 

 قدر من التعليم إبان الفرتة اليت سبقت استقلل ليبيا.   

ً:ًأهمًركائزًبناءًالقوةًفيًالمجتمعًخامساً 

در بناء القوة يف اجملتمع سواء كان ذلك على هناك العديد من اجلوانب اليت كانت متثل مص
املستوى الر ي أو اجملتمعي ولكي تتسع املعرفة حول مصادر بناء وتشكل القوة يف اجملتمع يتطلب ذلك 
اإلحاطة بأهم اجلوانب اليت انبثقت منها أبنية القوة والنفوذ يف اجملتمع, واليت كانت تتشابه فيها معظم 
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حد كبري, ويعترب اجملتمع اللييب إحدى هذه اجملتمعات اليت كانت متماثلة إىل حد  اجملتمعات العربية وإىل 
كبري يف تكوينها االجتماعي والسياسي . فمثل اآلسرة يف ليبيا وكما هو احلال يف اجملتمعات العربية 

ية, وقد األخرى تعترب الكيان أو الوحدة األساسية اليت تعمل على ترسيخ كياهنا كوحدة اجتماعية ذات أمه
أسهمت طبيعة األوضاع االجتماعية واالقتصادية واملهنية سواء يف املدينة أو يف الريف يف وجود العائلة 

 املمتدة واملرتابطة, واليت تتمحور حول سلطة مركزية وهي )السلطة األبوية(.

قوة  وهذا ما جعل األسرة الليبية تتسم بالتماسك والتضامن بني أعضاءها, وبالتايل فهي مصدر
األفراد واجلماعات ليست على الصعيد األسري وحسب, وإمنا أيضا على الصعيد اجملتمعي . هذا الوضع 
مل يكن مقتصرا على اآلسرة يف الريف بل أيضا يف املدينة أستمر وضع اآلسرة يتصف بكرب احلجم رغم ما 

ها يف الريف . لذلك فأن طرأ عليها من تغري وتقلص يف عدد أفرادها, ولكن ظل ارتباطها غالبا جبذور 
العائلة املمتدة يف الريف متثل مصدر قوة أفرداها وتتأثر بذلك اآلسرة يف املدينة اليت انبثقت من العائلة 
املمتدة يف الريف نتيجة هلجرة بعض األفراد من الريف للعيش يف املدينة والذين مييلون غالبا إىل السكن 

 (.1996,165بالقرب من أقارهبم )مراد: 

وهذا يؤكد على أمهية البعد األسري يف تشكل بناء القوة الذي يرتكز أساسا على األصل القرايب 
والعائلي يف الريف وميثل عامل توازن يف املدينة, خاصة يف بداية حماوالت احلصول على االستقلل وقيام 

ة سواء كانت خنب الدولة, وقد كان لدعم العائلت وشيوخ القبائل دور يف مساندة اجلماعات الر ي
سياسية أوعسكرية أو ثقافية  . وميكن القول , إن األسرة الليبية تسودها أنظمة وراثية كما هو احلال يف 
اجملتمعات التقليدية واليت متثل مصدر قوة وتأثري يف اجملتمع؛  حيث سيادة بعض الروابط مثل النسب 

العلقات بني اإلفراد واجلماعات, وتقرر احلقوق  واالنتماء العائلي اليت تسود كثرياا يف اجملتمع وحتدد
والواجبات اليت تنبثق من العائلة اليت تعترب اخللية األساسية اليت تتمحور حوهلا هذه العلقات )ندي 

(. لذلك فأن, بناء القوة أو النظام السياسي يف أي جمتمع  ليس مقتصرا على دولة 34, 1983البيطار: 
قانونية أساسها الدستور والضوابط الر ية أو أهنا منظومة من املؤسسات السياسية الر ية أو غري الر ية 

تعكس يف  بل هي نسق متكامل من الضوابط والقواعد القانونية والعلقات السياسية الديناميكية اليت
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جمملها األوضاع االجتماعية واالقتصادية السائدة يف اجملتمع , وتعرب عن مصاحل اجلماعة أو الطبقة 
 (. 32 ,1990املسيطرة )الزيات : 

وهذا ما جعل الرتكيز يف هذه الدراسة ينصب على أبنية القوة وليس بناء القوة وحسب, وقد 
ائص أخلقية, أو مواهب فكرية أو قدرات تنظيمية تستمد من شخصية الفرد نفسه وما ميتلكه من خص

تفوق ما لدى غريه من األفراد وجتتذب اجلماهري وتوجهها ملصاحله وجتعلها تذعن وتطيع ألوامره, وبالتايل 
( . باإلضافة إىل بعض اخلصائص األخرى 16, 1996فأن القوة تستمد من مصادر متعددة )الشربيين:

عية للفرد أو اجلماعة سواء كانت هذه املكانة ناجتة عن أمثلك مركز اليت تشتق من املكانة االجتما
اجتماعي متميز أم منصب قيادي بارز سياسي كان أو ديين أو عسكري أو ثقايف أو علمي أو بسبب 
أمثلك ثروة مادية, أو قدرة عسكرية , أو السيطرة على وسائل االتصال واإلعلم  )الزيات : 

1990,33) 

ًتماعيةًواالقتصاديةًوأثارهاًعلىًأبنيةًالقوة:التحوالتًاالج

لقد كان للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت شهده اجملتمع اللييب يف هذه الفرتة 
أثارها على البناء االجتماعي للمجتمع حيث يف بداية فرتة االستقلل واليت شهدت نوع من االستقرار 

واليت من أمهها الظهور التدرجيي للمؤسسات التعليمية يف أحناء صاحبها توسع يف تقدي بعض اخلدمات 
البلد, ونتيجة للفقر والتخلف االقتصادي اعتمدت احلكومة يف توفري متطلبات احلياة األساسية على  

 الدعم واملساعدات اخلارجية.  

البلد,  وقد أدى هذا الوضع إىل االعتماد ولو بشكل جزئي على العنصر الوطين يف إدارة شؤون
واملسامهة يف بناء وظائف ونظم إدارية ومهنية كانت هلا أمهيتها يف تأسيس نظم ومؤسسات الدولة مللء 
الفراغ يف ظل غياب البديل األجنيب. ونتيجة ملكانة هذه املؤسسات وأمهيتها يف  بناء الدولة  كانت هذه 

إىل جانب التنظيمات غري الر ية يف الكيانات كما هو احلال يف أي جمتمع  تشكل مصدر نفوذ و تأثري 
 اجملتمع, ويف حدود السلطات و االختصاصات اليت منحها هلا القانون . 
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ولذلك فان هذه التنظيمات الناشئة كانت متثل مطلب أساسي يف مرحلة  بناء الدولة واالعتماد 
ك أهنا أصبحت فيما بعد على عناصر وطنية سواء من املدنيني أو العسكريني  لتوطيد أركاهنا, واليت الش

متثل  مصادر تأثري على قرارات النخبة احلاكمة سلبا أو إجيابا. وقد أدى انتشار التعليم كما أسلفنا , 
والتوسع يف الوظائف اإلدارية واحلكومية يف مؤسسات الدولة املختلفة إىل تغري يف املنظومة الوظيفية حيث 

 اسر ذات خلفيات اجتماعية وطبقية متواضعة , وذلك من أصبح العاملني هبده الوظائف ممن ينتمون إىل
خلل صعود عناصر وطنية شكلوا مجاعات ضغط ونفوذ فيما بعد أثروا على جمريات احلياة االجتماعية و 
السياسية, وقد برزوا يف الصعود بشكل واضح بعد اكتشاف النفط وحتسن الوضع االقتصادي يف البلد 

لدولة املدنية والعسكرية . وقد أدى حتسن الوضع االقتصادي وإنتشار التعليم وزيادة التوسع يف مؤسسات ا
إىل خلق صفوة جديدة حلت فيما بعد حمل الصفوة القدمية, وأصبحت متثل أبنية قوة جديدة يف اجملتمع 

 (.131, 1990تشكلت من العسكريني ,وكذلك البريوقراطيني والتكنوقراطيني )سعد : 

إلشارة إىل إن املؤسسة العسكرية  مثلا, وكما هو احلال يف كثري من يف هذا السياق جتدر ا
اجملتمعات العربية ؛ جند أن أغلب ضباط اجليش ينحدرون من طبقات وأصول اجتماعية متقاربة , 

(, وإمنا  1990متوسطة أو فقرية أي ال يعتمدون يف دخوهلم على استثمارات أو ملكية األرض )الزيات : 
متقاربة أرتقوا يف السلم التعليمي وتأثروا باحلركات القومية اليت رفعت شعارات مناهضة كانوا من بيئات 

للستعمار, ورافضة للتدخل األجنيب من جهة, وداعية إىل حتسني فرص املعيشة لكل أفراد اجملتمع من 
تأييد ناحية أخرى . وهكذا فان هذه العوامل تعترب أفضل خيار استثمرته هذه اجلماعات يف اكتساب 

اجلماهري هلا وحققت بواسطته طموحاهتا يف اعتلء سدة احلكم وسيطرهتا على قمة هرم السلطة يف اجملتمع 
. وهذا كان طموح عدد كبري من أبناء  اجملتمع , وخاصة أبناء الطبقة الوسطى والدنيا سواء من األوساط 

 املؤسسة العسكرية, وخصوصا صغار املدنية اليت نالت قدر من التعليم أو من أولئك الذين ينتمون إىل
الضباط الذين تأثروا باحلركات الثورية يف دول العامل الثالث ,كما إن هذه اجلماعات أصبحت متثل أبنية 
قوة يف اجملتمع ,وذلك لتحقيق طموحها من خلل اعتمادها على مراكزها الوظيفية اليت كانت تشغلها يف 

ذهتا أساسا الرتقائها يف السلم  االجتماعي والسياسي , وقد املؤسسات املدنية والعسكرية واليت اخت
ساعدها يف حتقيق أهدفها النمو االقتصادي الذي شهدته البلد نتيجة لعائدات النفط , واليت أدت 
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تدرجييا إىل تقليص التدخل السياسي واملايل لبعض الفئات من التجار أصحاب ر,وس األموال واألعيان 
إحدى أبنية القوة املؤثرة على القرار السياسي بسبب والئهم للنخبة احلاكمة وميثلون الذين كانوا يشكلون 

مصدر فعال لتأييدها. ولكنه رغم  النمو االقتصادي الذي أحدثته عائدات النفط مل يكن النظام 
االقتصادي يف معظم األحيان حتت سيطرة احلكومة حيث أن احلكومة مل تتدخل يف القطاع اخلاص 

اشر, ومن أجل تشجيع املنافسة وضعت احلكومة بعض املعايري للسترياد وتشجيع إنشاء بشكل مب
 ق بنك التنميةيتيتيتيتيتيتحها احلكومة عن طريانت متنيتيتيتيتيتلل القروض اليت كيتيتيتيتيتيتات احمللية من خيتيتيتيتيتيتيتاعيتيتيتيتيتيتالصن
(shareia: 2014,64  . ) 

أن تكون قوة بديلة للنخبة احلاكمة , كما سعى بعض أفراد املؤسسة العسكرية إىل العمل على 
وذلك من خلل  اختاذ مواقف مضادة لتوجهات النظام السياسي املوجود معتمدة يف ذلك على رفع 

,وكذلك تعرب عن 36شعارات تعرب عن طموحات قطاعات واسعة من أبناء اجملتمع  يف حتسني فرص احلياة*
جتاوزت حدود الدولة, واملتمثلة يف رفع شعارات زيادة سقف الطموح لدى عدد كبري من أفراد اجملتمع 

القومية العربية و حتقيق الوحدة بني األقطار العربية. وقد كانت تستمد معظم عناصرها من أبناء الطبقة 
الوسطى والفقرية؛ سواء من املؤسسة العسكرية أومن يؤيدوهنم من املوظفني باملناصب املدنية , واليت 

كان القاسم املشرتك فيها هو احندار أغلب أعضائها من مستويات اقتصادية تربطهم علقات اجتماعية  
واجتماعية وتعليمية متقاربة وهلا توجه إيديولوجي مغاير للنخبة احلاكمة , وال يرتبط أعضاءها بروابط 

 القرىب أو املصاهرة أو أية روابط اقتصادية مشرتكة مع النخبة احلاكمة .

