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 الحماية التشريعية للحريات العامة في القانون الليبي

جامعة طرابلس/ ليبيا ــ كلية القانونــ  د. حسام علي الحاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : المقدمة

نه يجب تنظيم العالقة بين إالفرد والمجتمع متالزمان وال ينفصالن، ف أنطالما 

الدستور يمثل وسيلة الحكم وبما أن  ،في المجتمع سلطة الدولة وحريات األفراد

تحيل كونه يس فعليه تقع مهمة تنظيم هذه العالقة ،الديمقراطي في المجتمعات المتقدمة

جتماعية هي رابطة قانونية قبل كل فالرابطة اال تصور مجتمع بشري بدون تشريع،

.المجتمع يكون القانون شيء وحيث يكون

وفي الواقع، ال تكون حماية ممارسة الحريات العامة دائما وفي كل مكان 

حلول تختلف تبعا للحريات كما أن ال ،الواحدة بنفس الطريقة، حتى داخل الدولة

على ذات  تنظيمها ال يقع دائما، أي تبعا للنشاط اإلنساني المعني، وأنماط المعنية

تمع والظروف لمجالمستوى ، وإنما يتغير تبعا للحاالت العادية التي يكون فيها ا

 .بها البالد مراالستثنائية التي ت

لذلك فإن أساليب تنظيم الحرية ليست واحدة فقد تكون عن طريق الدستور أو 

)يميةالقرارات اإلدارية التنظ القانون كما قد تكون عن طريق
1
).

 : أهمية الموضوع -أوال

إن لموضوع الحقوق والحريات العامة أهمية بالغة تتمثل في أنها من بين 

ن هذه األخيرة إحيث  ،في العصر الحالي الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي

 ،تطورت بتطور األزمان واألذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد الحكام

فاالعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وحقوقهم المتساوية 

ن شيء الذي ال يكون إال باعتراف وضما الثابتة هو أساس الحرية والسالم في العالم

واحد هو) الحقوق والحريات(.

ح في من الموضوعات المهمة التي تطر العامة لذلك يعد موضوع الحريات

الحريات وال تزال سبباً للكثير من المشاكل  فقد كانت وقتنا الحاضر،مجال البحث في 

1



األصعدة  التي يتعرض لها اإلنسان سواء كان ذلك بشكل جماعي أو فردي ، وعلى

لإلنسان  أنن الحرية بالمفهوم المطلق هي إاالقتصادية واالجتماعية والسياسية ، إذ 

ضمانات لممارسة  إيجادوالبد من  ال يضر باآلخرين،  أن على يءش أيالقيام بفعل 

حتاج إلى تنظيم الذي ي األمر أخرى،هذا الفعل من جهة وبيان حدوده من جهة 

 الحريات وحمايتها.