هامة تتمثل يف أن أي تشكل لبناء قوة يف اجملتمع يعتمد على تنوع ويف هذا الصدد, تربز مسألة 
يف املنابع واملصادر, والذي يستمد منها هذا البناء قوته وتكون غالبُا مبعث اعتزاز؛ تدفع أصحاهبا إىل 

                                                           

*خصوصاا بعد أن أصبح الدخل القومي للبلد يتحسن نتيجة االعتماد على إيرادات النفط,بعد أن كان يعتمد على 
 املعونات اخلارجية
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التوسع يف السيطرة على مراكز القوة والنفوذ يف اجملتمع, وذلك بسبب كوهنا أقلية وتستطيع احملافظة على 
 (.21,  2003اسكها الداخلي ) عبد اهلل : مت

ًخالصةًواستنتاجات

إن ما ميكن استنتاجه من هذه الدراسة هو إن أبنية القوة يف اجملتمع , على امتداد عقدين من 
الزمن شهدت حتوالت وتغريات يف أوضاع  أفراد ومجاعات كانت تشكل مراكزها مصدر قوة ونفوذ يف 

أهلتهم مراكزهم وارتباطهم بعلقات مع اجلماعات اليت متتلك وسائل السيطرة يف اجملتمع ؛ وصعود آخرين 
اجملتمع.  وبالتايل فان    أبنية القوة يف هذه الفرتة كانت متماثلة من حيث تشكلها االجتماعي والسياسي 

املرحلة أو تلك الفرتة , وقد ارتكزت على جوانب خمتلفة حسب طبيعة  يف املراحل اليت مر هبا اجملتمع يف
العوامل املؤثر يف احلياة االجتماعية و الذي اعتمدت عليه اجلماعة املسيطرة يف حتقيق أهدافها , واتسمت 

والذي متثل يف امللك ومن حوله من النواب و الوزراء والعسكريني ؛ ’ أساسا بسيطرة النظام احلاكم 
وهلا كياهنا يف اجملتمع ؛ ليس فقط يف السيطرة على باإلضافة إىل ر,وس األموال والذين كانوا ميثلوا قوة وازنة 

املناصب الوزارية واملراكز السياسية احلساسة واملقربة من احلكومة , وإمنا أيضا يف الوظائف الر ية واإلدارية 
 اهلامة يف الدولة.

 ونظرا ألمهية األبعاد املختلفة يف تشكل بناء القوة يف اجملتمع فان إحداث تغريات جذرية يف
اجملتمع كان يواجه بعض الصعوبات النامجة عن وجود نظم و أبنية اجتماعية واقتصادية وفكرية غري ر ية 
مؤثرة و مرتكزة على ملكيات خاصة ونفوذ عائلي وقبلي ؛ جعل حماوالت الشد واجلذب مستمرة والفصل 

ري من األحيان . لذلك فان يف كثري من املسائل ذات الصبغة الر ية  أو البعد املؤسسي غري حا ة يف كث
ما ميكن أن يطلق عليه باملنظمات السياسية أو احلزبية, واليت كانت موجودة آنذاك سواء كانت مؤيدة أو 
معارضة لسياسة الدولة فأهنا تسعى للتعايش مع السلطة احلاكمة ,وال خترج عن كوهنا تسعى لتحقيق  

ودة مع حتقيق هامش من احلريات املتعلقة بالتعبري عن بعض املطالب املعيشية أو املكاسب السياسية احملد
أراء وتطلعات فكرية وطنية أو قومية . وقد أدى ذلك إىل جعلها أكثر تناغم و تعايش مع النظام القائم 

وبالتايل ظلت هذه النخب اليت كانت متثل أبنية القوة و مصدر ’ أو النخبة احلاكمة طيلة هذه الفرتة 
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؛ حتاول إعادة أنتاج نفسها يف إطار ضيق أو كما يشري باريتو يف دورة تعاقبية يغلب التأثري يف اجملتمع 
عليها الطابع النسيب يف جتديد عناصرها والذي ظل يطبع إىل حد كبري سلوك النخبة احلاكمة  يف تلك 

 احلقبة.

تمع ظل وهكذا فأن النظام السياسي يف تلك الفرتة والذي كان ميثل بناء القوة الرئيسي يف اجمل
يعتمد على مساندة  القوى الشعبية والنظم الغري ر ية فرتة طويلة؛ رغم التطورات النوعية اليت حصلت يف 
اجملتمع نتيجة التخلص من النفوذ األجنيب ووجود حكومة وطنية, وما ختللها من تطور يف النظم املختلفة  

د هذه املرحلة جند إن بناء القوة يف اجملتمع مثل النظام التعليمي واإلداري . وبالتايل فانه وعلى امتدا
واملتمثل يف السلطة احلاكمة كان قد أسهم يف وجود أداء وظيفي لنخب اجتماعية عملت على إجياد 
مرتكزات راسخة؛ أدت إىل صعودها االجتماعي والسياسي عرب تنوع أساليب ممارساهتا للسلطة من خلل 

لربملانية والوزارية والعسكرية , وإشغال الوظائف البريوقراطية يف تقلدها للمناصب الر ية يف املؤسسات ا
 أجهزة الدولة املختلفة , واليت أصبحت فيما بعد تشكل أبنية القوة  يف اجملتمع.
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ًالصراعًبينًالنصرانيةًوالمسيحية
ًفيًأوروباًخاللًالعصورًالوسطى

ً)*(شعبانًعليًأبوراسًد.
 )**(د.ًامحمدًانويجيًغميض

ًقسمًالتاريخً–كليةًاآلدابًًً/جامعةًالمرقب
ًالمقدمدة:

ليس هناك خلف بأن التجربة الروحية لإلنسان واحدة عرب امتداد الزمن واختلف املكان، فقد 
تنقييتيتة اجملتمعيتيتات ميتيتن جيتيتاءت دعيتيتوات الرسيتيتل واالنبييتيتاء بفكيتيترة التوحييتيتد عليتيتى مسيتيتتوى العقييتيتدة واجملتميتيتع، وإىل 

يف العقل االخلقيتي لتليتك اجملتمعيتات، نتيجيتة االجنيتراف بتليتك الفكيترة )فكيترة  الشوائب احلضارية اليت علقت
التوحيد(، أو االحنراف يف االسلوب للوصيتول لتليتك الفكيترة اليتيت نيتادى هبيتا الرسيتل اليتذين ميتا إنفكيتوا يؤكيتدون 

االنسيتيتيتيتان وختليصيتيتيتيته ميتيتيتيتن كافيتيتيتيتة أشيتيتيتيتكال التسيتيتيتيتلط عليتيتيتيتى فكيتيتيتيترة التوحييتيتيتيتد وبييتيتيتيتان االسيتيتيتيتلوب املرتكيتيتيتيتز عليتيتيتيتى حرييتيتيتيتة 
واالسيتيتتعباد اليتيتذي مارسيتيتته علييتيته املؤسسيتيتة الدينييتيتة منيتيتذ فجيتيتر التيتيتاريخ االنسيتيتاين املتمثليتيتة يف كهنيتيتة املعابيتيتد الوثنييتيتة 

 للمتحدثني باسم اآلهلة اليت ال تقول شيئاا.
كيتار فهيتم مث تطورت املؤسسة الدينية اليتيت عمليتت عيترب التيتاريخ عليتى اسيتتغلل اليتدين، وذليتك باحت

النصوص املقدمة وأدخليتت التجيتارب الروحييتة لإلنسيتانية إىل مرحليتة السيترية والغميتوض وارتبطيتت العلقيتة بيتني 
الكهنيتيتة )رجيتيتال اليتيتدين( واألبيتيتاطرة )رجيتيتال السياسيتيتة( يف حليتيتف تيتيتارخيي ميتيتن أجيتيتل حتقييتيتق مصيتيتاحل ذات أبعيتيتاد 

تيتيتاريخ أوروبيتيتا خيتيتلل العصيتيتور سياسيتيتية واقتصيتيتادية، وهيتيتو ميتيتا نيتيتراه بوضيتيتوح ميتيتن خيتيتلل العملييتيتة االسيتيتتقرائية يف 
الوسطى، فقد شوهدت )رسالة النيب عيسى عليه السلم( الذي جاء داعييتاا إىل عبيتادة اهلل الواحيتد، وحتقييتق 
السيتيتلم والفضيتيتيلة، وبيتيتذلك التحيتيتالف املقييتيتت بيتيتني الكهنيتيتة واألبيتيتاطرة حتوليتيتت تليتيتك اليتيتدعوة السيتيتامية إىل منيتيتوذج 

بيتيتن يت اليتيتروح القيتيتدس( وجعليتيتوا ميتيتن اهلل الواحيتيتد األحيتيتد ثاليتيتث للشيتيترك يف عبيتيتادة الثيتيتالوث املقدسيتيتي )األب يت اإل
ثلثة، هذا التحريف الواضح يف طبيعة هذه الديانة وتشويه نصوصها وتسميتها باملسيحية أدخل أوروبيتا يف 
حيتيتيترب دينييتيتيتة طويليتيتيتة األميتيتيتد بيتيتيتني القبائيتيتيتل اجلرمانييتيتيتة واالمرباطورييتيتيتة الرومانييتيتيتة، لتنتهيتيتيتي هبزمييتيتيتة القبائيتيتيتل اجلرمانييتيتيتة 

وانتصار الكهنة واألباطرة الرومان املسيحيني )املشركني(، وعليه فإننا خنلص للقضية اآلتية: )كلما  النصرانية
 كان التحالف قوياا بني رجال الدين والسياسيني كلما هزمت احلقيقة(.

                                                           
(*

  الخمس، جامعة المرقب. –( محاضر في التاريخ القديم، كلية اآلداب 
(**

  الخمس، جامعة المرقب. –ذ مساعد في التاريخ اإلسالمي، كلية اآلداب ( أستا
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ًدًمقارباتًفيًالمفهوم:9ً
راسيتيتته، ميتيتن بيتيتديهيات البحيتيتث والدراسيتيتة أن حييتيتدد الباحيتيتث مفاهيميتيته اليتيتيت سيسيتيتتخدمها يف ثناييتيتا د

وذليتيتيتيتيتك وصيتيتيتيتيتوالا إىل دالليتيتيتيتيتة اللفيتيتيتيتيتظ يف إطيتيتيتيتيتاره التيتيتيتيتيتارخيي الفكيتيتيتيتيتري، ويف هيتيتيتيتيتذه الدراسيتيتيتيتيتة سيتيتيتيتيتوف تيتيتيتيتيترتدد كلمتيتيتيتيتيتان 
)النصيتيترانية( و)املسيتيتيحية( اليتيتيت يضيتيتن اليتيتبعض أهنميتيتا مرتادفتيتيتان، وإن كيتيتان هيتيتذا ميتيتن اخلطيتيتأ اليتيتيت تقيتيتع فييتيته بعيتيتض 

 يان مدلول كليهما.املراجع منها املقصود بعلم ومنها غري املقصود جبهل، لذا كان والبد من ب

ًأًدًالنصرانية:
، (37)يؤول أصل اشتقاق كلمة )النصيترانية( يف اللغيتة إىل الفعيتل )نصيتره تنصيترياا أي جعليته نصيترانياا(

، وأن النصارى منسوبون إلييته،  (38)وقيل أهنا من الناصرة، وهي قرية بفلسطني ولد فيها عيسى عليه السلم
َمددْنًأَْنَصدداِريًِإلَددىًالل ددِهًقَدداَلًميتيتا ورد يف القيتيترآن الكيتيتري كميتيتا قييتيتل أن الكلميتيتة ميتيتأخوذة ميتيتن قيتيتول املسيتيتيح ك

الَحَوارِيُّوَنًَنْحُنًأَْنَصاُرًالل هًِ
 .(40)، وقيل ) وا أنصاري لتناحرهم يت أي ينصر بعضهم بعضاا((39)

ولقد جاءت كلمة النصرانية يف القرآن الكري للداللة عليتى اتبيتاع رسيتالة عيسيتى علييته السيتلم اليتيت  
 اهتا األساسية اليتدعوة لتوحييتد اهلل، وتنظيتيم اجملتميتع وفيتق الشيترائح السيتماوية ومكيتارم األخيتلق،  كانت من

َولََتِجددَدن ً، وميتن اآلييتات الداليتة عليتى ذليتك قوليته تعيتاىل (41)ورفيتع اخليتلف بيتني طوائيتف بيتين إسيترائيل املتنيتافرة
َنَصداَرىًَأقْددَربَدُهْمًَمدَود ة ًِلل ددِذيَنًَآَمنُدواًال ددِذيَنًقَداُلواًِإن ددا

، ورمبيتا املقصيتيتود بيتذلك القيتول باليتيتذين بقيتوا عليتيتى (42)
، وأهيتل (43)التوحيد من اتباع رسالة عيسى عليه السلم يف زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كنجاش مثلا 

                                                           

(
37

م، 6595الرازي، محمد بنن أبني بكنر بنن عبند القنادر، مختنار الصنحاح، مكتبنة لبننان، بينروت، ( 

 .993ص

(
38

الناصرة: قرية قرب طبرية بفلسطين، ينظنر: العمنوي، أبنو عبند هللا يناقوت، معجنم البلندان، دار ( 

 .696، ص9، ج6544بيروت، صادر، 

(
39

 .60سورة الصف، اآلية: ( 

(
40

هننـ، 6363الننرازي، فخننر النندين، اعتقنناالت المشننركين والمسننلمين، الطبعننة الحسننينية، القنناهرة، ( 

 .39ص

(
41

الصلح، محمد عثمان، النصنرانية والتنصنيرة، أم المسنيحية والتبشنير، مكتبنة ابنن القنيم، المديننة ( 

 .66المنورة، د.ت، ص

(
42

 .96سورة المائدة، اآلية: ( 

(
43

 .046م، ص6556البعلبكي، منير، معجم أعالم المورد، دار العلم للماليين، بيروت، ( 
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، ناهييتيتك عيتيتن أهيتيتل جنيتيتران وبعيتيتض (44)احلبشيتيتة ومصيتيتر ومشيتيتال افريقييتيتا واألنيتيتدلس وجنيتيتوب شيتيترق أوروبيتيتا ومشاهليتيتا
 . (45)نتصرةالقبائل العربية امل

َوقَددددداَلًالَمِسددددديُحًيَددددداًبَنِددددديًِإْسدددددَرائِيَلًاْعبُدددددُدواًالل دددددَهًرَبِّددددديًواليتيتيتيتدليل عليتيتيتيتيتى التوحييتيتيتيتيتد قوليتيتيتيتيته تعيتيتيتيتيتاىل 
َورَب ُكمًْ

اًَماً، وقوله (46) َماًَأَمْرتَِنيًِبِهًَأِنًاْعُبُدواًالل َهًرَبِّيًَورَب ُكْمًوَُكْنُتًَعَلْيِهْمًَشِهيد  َماًقُدْلُتًَلُهْمًإالً 
ًُكْنَتًأَْنَتًالر ِقيَبًَعَلْيِهمًْدًُ ْمُتًِفيِهْمًفَدَلم اًتَدَوفد ْيَتِني

(47).  
أما األناجيل يف مواضع عديدة فتناول قضية التوحيد، بل ليس هناك فرصيتة للتقيتول عليتى املسيتيح 

 .(48)((للربًإلهكًتسجدًوإياهًوحدهًتعبدواخللط بينه وبني اهلل، إذ تشري األناجيل: ))
أيهاًالمعلمًالصالحً..ًاملواقف يتقدم أحد الناس إىل املسيح عيسى ابن مري قائلا: ))ويف أحد 

إالً  أيًصالحًأعملًلتكونًليًالحياةًاألبديدة؟ًفقدالًلده:ًلمداذاًتددعونيًصدالحا ؟ًلديسًأحددًصدالحاً 
 .(50)((إنًأولًالوصاياًهي:ًالربًإلهناًربًواحد، ويف إجنيل مرقص: ))(49)((واحدًهوًاهلل

ارت العدييتيتيتد ميتيتيتن كلميتيتيتات املسيتيتيتيح يف األناجييتيتيتل املختلفيتيتيتة إىل اهلل الواحيتيتيتد، كميتيتيتا بينيتيتيتت أن وقيتيتيتد أشيتيتيت
، وأوضحت الدراسات التارخيية أن عيسى مل يدع أنه املسيح املنتظر، ومل يقل (51)املسيح ليس أكثر من نيب

لليهود سوى خطأ  عن نفسه إنه ابن اهلل، أو هو اإلله، بل إن ذلك التعبري مل يكن يف الواقع ليمثل بالنسبة
لغيتيتوي فيتيتاحش، كيتيتذلك ال يسيتيتمح لنيتيتا أي نيتيتص دييتيتين ميتيتن نصيتيتوص األناجييتيتل بيتيتإطلق تعبيتيتري "ابيتيتن اهلل" عليتيتى 
عيسيتيتى، فتليتيتك لغيتيتة مل يبيتيتدأ يف اسيتيتتخدامها سيتيتوى املسيتيتيحيني اليتيتذين تيتيتأثروا بالثقافيتيتة اليونانييتيتة وهيتيتي اللغيتيتة اليتيتيت 

 .(52)استخدمها "بولس" كما استخدمها مؤلف رابع األناجيل
النصيتيتيترانية تعتميتيتيتد أساسيتيتيتاا يف سيتيتيترد تارخيهيتيتيتا، وحتدييتيتيتد عقائيتيتيتدها وتفسيتيتيتريها عليتيتيتى نصيتيتيتوص  ورغيتيتيتم إن

األناجييتيتل فيتيتإن تصيتيتفح هيتيتذه األناجييتيتل وحيتيتده يكفيتيتي إلقناعنيتيتا بيتيتأن مؤلفيهيتيتا قيتيتد توصيتيتلوا إىل تركيبيتيتات واضيتيتحة 
التعيتيتيتارض ليتيتيتنفس األحيتيتيتداث، مميتيتيتا حييتيتيتتم القيتيتيتول بيتيتيتأن ميتيتيتؤلفي هيتيتيتذه األناجييتيتيتل مل يلتمسيتيتيتوا احلقيقيتيتيتة الواقعييتيتيتة ومل 

                                                           

(
44

 .69عبد الجبار، سالمة، الدين والسياسة، الدار العالمية للطباعة، طرابلس، د.ت، ص( 

(
45

م، 6440، 6ت، طأبو هندي، مصطفى، التأثير المسيحي فني تفسنير القنرآن، دار الطليعنة، بينرو( 

 .90ص

(
46

 .64-5-9االنجيل متى اإلصحاح الرابع: ( 

(
47

 .64-61انجيل متى االصحاح التاسع عشر:  (

(
48

 .65نفسه، االصحاح الثاني عشر:  (

(
49

 .53، وبرنابا فصل 60: 1، وكذلك يوضا 61انجيل لوقا االصحاح السابع:  (

(
50

 .65عبد الجبار، مرجع سابق، ص( 

(
51

 .65عبد الجبار، مرجع سابق، ص (

(
52

 .المرجع السابق( 
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ستلهموا تارخياا ثابتاا يفرض تسلسيتل حوادتيته عليتيهم، بيتل عليتى العكيتس ميتن ذليتك، إذ مل يعتميتد أحيتد ميتنهم ي
عليتيتى سلسيتيتلة كامليتيتة مرتابطيتيتة ميتيتن الوقيتيتائع تسيتيتمح بيتيتأن تضيتيتع صيتيتورة واضيتيتحة عيتيتن النصيتيترانية فليتيتم يكيتيتن عملهيتيتم 

ة افتقيتيترت إىل سيتيتوى اليتيتربط، يف كثيتيتري أو قلييتيتل ميتيتن املهيتيتارة، بيتيتني أطيتيتراف ميتيتن الرواييتيتات، وأن يشيتيتكلوا منهيتيتا سيتيتري 
 الوحدة احلقيقية، كما أن عناصرها تبدو مفككة يف إطار مصطنع.

ولقد كانت املبادئ اليت جاءت هبا النصرانية باعتبارها أطلقت على الديانة السماوية اليتيت أرسيتل 
لصلة هبا املسيح يت عليه السلم يت فإهنا مل ختتلف عن الثوراة احلقيقية اليت جاء هبا موسى من قبل، فكانت ا

، كميتا جيتاءت (53)عندهم حنيتو بييتت املقيتدس "واليتيت حرفهيتا بيتولس فيميتا بعيتد وجعيتل القبليتة فيهيتا حنيتو املشيترق"
َرُسوٌلًَقْدًَخَلْتًِمْنًقَدْبِلِهًمنادية ببشرية املسيح وعدم تأليهه، يقول اهلل تعاىل  َماًالَمِسيُحًاْبُنًَمْرَيَمًِإالً 

ًَكانَاًيًَ يَقٌة ًَكْيَفًنُدبَديُِّنًَلُهُمًاآلَيَاِتًثُم ًاْنظُْرًأَن ىًيُدْؤَفُكونًَالرُُّسُلًَوُأمُُّهًِصدِّ ْأُكالِنًالط َعاَمًاْنظُْر
(54). 