 :وتساؤالتها  الدراسة إشكالية -ثانيا

كانت النصوص الدستورية والقانونية قد قررت حفظ النظام العام من خالل  إذا

تلك النصوص كافية لحماية  إنالوقت ذاته في القول  فهل يمكن القانون،سيادة 

الدستور عن  ؟ وفي حال سكوت األفراد ن قبلالحريات العامة وضمان ممارستها م

تنظيمها فهل يكون القانون هو البديل في المعالجة ؟ وما  أوالنص على حريات معينة 

 بالبالداالستثنائية التي تطرأ  للظروف تنظيم الحريات وهل يمكن في اإلدارةهو دور 

؟تقييدها أوكون سببا لمصادرة الحريات العامة ت  أن

ث.وأخرى سيتم طرحها ستكون مدارا لإلجابة في هذا البح األسئلةل هذه ك

 البحث: فرضيات  -ثالثا

تتمثل فرضية البحث باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

للحريات العامة ؟  ما هي الكيفية التي تتم من خاللها الحماية الدستورية والقانونية 

 حققت الحماية الكافية للحريات العامة  ؟ وهل أن التشريعات الليبية قد

أم أنه ضمانة لها ؟ ،هل أن فرض القيود على الحريات يعد انتقاصاً لها 

 ف البحث:اهدأ -رابعا

فضالً عن  العامة،يهدف هذا البحث إلى بيان الحماية الدستورية للحريات 

وكذلك بحث  ،الحرياتفي تنظيم  اإلدارةالتي تتبناه  األساسية البحث في المبادئ

 .االستثنائيةالعادية و تنظيمها في الظروف 

  :خطة البحث -خامسا

من أجل اإلحاطة بالموضوع من جوانبه كافة ، فقد تم تقسيمه على ثالثة 

وسيخصص المبحث  ،تنظيم الدستور للحريات العامة  األول المبحثسيتناول  ،مباحث

2



واألخير فسيعالج تنظيم  أما المبحث الثالث ،الثاني لتنظيم القانون للحريات العامة

 وسيتم ختم الدراسة بخاتمة تضمنت أهم ما تم التوصل إليه ،للحريات العامة األنظمة

 .البحث في

 : تنظيم الدستور للحريات العامة ــ المبحث األول

بالتوفيق بين الحرية والمصلحة العامة ، فإن مهمة م هتإذا كانت الدولة ت 

)بين السلطة والحرية في إطار الدولة الدستور هي تنظيم التعايش السلمي
2
، وألجل  (

اعتراف  األول مطلبين ، يتناول إلىتسليط الضوء على ذلك، سيتم توزيع هذا المبحث 

ونية للحريات العامة في الثاني فيعالج القيمة القان أماالدستور بالحريات العامة ، 

  .الدستور

 : اعتراف الدستور بالحريات العامة األول ـــالمطلب 

داخل األفراد بها تتضمن الدساتير مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع 

وتحقيق ضمانات ممارستها ، ووضع القيود التي تحد من تقييد  الدولة، لكفالة احترامها

ساسها بحقوق وحريات اآلخرين م أن تبقى في حدود عدم السلطات العامة لها ، بشرط

).) ضرار بالمصالح األخرى للمجتمعاإلوعدم 
3
 

على هذه الحقوق  ال تتغول أي سلطة من السلطات العامة  جل أنأومن 

تمثل في نص الدستور على ي كان البد من وجود ضابط لتلك السلطة والحريات،

ة التي تنظم الحريات يإدراج المبادئ الرئيس ن يتمأاحترام تلك الحقوق والحريات و

ن ال يترك للسلطة التنفيذية أن تنظمها عن أصلب الوثيقة الدستورية ، و العامة في

ممارستها  الحريات وتجعل فتتوغل في تلك وغيرها  المراسيم أو اللوائحطريق 

. والتمتع بها استثناء

الوثيقة الدستورية يسبغ عليها من  ق والحريات العامة فين تقرير الحقوأذلك ل

لنصوص الدستورية األخرى، األمر الذي يحول دون تالعب السلطتين ل القوة ما

ومن ثم جعل كل تشريع  ا،تهمصادر التشريعية والتنفيذية فيها من خالل تقييدها أو

 يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غير دستوري وواجب

 2011الدستوري الليبي  اإلعالنالمادة السابعة من قا لذلك فقد ورد في وتحقي ،اإللغاء

لإلعالنات وتلتزم باالنضمام  األساسيةوحرياته   اإلنسانعلى ) تصون الدولة حقوق 

3



، ونص مشروع التي تحمى هذه الحقوق والحريات( واإلقليمية والمواثيق الدولية

لمعنون بالحقوق والحريات العامة  في في الباب الثاني ا 2017الدستور الليبي الجديد

لكل  اً وما بعدها على جملة من الحقوق والحريات العامة باعتبارها حق 31المادة 

قد نص على  1951اإلشارة إلى أن الدستور الملكي الليبي  -أيضا -،  كما تجدرمواطن

 وما بعدها .  11ن كانت بشكل مقتضب من المادة جملة من الحقوق وإ

 اتهاأو في مقدم نهاالدساتير المقارنة النص على الحريات العامة في متووتعمد 

يرتب ذلك أثرا مهما يتمثل في أن تكون لها القيمة أو أو بإعالنات الحقوق الملحقة 

في سلم البناء  القانونية نفسها المقررة لسائر النصوص الدستورية وبمرتبتها نفسها

)القانوني للدولة
4
ليست  اتالتي تسلكها الدساتير في تنظيم الحري ، ولكن األساليب  (

  :اآلتية  األساليب ذلك أحد واحدة وإنما تسلك في

نه إبالحقوق والحريات في متن الدستور ، ف يعترفإن المشرع الدستوري عندما  - أوال

من  22عليها ، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة  على القيود الواردة -أيضا–قد ينص 

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص اإلعراب عن رأيه  1951لكة الليبية ممالدستور 

وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن ال يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف 

وبذلك  المتعلق بحرية الصحافة ، 23وكذلك نص المادة  ،النظام العام أو ينافي اآلداب

نها الصحافة فإ ال حرية التعبير مثل حريةحد أشكأن السلطة التشريعية عندما تنظم إف

ن نص المادة إملزمة بالنص على ذلك القيد في متن التشريع ، وبعبارة أخرى ف

السلطة التشريعية بعدم سن قانون يجيز التعبير عن الرأي  المذكورة يتضمن قيدا على

ن القيام بأي األفراد م إذا كان مخالفا للنظام العام واآلداب ، وواجبا على اإلدارة منع