كميتا بينيتت أن عيسيتى يت علييته السيتلم يت قيتد أرسيتل إىل بيتين اسيترائيل خاصيتة، وهيتذا ميتا أيدتيته بعيتض 
عيسيتى يت علييته السيتلم يت ))مل نصوص األناجيل يت ولو أهنا ال متثل النصرانية الصحيحة مجلة يت، وذلك يف قيتول 

، أما عن االجنيل الذي أرسل به عيسى يت عليه السيتلم يت فإنيته (55)أرسل إالّ إىل خراف بين إسرائيل الضالة((
مل ييتيتيتدون، ليتيتيتدى تعيتيتيترض للضيتيتيتياع خاصيتيتيتة بعيتيتيتد عملييتيتيتات االضيتيتيتطهاد املسيتيتيتتمر، لكيتيتيتن اإلشيتيتيتارات القليليتيتيتة اليتيتيتيت 

ليتيت كانيتت موافقيتة مل جيتاء بيته القيترآن فهيتي تعيتد ميتن تضمنت كلم املسيح يف نصوص األناجيل املوضوعية وا
، وميتن أهيتم الفيترق اليتيت تبنيتت هيتذه املبيتادئ (56)مقتطفات الديانة احلقيقية إما ما عيتداها فميتا هيتي إالّ تيتواريخ

م، وهيتؤالء كيتان 70واليت حتسب على النصرانية األبيونيني، الذين  وا بذلك نسبة البيون الذي ظهر سيتنة 
، كيتذلك (57)عاصروا املسيح، وقيتد  يتاهم املسيتيحيون اتبيتاع بيتولس فيميتا بعيتد باهلراطقيتةمنهم احلواريون الذين 

، اليتيتيت  ييتيتت باسيتيتم ميتيتن نيتيتادي مببادئهيتيتا (58)ميتيتن الفيتيترق اليتيتيت نيتيتادت ببشيتيترية املسيتيتيح وعيتيتدم الوهيتيتيته األريوسيتيتية
ونيني، ، وهو أسقف لييب قيتاد محليتة ضيتد ميتن قيتالوا بالتثللييتث، ليتذا اعتيترب امتيتداد مليتن قبليته ميتن األبييت(59)أريوس

                                                           

(
53

ابن القنيم الجوزينه، أبنو عبند هللا محمند بنن أبني بكنر، إغاثنة اللهفنان منن مصنائب الشنيطان، دار ( 

 .699، ص1المعرفة، بيروت، د.ت، ج

(
54

 .49سورة المائدة، اآلية: ( 

(
55

 .66: ص69انجيل متى، اإلصحاح ( 

(
56

 .66م، ص6446، ماذا تعرف عن المسيحية، مركز الراية، الزيات، عبد الفتاح حسين( 

(
57

 .66م، ص6464سليمان، فاضل، أقباط مسلمون قبل محمد، شركة النور، الجيزة، ( 

(
58

، 6م، ج6519الشهرستاني، أبو الفتح محمد عبد الكريم، الملل والنحل، مؤسسة الجلى، القاهرة: ( 

 .69ص

(
59

يوسية أكد فيه أن المسيح مخلوق وليس بإلنه عناش )أريوس( نصراني وضع مذهب يعرف باآلر( 

 .64م، ينظر: منير البعلبكي، مرجع سابق، ص331م حتى 694من 
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(212) 
 

وقيتد ورد لفيتظ األريسيتيني يف كتيتب السيترية، وذليتك يف الرسيتالة اليتيت بعثهيتا النيتيب يت صيتلى اهلل علييته وسيتلم يت إىل 
اسدددلمًتسدددلمً.ًيؤتدددكًاهللًأجدددركًمدددرتينًفدددإنًتوليدددتًفدددإنًعليدددكًإثدددمًهرقيتيتيتل واليتيتيتيت قيتيتيتال فيهيتيتيتا: )).... 

 .(60)((األريسيين
ًبًدًالمسيحية:

ا عربييتيتة، أو عليتيتى أبعيتيتد التقيتيتديرات فإهنيتيتا ذات أصيتيتل بيتيتالرجوع إىل اشيتيتتقاق الكلميتيتة جنيتيتد أن جيتيتذوره
، وكلميتة (61)سامي مشرتك بني العربية اليت ظهرت فيها لفظة مشيحاا والعربية اليت ظهرت فيها كلمة مسيتيح

املسيتيح لقيتيتب ليتيته داللتيتيته يف العربييتيتة فهيتي تعيتيتين املنقيتيتد املوعيتيتود وأصيتيتلها املمسيتوحة سيتيترته بيتيتدهن الزييتيتت املقيتيتدس، 
ميتع الطفيتيتل املوليتيتود، أميتيتا لفظيتة مسيتيتيح بالعربييتيتة فقيتيتد تضيتمنت بعيتيتض التيتيتاويلت حيتيتىت أن عميتلا بتقالييتيتد اليهيتيتود 

، هليتا إىل (63)، أميتا عيتن فيترتة ظهورهيتا فقيتد رجعهيتا بعيتض املنتسيتبني(62)هناك ميتن فسيتر كلميتة املسيتيح بالصيتديق
      شخص عرف ببلوس اليهودي، الذي أخرجها من نطاقها الضيق )النصرانية( حيث تنسب إىل قرية صغرية       

وختص بين اسرائيل، إىل جعلها ديناا عاملياا بأن نسبها إىل شخص املسيح يت عليه السلم يت ومبا أضافه هلا من 
بيتدع وخرافيتات أدت بيتاالحنراف عميتا جيتاء بيته عيسيتى يت علييته السيتلم يت ميتن التوحييتد اخليتالص اليتذي سيتار علييته 

، وقيتد حتيتدث القيترآن الكيتري إىل ميتن (64)اتباعه ممن عرفيتوا بأهيتل الكتيتاب أو أهيتل االجنييتل ووصيتفوا بالنصيتارى
َوقَالَددِتًالن َصدداَرىًالَمِسدديُحًابْددُنًالل ددِهًَذلِددَكًقَدددْوُلُهْمًبِددَأفْدَواِهِهْمًأشيترك ميتيتن أولئيتيتك النصيتيتارى يف قوليته تعيتيتاىل 

ًَكَفدُرواًِمدْنًقَدْبدلًُ ُيَضاِهُئوَنًقَدْوَلًال ِذيَن
قيتدس،  ، وميتن أهيتم مبادئهيتا أهنيتا نيتادت بألوهييتة املسيتيح وروح ال(65)

كما ادعت بأن املسيح ابن اهلل نزل إىل األرض ليقدم نفسه، قرباناا ويصلب تكفرياا خلطيئة البشر، وهذا ما 
، وكان بولس قد استعار يف مسيحيته اليت ابتدعها أشيتياء كثيترية ميتن (66)عرف يف عقيدهتم بالصلب والفداء

ل والتماثييتيتيتل، بيتيتيتل قليتيتيتدها حيتيتيتىت يف عباراهتيتيتيتا اليتيتيتديانات القدمييتيتيتة مثيتيتيتل تقيتيتيتدي النيتيتيتذور واهلياكيتيتيتل والشيتيتيتموع والرتاثييتيتيت
، ونظيتر للتطيتورات اليتيت أدخلهيتا بيتولس عليتى الديانيتة النصيترانية وتسيتميته هليتا باملسيتيحية (67)وأفكارها اللهوتية

                                                           

(
60

 .699م، ص6545الندوي، أبو الحسن، السيرة النبوية، دار الشروق، جدة، ( 

(
61

 .63الصالح، محمد عثمان، النصرانية والتنصير، مرجع سابق، ص( 

(
62

النصنرانية نشنأتها التاريخينة، وأصنول عقائندها، دار عمنار، عمنان، فتاح، عرفان عبند الحميند، ( 

 .66م، ص6444

(
63

 .3سعيد، حميد، اديان العالم الكبرى، الكنيسة االسقفية، القاهرة، د.ت، ص( 

(
64

األعظمي، محمد ضياء، دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الهند، مكتبة الرشد، السعودية، ( 

 .63م، ص6443

(
65

 .34التوبة، اآلية: سورة ( 

(
66

 .601م، ص6544الشيلي، أحمد، المسيحية، مكتبة النهضة المصرية، د.م ( 

(
67

 .65فتاح، المرجع السابق، ص( 
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أطلق عليه اليهود بالعدو واخلائن، ألنه حتول من يهودي حمارب للنصرانية إىل مدع بإتبعها وحمرفاا لتعاليمها 
ديناا عاملياا، حيث جعل ميتن عيسيتى يت علييته السيتلم يت مشاعيتة ينسيتب إليهيتا مميتا أراد، حيتىت  جاعلا من ما ادعاه

، وبيتيتذلك فيتيتإن مؤلفيتيتات بيتيتولس  (68)أنيتيته قيتيتال بيتيتأن املسيتيتيح بعيتيتد قياميتيته قيتيتد ظهيتيتر ليتيته عليتيتى طرييتيتق دمشيتيتق وأوصيتيتاه
ين كانيتيتت أوىل الكتابيتيتات وحيتيتىت األناجييتيتل األربعيتيتة مل تكتيتيتب االّ بعيتيتدها بفيتيترتة طويليتيتة يف منتصيتيتف القيتيترن الثيتيتا

 . (69)امليلدي
ومن ذلك جند أن لفظة املسيحية غيتري موجيتودة ال يف القيترآن وال يف عهيتد املسيتيح يت علييته السيتلم يت 

 وعلى الرغم من هذه الفروقات الواضحة، فالكثري خيلط بني املعنيني.

ًدًحقيقةًالصراع:0ً
يف م، وكيتيتيتيتان ذليتيتيتيتك 42، سيتيتيتيتنة (70)لقيتيتيتد ظهيتيتيتيترت أول جالييتيتيتيتة مسيتيتيتيتيحية يف أوروبيتيتيتيتا عليتيتيتيتى ييتيتيتيتد بطيتيتيتيترسً

، وهيتيتو نفيتيتس العيتيتام (71)م، يف عهيتيتد نيتريون24عاصيتمة اإلمرباطورييتيتة اليتيتيت بسيتببها تعيتيترض بطيتيترس للصيتلب سيتيتنة 
، فكانيتت املسيتيحية اليتيت (72)الذي أعدم فيه بولس، وذلك ألهنما خالفا دين الوثنية السيتائد يف اإلمرباطورييتة
فاالهتا وحىت ملبسها؛ لريّغب دعا إليها بطرس يهودية حيث أنه نقل إليها أشكال العبادات العربانية واحت

ميتيتن دخيتيتل فيهيتيتا ميتيتن اليهيتيتود عليتيتى نشيتيترها، مث جنيتيتدها تنحيتيترف أكثيتيتر عليتيتى ييتيتد بيتيتولس لتصيتيتبح تعاليمهيتيتا متيتيتأثرة 
بالفلسفة اليونانية، فكان بيتولس قيتد نشيتأ نشيتأة يهودييتة إال أنيته اعتنيتق املسيتيحية اليتيت أضيتاف إليهيتا الكثيتري يف 

مجيتة املسيتيحية دفاعيتاا ميتن اليهودييتة وانتهيتى بنبيتذ اليهودييتة ، حىت أن اليتبعض وصيتفه أنيته بيتدأ مبها(73)م31سنة 
، فيتيتادعى أنيتيته الرسيتيتول وأن عيسيتيتى ابيتيتن اهلل وأنيتيته قيتيتد جيتيتاءهم باإلجنييتيتل، فأخيتيتذ ينشيتيتر (74)دفاعيتيتاا عيتيتن املسيتيتيحية

                                                           

(
68

موريس بوكاي، القرآن الكريم والتوراة واإلنجينل والعلنم، جمعينة الندعوة االسنالمية، طنرابلس، ( 

 .43د.ت، ص

(
69

 .49المرجع نفسه، ص( 

(
70

م( القدير بطرس، كبير رسل المسيح االثني عشر، وتعتبر الكنيسنة الكاثوليكينة أول 10بطرس: ) (

 . 641الباباوات، ولقي مصرعه على يد النيرون، البعلبكي، المرجع السابق، ص

(
71

م( امبراطور روماني تميز عهده باضطهاد المسنيحيين وقنتلهم حتنى أننه أحنرق 19-34نيرون: ) (

نتحنننر بعننندما ثنننار علينننه العسنننكريين، منينننر البعلبكننني، المرجنننع السنننابق، م(، وا10رومنننا عنننام )

 .016ص

(
72

سلطان عبد الحميد سلطان، المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسنيحية، مطبعنة األماننة،  (

 .39م، ص6554القاهرة: 

(
73

 .363محمد ضياء األعظمي، المرجع السابق، ص (

(
74

 .604، ص3، ج66دار الجيل، بيروت: د.ت، مجول دايريل ديورانت، قصة الحضارة،  (
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، إىل جانيتيتيتب ميتيتيتن ادعيتيتيتوا أهنيتيتيتم رسيتيتل، وميتيتيتن هنيتيتيتاك قيتيتيتام بيتيتيتثلث رحيتيتيتلت تبشيتيتيتريية يف (75)املسيتيتيحية يف أنطاكييتيتيتا
وبطيترس وزار اجلالييتات املسيتيحية هنيتاك، ودعيتا بيتني أهيتايل امليتدن اليتيت زارهيتا مث ذهيتب  (76)أوروبا، والتقى بلوقيتا

 .(78)م، وكان اليهود على غضب شديد مما كان يدعيه ففر إىل روما17يف  (77)ألورشليم
وهنيتيتيتيتاك مت إعداميتيتيتيته ألنيتيتيتيته اهتيتيتيتيتم بأنيتيتيتيته يعميتيتيتيتل ضيتيتيتيتد أحكيتيتيتيتام أبيتيتيتيتاطرهتم، فأعيتيتيتيتدم هيتيتيتيتو وبطيتيتيتيترس يف سيتيتيتيتنة  

أوروبا مل تتأثر بسرعة بأقوال بيتولس وفلسيتفته اليتيت دوهنيتا واليتيت اعتربهيتا وحييتاا ، ويف حقيقة األمر أن (79)م24
 .(80)يف رسائله، ألن اجلماعات اليت أنشأها كانت أشبه جبزر يف وسط حبر من الوثنية الواسع اخلضم

، (81)وبيتيتذلك فقيتيتد كانيتيتت رسيتيتائل بيتيتولس أول ميتيتا كتيتيتب ميتيتن مصيتيتادر املسيتيتيحية، يليهيتيتا سيتيتفر ميتيترقس 
اجنيله يف جو من نبوءات  (83)ولوقا اليت كتبت قبل هناية القرن األول امليلدي ومن مث كتب يوحّنا (82)ومىّت 

بيتولس، وهيتيتذه األناجييتيتل مجليتيتةا عرفيتيتت بالعهيتد اجلدييتيتد، اسيتيتتناداا عليتيتى كيتيتون التيتوراة اليتيتيت كانيتيتت جيتيتاء هبيتيتا موسيتيتى 
الرغم ميتيتن االضيتيتطهادات فقيتيتد وبيتيتالنظر إىل وضيتيتع املسيتيتيحية يف أوروبيتيتا فإهنيتيتا بيتيت (84)لليهيتيتود متثيتيتل العهيتيتد القيتيتدي

ضيتيتلت يف ازدييتيتاد حييتيتث جعيتيتل املسيتيتيحيني ألنفسيتيتهم جميتيتامع صيتيتغرى، وانضيتيتم هليتيتم حيتيتىت النسيتيتاء وأخيتيتذوا مييتيتدون 

                                                           

(
75

انطاكيا: هي قصبة العواصم منن الثغنور الشنامية موصنوفة بالنزاهنة والطينب، وقند بناهنا الملنك  (

 .611، ص6الثالث بعد اإللكسندر ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج

(
76

الطنب ومنات فني لوقا: رفينق بنولس فني رحالتنه التبشنيرية، وكنان قند ولند فني أنطاكينا ومنارس  (

مقاطعة بيوتيا اليونانية، ينسب إليه إنجيل لوقا وأعمال الرسل، منينر البعلبكني، المرجنع السنابق، 

 .356ص

(
77

 .645، ص6أورشليم: اسم للبيت المقدس بالعبرانية. ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج (

(
78

، 3لمصندر السنابق، جروما: ويقال رومية وهي شمالي وغربي القسطنطينية. ياقوت الحمنوي، ا (

 .646ص

(
79

 .615، ص3، ج66ول دايريل ديورانت، المرجع السابق، مج (

(
80

 .644المرجع نفسه، ص (

(
81

مرقس: القديس )القرن األول الميالدي( صاحب انجيل مرقس أقدم األناجيل وأقصرها، وكان قد  (

 .063م، منير البعلبكي، المرجع السابق، ص19كتبه وروما سنة 

(
82

قديس: أحد رسل المسيح اإلثني عشر، كان جامع للضرائب ينسب إلينه انجينل متنى النذي متّى: ال (

 .064تحدث فيه عن حياة المسيح ووفاته، منير البعلبكي، المرجع السابق، ص

(
83

يوحنّا: أحد رسل المسيح االثني عشر، بدأ حياته صياد في بحيرة طبرية، ولعب دوراً بنارزاً فني  (

ينسب إليه انجيل يوحنّنا وسنفر الرؤينا، منينر البعلبكني، المرجنع السنابق،  أيام الكنيسة في القدس،

 .964ص

(
84

محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، الرئاسنة العامنة إلدارة البحنوث العلمينة، الريناض:  (

 .99هـ، ص6040
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، وبالفعل ما كاد القرن الثاين ينتهي حىت انتشرت املسيحية يف أوروبا واألراضي (85)البعثات التبشريية باملال
 .(88)، ومن مث يف مصر(87)، فربزت قوة الكنيسة يف أفريقيا(86)التابعة هلا
ويف تلك األثناء كانت النصرانية يف املشرق ال تقل نشاطاا عن املسيحية يف أوروبا، فقيتد نشيتطت  

الدعوة على يد "آريوس" الذي عمل على إنكار ما ادعاه املسيحيني حول ألوهية عيسى، وحمارباا هلا، حىت 
عه باهلراطقة، ويف حقيقة األمر ما نادى به آريوس أطلق املسيحيني على ما جاء به ببدعة آريوس وعلى أتبا

فكان يدعوا إىل  –عليه السلم  –مل يكن بدعة إمنا هي من بقايا البشارة أو اإلجنيل الذي أتى به عيسى 
 .(89)–عليه السلم  –عبادة اهلل وحده ونفي األلوهية عن عيسى 

رأى بطرييترك ( 92)والقسيتطنطينية( 91)ومقدونييتة (90)ومليتا كثيتر أنصيتار آرييتوس يف كيتل ميتن اإلسيتكندرية 
اإلسكندرية أن يقضي على ما جاء به آريوس بأن يطرده من الكنيسة حبجة أنه قدى رأى املسيح يتربأ من 

 .(93)آريوس ويلعنه، فذهب آريوس إىل فلسطني ومنها إىل مقدونيا، وكان أساقفتها على مذهب آريوس
، (95)للمسيحية( 94)نية مبجرد دخول قسطنطنيوكان اخللف قد برز واشتد بني املسيحية والنصرا 

الذي اختذ منه وسيلة خللق نوع من التوازن بني املسيحية والوثنية املنتشرة يف إمرباطوريته، إال أنه سيترعان ميتا 
 .(96)برز عداء املسيحيني للنصارى وباعتبار آريوس ممثلا هلا وخمالف لعقيدة املسيحيني

                                                           

(
85

 سعيد عبند الفتناح عاشنور، تناريخ أوربنا فني العصنور الوسنطى، دار النهضنة العربينة، بينروت: (

 .36م، ص6591

(
86

 .345، ص3، ج66ول دايريل ديورانت، المرجع السابق، مج (

(
87

أفريقية: اسم لبالد واسنعة ومملكنة كبينرة قبالنة جزينرة صنقلية وينتهني آخرهنا إلنى قبالنة جزينرة  (

األننندلس، وسننميت بننذلك نسننبة إلننى أفننريقس بننن صننفي بننن سننبأ الننذي اختطهننا، ينناقوت الحمننوي، 

 .669المصدر السابق، ص

(
88

مصر: سميت مصر نسنبة لمصنرايم بنن حنام بنن ننوح وهني منن فتنوح عمنرو بنن العناص تمثنل  (

 .634، ص9اإلقليم الثالث، ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

(
89

 .63، ص6الشهرستاني، المصدر السابق، ج (

(
90

اإلسكندرية: مديننة بمصنر، منن فتنوح عمنرو بنن العناص علنى عهند عمنر بنن الخطناب، يناقوت  (

 .690، ص6المصدر السابق، جالحموي، 

(
91

مقدونيا: مدينة محصورة بين بحر الشام وبالد الصنقالية، تقنع هني والقسنطنطينية فني بنر واحند،  (

 .643، ص9ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

(
92

القسطنطينية: ويقال قسطنطينة انتقل إليها قسطنطين األكبر وسماها بذلك وكانت من قبنل تعنرف  (

 .304، ص0لحموي، المصدر السابق، جببزنطة، ياقوت ا

(
93

 .696محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص (

(
94

م، 334م( أول امبراطننور رومنناني مسننيحي أعنناد بننناء بزنطننة عننام 334 – 694قسننطنطين: ) (

وأطلننق عليهننا اسننم القسننطنطينية ونقننل إليهننا عاصننمته كمننا شننيد عننود كبيننر فنني الكنننائس، منيننر 

 .305البعلبكي، المرجع السابق، ص

(
95

 .36سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص (
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 قسيتطنطني ومعيته ُأسيتقفان فاسيتتغاثوا بيته وشيتكوا ليته ميتا كيتان أما عن ردة فعل آريوس فقيتد سيتار إىل 
سيتيتيتيتنة  (97)ميتيتيتيتن برييتيتيتيترك اإلسيتيتيتيتكندرية، فيتيتيتيتأمر بإحضيتيتيتيتاره ومجيتيتيتيتع أتبيتيتيتيتاع الطيتيتيتيترفني للفصيتيتيتيتل بينهميتيتيتيتا يف جمميتيتيتيتع نيقييتيتيتيتة

، ولقيتيتد كيتيتان اجملميتيتع يف ذليتيتك الوقيتيتت مبثابيتيتة ميتيتؤمتر لألسيتيتاقفة حتيتيتت رئاسيتيتة احليتيترب األعظيتيتم للبيتيتث يف (98)م311
، (99)مسيتيتكونياا إذا حضيتيتره أسيتيتاقفة العيتيتامل )املسيتيتكونة( أو إقليمييتيتاا أو طائفييتيتا شيتيتؤون الكنيسيتيتة، ويكيتيتون اجملميتيتع

، يعترب أو جممع كنسي عقد فيه للفصل يف (100)م311وبذلك فإن جممع نيقية األول والذي عقد يف سنة 
الصيتيتراع بيتيتني املسيتيتيحية والنصيتيترانية، ومليتيتا كيتيتان اليتيتداعي لعقيتيتد اجملميتيتع اإلمرباطيتيتور قسيتيتطنطني، ليتيتىب كيتيتل األسيتيتاقفة 

، وكانيتيتيتت (101)ليتيتيتدعوة للحضيتيتيتور فكيتيتيتانوا يف عيتيتيتدد ألفيتيتيتان و انييتيتيتة وأربعيتيتيتون أسيتيتيتقفاا متبيتيتيتاينني يف اآلراء واألدييتيتيتانا
آرائهيتم مذهبييتيتة، فباإلضيتافة إىل اخيتيتتلفهم إىل نصيتيتارى يقوليتون بتوحييتيتد اهلل، وكيتيتان هنيتاك نظيتيترائهم املسيتيتيحيني 

ادئهم وما دعى إليه من توحيد اهلل الذين انقسموا إىل مذاهب شىت، فتناظر اجلميع فأدىل آريوس وأتباعه مبب
وبشيتيترية املسيتيتيح، بينميتيتا دعيتيتا املسيتيتيحيون للقيتيتول بعقائيتيتد متباينيتيتة تيتيتدور حيتيتول القيتيتول بألوهييتيتة املسيتيتيح والصيتيتلب 

 .(102)والفداء
وملا حتري قسطنطني ميتن أميترهم ميتال إىل القيتائلني  باملسيتيحية اليتذين نيتادوا: "بيتأن االبيتن املوليتود ميتن  

خملوق، وهو جوهر من جوهره، ونور من نوره، واالبن احتد باإلنسان املولود من األب قبل كل الدهور غري 
، وذلك ألهنم أقرب إىل الوثنية السائدة يف االمرباطورية، وكان قسطنطني (103)مري فصار واحد وهو املسيح

بيتاركوا قد قدم هلؤالء الكراسي وأجلسهم عليها ودفع إليتيهم سيتيفه وخامتيته وبسيتط أييتديهم يف مجييتع مملكتيته، ف
 .(104)عليه ووضعوا كتاب قوانني امللوك وقوانني الكنيسة، كما اتفقوا على حرمان آريوس ونفيه

ًدًالنتائجًالمترتبةًعلىًالصراع.3ً
                                                                                                                                                    

(
96

لعصنور الوسنطى، دار النهضنة العربينة، بينروت: محمود سنعيد عمنران، حضنارة أوروبنا فني ا (

 .56م، ص6556

(
97

نيقية: من أعمال إسطنبول على البر الشرقي، وهي المدينة التي اجتمع بها أبناء الملنة المسنيحية،  (

 .333، ص9ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج

(
98

 .33سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق،  (

(
99

تنناريخ األقبنناط، تحقيننق: عبنند المجينند دينناب، دار الفضننيلة، د.م، د.ت، المقريننزي، تقنني النندين،  (

 .99ص

(
100

 .394، ص66ول دايريل ديورانت، المرجع السابق، ج (

(
101

الحنفي، محمد بن صفي الدين، أدلة الوحدانية في النرد علنى النصنرانية، تحقينق: عبند النرحمن  (

 .34هـ، ص6049بن محمد سعيد الدمشقية، د.ن، الرياض، 

(
102

 .693محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص (

(
103

 .99المقريزي، المصدر السابق، ص (

(
104

 .694محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص (
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ًأًدًللنصرانيدة.
م( النصيتيتيتيتيتيترانية اليتيتيتيتيتيتيت دعيتيتيتيتيتيتا هليتيتيتيتيتيتا آرييتيتيتيتيتيتوس وأتباعيتيتيتيتيتيته بالبدعيتيتيتيتيتيتة 131لقيتيتيتيتيتيتد وصيتيتيتيتيتيتف جمميتيتيتيتيتيتع نيقييتيتيتيتيتيتة )سيتيتيتيتيتيتنة  
ملقيتيتيتدس وكأهنيتيتيتا نيتيتيتوع ميتيتيتن الفسيتيتيتق وامليتيتيتروق وعبيتيتيتادة األوثيتيتيتان،  ، اليتيتيتيت كانيتيتيتت توصيتيتيتف يف الكتيتيتيتاب ا(105)واهلرطقيتيتيتة

كيتيتيتيتذلك ميتيتيتيتن النتيتيتيتيتائج اليتيتيتيتيت جيتيتيتيتاء هبيتيتيتيتا اجملميتيتيتيتع أنيتيتيتيته أميتيتيتيتر حبيتيتيتيترق كيتيتيتيتل الكتيتيتيتيتب اليتيتيتيتيت تيتيتيتيتدعوا إىل ميتيتيتيتا قاليتيتيتيته آرييتيتيتيتوس 
، ليفرض بالقوة اتباع عقيدة املسيحيني وهذا يعد من أخطر القضايا العقائدية، وهنا أصبحت (106)وأتباعه

ييتيتيتيتة للدوليتيتيتيتة، ليتيتيتيتذلك كانيتيتيتيتت نقطيتيتيتيتة جيتيتيتيتدل ألن كيتيتيتيتل املعارضيتيتيتيتة اليتيتيتيتيت كانيتيتيتيتت ضيتيتيتيتد املسيتيتيتيتيحية هيتيتيتيتي الديانيتيتيتيتة الر 
عليتى اليترغم مميتا أرييتد هليتا ميتن  –االمرباطورية قد تبنت اعتناق النصرانية اليت دعا هلا آريوس، فانتشرت بشدة 

طمس، يف كل من القسطنطينية وأنطاكية ومصر اليت أثار أهلها على بطريرك كنيسيتتهم اليتذي قيتال بألوهييتة 
 .(107)وكذلك فعل أهل بيت املقدس املسيح

أميتيتا عيتيتن ردة فعيتيتل البطارقيتيتة املقيتيتربني ميتيتن قسيتيتطنطني اليتيتذين كيتيتانوا عليتيتى دييتيتن النصيتيترانية، فقيتيتد عمليتيتوا 
حيلة للحتفا، هبيتا وحياطتهيتا، واختيتذوا اخلذيعيتة سيتبيلا ليتذلك، فتقربيتوا ميتن قسيتطنطني، وأظهيتروا ليته اإلقيتلع 

وا مناصيتيترة فكيتيترهتم ولينيتيتالوا ثقيتيتة قسيتيتطنطني، وميتيتن خيتيتلل عيتيتن ميتيتا كيتيتانوا علييتيته ليعيتيتودوا إىل مناصيتيتبهم، ويسيتيتتطيع
ذليتك ينقنعونيته بالتوحييتد حيتيتىت أن بعضيتهم عميتل عليتيتى إثيتارة الصيتراع يف أول جمميتع كنيسيتيتي بعيتد نيقييتة وإنكيتيتار 
ألوهييتة املسيتيتيح وأييتيتده كثيتري مميتيتن معيتيته حيتيتىت كيتادوا أن يقتليتيتوا بطرييتيترك االسيتيتكندرية، فلميتا  يتيتع بيتيتذلك قسيتيتطنطني  

م، و يتيتح ليتيته بشيتيترح 317قسيتيتطنطني عليتيتى دعيتيتوة آرييتيتوس ميتيتن جدييتيتد سيتيتنة  ، وبيتيتذلك فقيتيتد عميتيتل(108)كيتيترمهم
عقيدته ووعده بإلغاء حرمانه الكنيسي، ومن شدة تأثر قسطنطني بالنصرانية أنه عمد قبل وفاته إىل عقيدة 

. ومل يقتصر االعرتاف بالنصرانية كدين  يتاوي عليتى قسيتطنطني بيتل ناصيتره عيتدد ميتن (109)التوحيد األريوسية
سيتيتنة، وقيتيتد عميتيتل هيتيتؤالء  14اليتيتذي دام حكميتيته  (110)ابيتيتن قسيتيتطنطني "قسيتيتطنطينيوس الثيتيتاين"األبيتيتاطرة ميتيتنهم 

األباطرة على عقد جمامع كنسية أدنت عقيدة الثالوث وعزلت أساقفتهم، يف حني أن بعيتض األبيتاطرة رجيتع 
إىل اضطهاد النصارى مثاالا على ذلك ما قام به ثيودوسيوس الذي عمل مذحبة شنيعة قتيتل فيهيتا أكثيتر ميتن 

                                                           

(
105

م، 6449محمد الغزالي، التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسنالم، شنركة النهضنة المصنرية، القناهرة،  (

 .96ص

(
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 .51سلطان عبد الحميد سلطان، المرجع السابق، ص (

(
107

 .614محمد أبوزهرة، المرجع السابق، ص (

(
108

 .695المرجع السابق، ص (

(
109

 .46فاضل سليمان، المرجع السابق، ص (

(
110

م(، امبراطننور رومنناني، وابننن قسننطنطين األول المعننروف 316-364قسننطنطينيوس الثنناني: ) (

ب ضنند بننالكبير، اقتسننم بننين اخوتننه االمبراطوريننة فكننان لننه المقاطعننة الشننرقية وعمننل فنني الحننر

 .309الفرس، منير البعلبكي، المرجع السابق، ص



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(218) 
 

، وبيتيتالنظر إىل معتنقيتيتي الديانيتيتة النصيتيترانية يف أوروبيتيتا فيتيتإهنم مل يكونيتيتوا (111)آريوسيتيتي موحيتيتد مبقدونييتيتة 21000
اقلييتيتيتة حيتيتيتىت أن القسيتيتيتطنطينية كانيتيتيتت موحيتيتيتدة نصيتيتيترانية عليتيتيتى بكيتيتيترة أبيهيتيتيتا، بيتيتيتل أهنيتيتيتا أصيتيتيتبحت العقييتيتيتدة الوطنييتيتيتة 

اللمربدييتيتني وغيتيتريهم اليتيتذي للقبائيتيتل اجلرمانييتيتة حييتيتث انتقليتيتت ميتيتن القيتيتوط إىل الونيتيتدال إىل السيتيتويف والربجنيتيتديني و 
سيتيتيتاحوا يف أوروبيتيتيتا وكيتيتيتانوا عليتيتيتى غيتيتيتري وفيتيتيتاق ميتيتيتع االمرباطورييتيتيتة الرومانييتيتيتة، ليتيتيتذا ميتيتيتن الطبيعيتيتيتي أن يعتنقيتيتيتوا اليتيتيتدين 

 .(112)املخالف للمرباطوية اليت جعلت من املسيحية ديناا ر ياا هلا
معضيتمها  ومن شدة انتصار النصرانية يف أوروبا أن إيطاليا أصيتبحت يف القيترن اخليتامس والسيتادس

، وذلك فإن (113)نصرانية آريوسية لوجود قبائل القوط الغربيني هبا كذلك مشال افريقيا اليت كان هبا الوندال
اعتناق القبائل اجلرمانية للنصرانية واليت استمر وجودها على امتيتداد االمرباطورييتة الرومانييتة، فقيتد جعيتل منهيتا 

هراطقيتة وخونيتة حيتىت أطليتق عليتيهم لقيتب الربابيترة طمسيتاا عدو للمرباطورية حيث اعتيتربهتم الكنيسيتة املسيتيحية 
 .(114)لتارخيهما

وبيتيتذلك فإنيتيتيته عليتيتيتى امتيتيتيتداد العصيتيتيتور الوسيتيتيتطى ووصيتيتيتوالا إىل الفيتيتيتتح االسيتيتيتلمي يف أوروبيتيتيتا، فقيتيتيتد دفيتيتيتع 
اضطهاد املسيحيني للنصرانية وأتباعها إىل دفيتع أتبيتاع النصيتارى إىل الرتحييتب باملسيتلمني، بيتدليل أنيته يف سيتنة 

 (115)تح مصر مل يلقوا أي مقاومة، كما أن الرببر كانوا قد ذهبوا إىل عمروا بن العاصم عند ف242هيت/10
 .(116)يعرضون عليه الدخول يف االسلم، ملا رأوا من موافقة االسلم ملا هو عندهم

، فيتيتإن اليتيتذي كيتيتانوا عليتيتى دييتيتن النصيتيترانية هيتيتم ميتيتن رحيتيتب باإلسيتيتلم (117)كيتيتذلك األميتيتر يف األنيتيتدلس
 .(118)يحيني النتشر االسلم يف كل أوروباولوال مقاومة الفرجنة املس
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 .49فاضل سليمان، المرجع السابق، ص (

(
112

 .93المراجع السابق، ص( 

(
113

 .11سعيد عبد الفتاح عاشور، مرجع سابق، ص( 
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 .90فاضل سليمان، مرجع سابق، ص( 

(
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مصنر وأنشنأ  م( قائد عربي شارك في أجندين واليرموك وفنتح113هـ /03عمرو بن العاص: )( 

فيهننا الفسننطاط واشننتهر بالنندهاء فنني قضننية التحكننيم فنني صننفين، منيننر البعلبكنني، مرجننع سننابق، 

 .34ص

(
116

 .99فاضل سليمان، مرجع سابق، ص (

(
117

االننندلس: جزيننرة علننى شننكل مثلننث يحننيط بهننا البحننران المحننيط والمتوسننط وهنني تواجننه أرض ( 

، 6اقوت الحمننوي، مصنند سننابق، جالمغننرب بتننونس وتتصننل بننبالد الفرنجننة مننن جهننة الشننمال، ينن

 .613ص

(
118

 .99فاضل سليمان، مرجع سابق، ص (
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ًبًدًللمسيحية:
م مؤيدة للمسيحية اليت تنادي بألوهية املسيح وأهنا 311بعد أن جاءت قرارات جممع نيقية سنة 

ميتن جيتوهر اهلل وأنيته قيتدي بقدميته، وأنيته ال يعرتييته تغيتيتري وال حتيتول، فقيتد فرضيتت تليتك العقييتدة عليتى املسيتيتيحيني 
، وعليتيتى اليتيترغم ميتيتن القيتيتول بيتيتأن قسيتيتطنطني قيتيتد (119)مؤييتيتدة بقيتيتوة للسيتيتلطان قسيتيتطنطني مبيتذاهبهم املختلفيتيتة بأهنيتيتا

م اليتيتيتيتذي جيتيتيتيتاء فييتيتيتيته االعيتيتيتيترتاف باملسيتيتيتيتيحية داخيتيتيتيتل 323اعتنيتيتيتيتق املسيتيتيتيتيحية منيتيتيتيتذ اعلنيتيتيتيته مرسيتيتيتيتوم ميتيتيتيتيلن سيتيتيتيتنة 
، فإنيتيته مل خيضيتيتع مليتيتا جيتيتاءت بيتيته املسيتيتيحية ميتيتن طقيتيتوس وشيتيتعائر حيتيتىت أنيتيته مليتيتا يعميتيتد أصيتيتلا، (120)االمرباطورييتيتة

اعيتيتلن لليتيتدخول يف هيتيتذا اليتيتدين، وبيتيتذلك فيتيتإن انضيتيتمامه للمسيتيتيحية كيتيتان وسيتيتيلة ال غاييتيتة، والتعمييتيتد عنيتيتدهم 
بيتيتدليل رسيتيتائله اليتيتيت بعيتيتث هبيتيتا للسيتيتاقفة املسيتيتيحيني واليتيتيت بيتيتني هليتيتم فيهيتيتا أنيتيته ال يهيتيتتم بيتيتالفروق اللهوتييتيتة اليتيتيت  
ة كانيتيتت تضيتيتطرب هبيتيتا املسيتيتيحية، ميتيتع أنيتيته مل يكيتيتن ييتيترتدد يف القضيتيتاء عليتيتى االنشيتيتقاق للمحافظيتيتة عليتيتى وحيتيتد

، وملا كان عدد األناجيل قبل جممع نيقية يصل إىل سبعني اجنييتل، اعيترتف منهيتا باألناجييتل (121)االمرباطورية
 األربعة وهي:

 " إصحاح. 19اجنيل مىّت يت عدد اصحاحاته "  .2
 " إصحاح. 22اجنيل مرقس يت عدد اصحاحاته "  .1
 " إصحاح. 24اجنيل لوقا يت عدد اصحاحاته "  .3
 " إصحاح. 12اصحاحاته " اجنيل يوحّنا يت عدد  .4

، وبذلك جند أن العقيدة القائلة بتأليه املسيح (122)ولقد عرفت تلك األناجيل باألناجيل النيقوية
قيتيتد انتصيتيترت يف هيتيتذا اجملتميتيتع عليتيتى النصيتيترانية، كميتيتا أحييتيتت عقييتيتدة بيتيتولس ميتيتن جدييتيتد ليتيتيس حبجتيتيته إمنيتيتا بقيتيتوة 

الذين تبناهم هذا اجملتمع قد سيطروا على قلوب السلطان وبقايا الوثنية اليت دعت إليها بدليل أن األساقفة 
، وبتيتيتوايل اجمليتيتاميع الكنيسيتيتية فقيتد تقيتيترر اختيتيتاذ فكيتيترة التثلييتيتت  (123)العاميتة بيتيتالر,ى واألحيتيتلم اليتيتيت كيتانوا يزعموهنيتيتا

كعقييتيتدة للمسيتيتيحية مميتيتا أدى إىل بيتيتروز الفيتيتروق املذهبييتيتة يف املسيتيتيحية نفسيتيتها لتظهيتيتر أثرهيتيتا طوائيتيتف املسيتيتيحية 
، وملا كانت الفكرة اليت جيتاء هبيتا (127)وأرثودكس (126)وبروستات (125)، من كاثوليك(124)املختلفة األقانيم

                                                           

(
119

 .54سلطان عبد الحميد سلطان، مرجع سابق، ص( 

(
120

 .34سعيد عبد الفتاح عاشور، مرجع سابق، ص( 

(
121

 .345، ص3، ج66ول دايريل ديورانت، مرجع سابق، مج( 

(
122

منن تحرينف وتبنديل، مكتبنة اإليمنان، احمد بن عبد العزينز الحصنين، النصنرانية ومنا اعتراهنا ( 

 .31م، ص6466د.م: 

(
123

 .616( محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص

(
124

 .646سلطان عبد الحميد سلطان، المرجع السابق، ص( 
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اجملمع تتفق وتفكري عامة الناس من البسطاء الذين حيكمون عواطفهم قبيتل عقيتوهلم فقيتد انتشيترت املسيتيحية 
حية بعيتيتدة ، ونظيتيتراا لتبيتيتاين األبيتيتاطرة يف تأيييتيتد وخمالفيتيتة املسيتيتيحية فقيتيتد ميتيترت املسيتيتي(128)يف بيتيتلد الغيتيترب اللتييتيتين

عقبات، فكانت حيجيتر عيهيتا كلميتا دعيتم األبيتاطرة النصيترانية كميتا فعيتل قسيتطنطني عنيتدما ألغيتى قيترارات جمميتع 
 (130)، ويف بعض املرات تعرضت للضطهاد كما فعل جوليان املرتيتد(129)م وأرضى آريوس317نيقية سنة 

انييتة الوافيتدة عليتى أوروبيتا ، أميتا عيتن أوضيتاع القبائيتل اجلرم(131)وحيتارب املسيتيحية 322الذي أييّتد الوثنييتة سيتنة 
فيتيتإن الفرجنيتيتة ميتيتن بيتيتني كيتيتل أخيتيتوهتم ميتيتن الشيتيتعوب اجلرمانييتيتة اليتيتذين انتشيتيترت بييتيتنهم الديانيتيتة املسيتيتيحية باعتنيتيتاق  

، وبذلك ألن الفرجنة كانوا على علقة جيدة مع اإلمرباطورية الرومانية، ومليتا كيتان (133)وأتباعه (132)كلوفس
 لوا على نشره بينهم.دين الدولة "املسيحية" كان من الطبيعي أن يعم

وبيتيتيتذلك فيتيتيتإن قيتيتيتوة الكنيسيتيتيتة املسيتيتيتيحية والبابيتيتيتاوات يف الغيتيتيترب األورويب قيتيتيتد ظليتيتيتت يف ازدييتيتيتاد، حيتيتيتىت 
انتصيتيترت بعقييتيتدهتا عليتيتى جييتيتوش املسيتيتلمني عنيتيتدما وصيتيتلت قواهتيتيتا مشيتيتارف غالييتيتا يف معركيتيتة بيتيتلط الشيتيتهداء، 

 .(134)من قبلوذلك ألهنا على عكس التوحيد الذي نادى به اإلسلم والعقيدة النصرانية 
 

 
 
 

                                                                                                                                                    

(
125

كاثوليك: وهم رعايا الكنيسة الغربية وحاضرتها الفاتيكان بروما وتخضع جميعها لسلطة البابنا، ( 

، 6555مؤسسننة أعمننال الموسننوعة للنشننر والتوزيننع، الرينناض: الموسننوعة العربيننة العالميننة، 

 .14، ص64ج

(
126

بروستات: اسم يدل على جميع الطوائف والفرق النصرانية التي اختلفت مع الكنيسنة الرومانينة ( 

 .341، ص0الكاثولوكية وهي تنتشر في أوروبا الوسطى، الموسوعة العربية العالمية، ج

(
127

س األرثوذكية الشرقية وهي المذهب الغالب على أوروبنا الشنرقية، األرثوذكس: هم أتباع الكنائ( 

 .19، ص64وهم قائلين بالتثليث والتجسيد. الموسوعة العربية العالمية، ج

(
128

 .04سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص( 

(
129

 .06المرجع نفسه، ص( 

(
130

بالوثنينننة ومضنننطهد م( إمبراطنننور رومننناني، أعلنننن أننننه يننندين 313-336جولينننان المرتننند: )( 

 .613المسيحيين ومنعهم من التعليم، منير البعلبكبي، المرجع السابق، ص

(
131

 .06سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص( 

(
132

 .96سعيد عبد الفتاح عاشور، المرجع السابق، ص( 

(
133

 .69المرجع نفسه، ص( 

(
134

م، 6444جامعة دمشنق، د.م: ( نعيم فرج، الحضارة األوروبية في العصور الوسطى، منشورات 

 .659ص
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ًالخاتمددة
 
أن النصارى هم أتباع عيسى اليتذين مل خييتالفوا عقييتدة التوحييتد اليتيت جيتاء هبيتا، أميتا املسيتيحيون فهيتم ميتن  .2

 أرادوا جهلا الرفع من املسيح فوضعوه جبعله إله ابن إله.
أوضيتح  أن الصراع بني النصرانية واملسيحية هو صراع بني احلق والباطل والتوحيد والشيترك اليتذي جتليتت .1

 م الذي رفع املسيحية املشركة على دين التوحيد.311صوره يف جممع نيقية سنة 
أن النصرانية احلقيقة مل تندثر إمنا استمرت رغم مراحل االضطهاد اليت مرت هبا يف أوروبا، ألهنا مثلت  .3

 الدين الشعيب لشعوب أوروبا يف تلك املرحلة.
هلا فإهنا استمرت يف االنقسامات وازدادت يف االحنراف  أن املسيحية على الرغم من دعم اإلمرباطورية .4

 يوماا بعد يوم إال أهنا مل تقض على النصرانية حىت ولو كانت دين اإلمرباطورية الر ي.
أن النصرانية اليت كان آريوس أحد أتباعها كانت من املبشرين باإلسلم اليتذي يوافيتق العقييتدة اليتيت هيتم  .1

يف كيتيتل املنيتيتاطق اليتيتيت تيتيتدين بالنصيتيترانية "األريوسيتيتية" واليتيتيت كانيتيتت تابعيتيتة عليهيتيتا؛ ليتيتذا فقيتيتد انتشيتيتر اإلسيتيتلم 
 لإلمرباطورية يف ذلك الوقت.
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ًالمصادرًوالمراجع
ًأوال :ًالقرآنًالكريم.

ًثانيا :ًالمصادر:
احلنفي، حممد بن صفي الدين، أدلة الوحدانية يف اليترد عليتى النصيترانية، حتقييتق: عبيتد اليترمحن بيتن سيتعيد،  .2

 هيت.2409د.ن، الرياض: 
 م.2999الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت:  .1
الشهرسيتيتيتتاين، أبيتيتيتو الفيتيتيتتح حمميتيتيتد بيتيتيتن عبيتيتيتد الكيتيتيتري بيتيتيتن أمحيتيتيتد، املليتيتيتل والنحيتيتيتل، مؤسسيتيتيتة احلليتيتيتيب، القيتيتيتاهرة،  .3

 م.2929
 الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، تاريخ الرسل وامللوك، دار سويدان، بريوت: د.ت. .4
ابيتيتن القيتيتيم اجلوزييتيتة، أبيتيتو عبيتيتد اهلل حمميتيتد بيتيتن أيب بكيتيتر، إغاثيتيتة اللهفيتيتان ميتيتن مصيتيتائد الشيتيتيطان، دار املعرفيتيتة،  .1

 بريوت: د.ت.
 م.2999ابن كثري، إ اعيل، تفسري القرآن العظيم، دار املعرفة، بريوت:  .2
 املقريزي، تقي الدين، تاريخ األقباط، حتقيق عبد اجمليد دياب، دار الفضيلة، د.م، د.ت. .7
 ياقوت احلموي، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، دار صادر، بريوت: د.ت. .9

ًثالثا :ًالمراجعًالعربية:
 هيت.2404أبو زهرة، حممد، حماضرات يف النصرانية، الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية، الرياض:  .2
اهلنيتيتيتيتد، مكتبيتيتيتيتة الرشيتيتيتيتد، السيتيتيتيتعودية: األعظميتيتيتيتي، حمميتيتيتيتد ضيتيتيتيتياء، دراسيتيتيتيتات يف اليهودييتيتيتيتة واملسيتيتيتيتيحية وأدييتيتيتيتان  .1

 م.1003
 م.2991البعلبكي، منري، معجم أعلم املورد، دار العلم للمليني، بريوت:  .3
 احلصني، أمحد بن عبد العزيز، النصرانية وما اعرتاها من حتريف وتبديل، مكتبة اإلميان، د.ن، د.ت. .4
 م.1002ة، د.م، الزيات، عبد الفتاح حسني، ماذا تعرف عن املسيحية، مركز الراي .1
 سعيد، حبيب، أديان العامل الكربى، الكنيسة األسقفية، القاهرة: د.ت. .2
سلطان، سلطان عبد احلميد، اجملاميع النصيترانية ودورهيتا يف حترييتف املسيتيحية، مطبعيتة األمانيتة، القيتاهرة:  .7

 م.2990
 م.1022سليمان فاضل، أقباط مسلمون قبل حممد، شركة النور، احلرية:  .9
 م.2977املسيحية، مكتبة النهضة املصرية، د.م، شليب، أمحد،  .9
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 م.2992الصابوين، حممد علي، خمتصر تفسري ابن كثري، دار القرآن، بريوت:  .20
الصاحل، حممد عثمان، النصرانية والتنصري أم املسيحية والتبشيتري، مكتبيتة النهضيتة العربييتة، بيتريوت:  .22

 م.2992
سيتيتيتلم، شيتيتيتركة النهضيتيتيتة املصيتيتيترية، القيتيتيتاهرة: الغيتيتيتزايل، حمميتيتيتد، التعصيتيتيتب والتسيتيتيتامح بيتيتيتني املسيتيتيتيحية واإل .21

 م.1001
فتيتيتيتيتاح، عرفيتيتيتيتان عبيتيتيتيتد احلمييتيتيتيتد، النصيتيتيتيترانية نشيتيتيتيتأهتا التارخيييتيتيتيتة وأصيتيتيتيتول عقائيتيتيتيتدها، دار عميتيتيتيتار، عميتيتيتيتان،  .23

 م.1000
 فرج، نعيم، احلضارة األوروبية يف العصور الوسطى، منشورات جامعة دمشق، د.ت. .24
ل زكيتيتيتار، دار ابيتيتيتن قتيبيتيتيتة، دمشيتيتيتق: جمهيتيتيتول، األناجييتيتيتل )النصيتيتيتوص الكامليتيتيتة(، ترمجيتيتيتة وحتقييتيتيتق: سيتيتيتهي .21

 م.1009

ًرابعا :ًالمراجعًالمعربة:
بوكيتيتيتاي، ميتيتيتوريس، القيتيتيترآن الكيتيتيتري والتيتيتيتوراة واإلجنييتيتيتل والعليتيتيتم، مجعييتيتيتة اليتيتيتدعوة اإلسيتيتيتلمية، طيتيتيترابلس:  .22

 د.ت.
 ديورانت، ول ديريل، قصة احلضارة، دار اجليل، بريوت: د.ت. .27

ًخامسا :ًالموسوعات:
 م.2999مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، السعودية: املوسوعة العربية العاملية،  .29
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ًدراسةًمسألةًمنًالنمطًاالول

"حلًالمسألةًالحديةًغيرًالمتجانسةًبالشرطينًاالبتدائيينًغيرًالمتجانسينًوالشرطًً

ًالحديًغيرًالمتجانس"

ًكليةًالعلومًاستاذًمساعدًًًًًًًًًًًعبيرًمصطفىًالهصيك.ًأ.د ًجامعةًالمرقب.ًً-قسمًالرياضيات
ًجامعةًالمرقب.ًً-قسمًالرياضياتًكليةًالعلومًًًًًد.ًعائشةًأحمدًعامدرًًًًًًًًًًًاستاذًمساعدًً.أ

ًجامعةًالمرقب.ًً-ياتًكليةًالعلومقسمًالرياضًمحاضرًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.ًربيعةًعبدًاهللًالشبيرًًًد
ًالملخص:

 ة املسالة احلدية غري املتجانسة يف الشكل التايل:        نستعرض يف هذا الورق

                          0, t     x0     ,),(22 txfauau xxtt     

 حتت تأثري:

          شرطني ابتدائيني  غري متجانسني:

                                           )()0,( xxu t    ,    )()0,( xxu                                                                                           

 وشرط حدي غري متجانس:

                                                 0t ,    )(),0( ttu  
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0),0()0()0()0(,),0(),0( 112
 tfCfxCxC 

 

0)0()0()0(),0(2   tC 

 

),(و يتم تعيني احلل للمسألة أعله يف شكل دالة يف متغريين   tx   وهي تتمثل يف جمموع احللني
),(),,( 21 txutxu   

 

احلدي املتجانس و املسألة احلدية وذلك باالستعانة: باحلل العام للمسألة احلدية غري املتجانسة بالشرط 
 املتجانسة بالشرط احلدي غري املتجانس، واالستكمال الفردي للدوال.

 

 

  املختصرات:

 االستكمال. -شرط حدي   -شرطني ابتدائيني -غري متجانسة(  -املسألة احلدية ) متجانسة
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ًدراسةًمسألةًمنًالنمطًاالول

"حلًالمسألةًالحديةًغيرًالمتجانسةًبالشرطينًاالبتدائيينًغيرًالمتجانسينًوالشرطًالحديًغيرًً

ًالمتجانس"

ًالمقدمة:

ً -ندرس حل املسألة احلدية التالية :

.ً.ً.ً)*(                  x0        ,),(22 txfauau xxtt ً

 بالشرطني االبتدائيني:

                                           )()0,( xxu t    ,    )()0,( xxu                                                                                           

 و الشرط احلدي:          

                                                 0t ,    )(),0( ttu  

          

0),0()0()0()0(,),0(),0( 112
 tfCfxCxC 

 

0)0()0()0(),0(2   tC 

 



م اإلنسانية والعلمية واإلجتماعية                             مجلة العلو

لية اآلداب والعلوم قصر األخيارك  
7102العدد الثالث يونيو   

 

(227) 
 

 احلل العام هو جمموع احللني كالتايل:

                                                    ),(),(),( 21 txutxutxu  

 

),,(),(حيث كل ا من  21 txutxu  : معرفة بالشكل التايل على التتايل 

                              0,0),,(:),( 22
1  txtxfauautxu xxtt 

 بالشرطني االبتدائيني:

                                           )()0,( xxu t    ,    )()0,( xxu                                                                                           

 و الشرط احلدي:

0t ,    0),0( tu 

 

                           0,0,:),( 2
2  txuautxu xxtt 

 بالشرطني االبتدائيني: 

                0)0,( xu t   ,    0)0,( xu                                                                                          

 و الشرط احلدي: 
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0t ,    )(),0( ttu  

 

1),(فاحلل ليتيتيتيتيت   txu  و هو يتمثل يف احلل العام للمسألة احلدية غري املتجانسة بالشرطني االبتدائيني غري

 املتجانسني و الشرط احلدي املتجانس كالتايل:

  -ندرس حل املسألة احلدية التالية:

                             x0        ,),(22 txfauau xxtt  

 االبتدائيني:بالشرطني 

                                           )()0,( xxu t    ,    )()0,( xxu                                                                                           

 و الشرط احلدي:                                        

                   0t ,    0),0( tu 

0),0()0()0()0(,),0(),0( 112
 tfCfxCxC 

 

 

),(),(),(ندرس الدوال txFxx الليت تعتربن استكمال فردي للدوال

),(),(),( txfxx   :الليت  تدخلن يف الشرطني االبتدائيني 
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.ً.ً.ً)**(ً

 .  0t  و    xمعرفة جلميع قيم 

),(وبدراسة الدالة الناجتة  txu    0,0فقط للقيم  tx  يع شروطحنصل على دالة حتقق مج 

 املسألة املصاغة أعله .

),(و كذلك ميكن صياغة الدالة txu : بالشكل االيت-  

ًنناقشًالحالتينً:ً

,0عند:   x
a

x
t     :0وعند,  x

a

x
t 

,0الحالةًاألولىًعند:ًً  x
a

x
tًً

      0)(,0)(,   taxtax  0,0  atxatx 
a

x
t  
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)()(0 atxatxatx        ,)()(0 atxatxatx   

 أما 
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  -يف )**(  حنصل على : F,,بالتعويض عن 
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ً.ً.ً.ً)***(ً

,0الحالةًالثانيةًًعند:ً  x
a

x
t 

0)(,0)(,   taxtax0,0  atxatx   ,0,  x
a

x
tً
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                   )())(()(0 xatatxatxatx                                                                                                                                                         

                                              )()(0 atxatxatx   

 أما
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العام للمسألة احلدية غري املتجانسة بالشرطني االبتدائيني غري ًمن )***(  و )****( حنصل على احلل

  -املتجانسني والشرط احلدي املتجانس: 
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2),(واحلل ليتيتيتيتيتيت txu   هو يتمثل يف احلل العام للمسألة احلدية املتجانسة بالشرطني االبتدائيني املتجانسني

 املتجانس كالتايل: و الشرط احلدي  غري

  -ندرس حل املسألة احلدية التالية :

                             x0        ,uau xxtt
2 

 بالشرطني االبتدائيني:

                0)0,( xu t   ,    0)0,( xu                                                                                          

 و الشرط احلدي: 

  0t ,     )(),0( ttu  
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مما جيعلنا نتنبأ  aمن الواضح أن النظام احلدي حيدث موجة تنتشر على امتداد الوتر إىل اليمني بسرعة 

 بالصورة التحليلية للحل:                                          

)(),(2 atxftxu  

2)0,(),(0من الشرط احلدي  f  نعني الدالة    tttu   :حنصل على-  

0),()(),0(2  ttatftu  

tazنفرتض أن:  
a

z
t  

  )()(
a

z
zf  0),()(),0(2 

a

z

a

z
zf

a

z
u  

 و منها: 

)()(),(2 a

x
t

a

atx
txu 


  

  0tمعرفة للقيم  t)(ألن   0atxغري أن هذه الدالة معرفة فقط يف املنطقة  

2),(لتعيني  txu  جلميع قيم املتغريين املستقلني نستكمل الدالة)(t   إىل القيم السالبة للمتغريt    و

)(0بفرض أن:    t   0للقيمt 

2),(و احلل ليتيتيتيتيتيت txu  هو حل املسألة احلدية املتجانسة بالشرطني االبتدائيني املتجانسني والشرط احلدي

)(),0( ttu   :غري املتجانس-  
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),,(),(جمموع الدالتني  21 txutxu  هو عبارة عن احلل العام للمسألة من النمط االول "املسألة احلدية

-غري املتجانسة بالشرطني االبتدائيني غري املتجانسني و الشرط احلدي غري املتجانس":
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  .ً.ً.ً)*****(ً

 مثال تطبيقي:   •

ً -عني حل املسألة احلدية التالية :

     0,0  tx  ;          tuu xxtt
2644  

      xxut sin2)0,(        ;      xxu
6

1
)0,(  

                                             ttu 44),0(  

من الواضح أن املسألة املصاغة هي مسألة حدية غري متجانسة  بالشرطني االبتدائيني غري املتجانسني و 

  -الشرط احلدي غري املتجانس :
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 باملقارنة بالعلقة )*( حنصل على:

ttxxxxttxfa 42 4)(,sin2)(,
6

1
)(,16),(;2   

 -بالتطبيق يف احلل العام  للدالة )*****( حنصل على :
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