، وهذه صورة من صور التعبير عن الرأي إذا كانت مخالفة للنظام العام واآلداب

 2011الدستوري  اإلعالنمن  14قريبة لنص المادة  أعالهالنصوص المذكورة 

 وما بعدها. 35-34-31د وافي الم   2017الليبي ومشروع الدستور

دون أن يشير إلى قيود معينة أن ينص الدستور على الحريات والحقوق من  -ثانيا

اإلشارة إلى جواز تنظيمها من المشرع ، ومن ثم ال  مفروضة عليها فضال عن إغفاله

ا ما تجنب المشرع ولعل هذ ا إال عن طريق تعديل دستوريبهيمكن المساس 

الدستوري الليبي الوقوع فيه من خالل عرضنا للدستور الملكي واإلعالن الدستوري 

 .2017وع الدستور لسنة ومشر 2011الليبي
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تنص الدساتير على بعض الحقوق والحريات وتجيز تنظيمها بتشريع ، وهذا هو  -ثالثا

 اإلعالنمن  15 المادةبه  ت ومثال ذلك ما جاء ،االتجاه السائد في الدساتير المقارنة

السياسية والجمعيات وسائر  األحزابتكفل الدولة حرية تكوين )   الدستوري الليبي

 ، فيأتي التشريع مكمال للدستور فيمنظمات المجتمع المدني ويصدر قانون بتنظيمها( 

 .الحرية وتحديد شروط ممارستها وبيان حدودها هذه نظيمت

 :القيمة القانونية للحريات العامة في الدستور المطلب الثاني ــ

تختلف القيمة القانونية للحريات العامة باختالف طبيعة الدساتير التي 

لدستورية من حيث طرق تعديلها أو إلغائها فسنجد ا وإذا نظرنا إلى القواعدتتضمنها، 

 :أننا أمام نوعين من الدساتير

 : الدساتير المرنة -1

المختصة  أن الدستور قابل لتعديل أحكامه عن طريق السلطةوالمقصود بها 

القوانين العادية ، بمعنى  بهابذات القواعد واإلجراءات المتبعة التي تعدل بالتعديل  

عديله ال تختلف عن إجراءات تعديل ت آخر فمرونة الدستور تعني أن إجراءات وطرق

  .القوانين العادية ، فالمرونة تعني سهولة التعديل وبساطته

فيما يتعلق بموضوع دستورية  شكاليةإهذا النوع من الدساتير ال يثير أية و

)هولة تعديله ،س القوانين العادية ، وذلك بسبب
5
فهو دستور متجدد ومتطور بتطور  (

 .الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدة في كل عصر

 : ةالدساتير الجامد-2

إال  المقصود بالدستور الجامد ، الدستور الذي ال يمكن تعديل أحكامه وقواعده

ن تلك التي يتطلبها تعديل أحكام القوانين العادية ، ع بإجراءات وطرق تختلف

 لتعديل.إجراءات اواالختالف هنا اختالف في درجة الصعوبة والتعقيد في 

ثباته واستعصاء قواعده ونصوصه على وال يعني وصف الدستور بالجامد 

وأغلبية معينة لتعديل نص فيه أو جراءات معينة إ التعديل واإللغاء وإنما يعني اشتراط

فوق مرتبة القوانين  ذا المعنى يحقق للدستور سمواً شكلياً بهوالجمود  ،أحد أحكامه

 .العادية 
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والهدف من جعل الدستور جامدا ، هو كفالة نوع من الثبات ألحكامه عن 

كون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث و، طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا

لذلك نرى أن الدستور الجامد هو الذي يوفر ، لسبب ولغير سبب المستمر،يير والتغ

التالعب من السلطة  الحماية الكافية للحريات العامة لتكون بمنأى عن التعديل أو

التشريعية من خالل تقييدها أو حتى إلغائها. إذ ان في جمود الدستور يتحقق سموه ، 

باقي القواعد القانونية على تدرجها من الدستور يعني علوها على  وسمو قواعد

انتظمت التشريعات في شكل  تشريعات وقوانين ولوائح وقرارات إدارية ، فإذا إذا

هرمي فإن القواعد الدستورية بما فيها من حقوق وحريات تعتلي قمة هذا الهرم 

وألجل  ،لى كافة التشريعات والقواعد األخرى التي يتكون منها هذا الهرمع منتهيو

يجب أن يشدد الدستور على أن جميع حقوق  العامة،تحقيق الحماية الكافية للحريات 

األفراد المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية تتمتع بالحماية  وحريات

الدستور على أن جميع الحقوق تتمتع  من خالل النص في للتجزئة.وهي غير قابلة 

قدم  دستور، وتكون فيه مكفولة وقابلة لإلعمال علىبنفس القدر من الحماية في ال

 .األفرادالمساواة. وهذا سيعكس الوضع المتساوي لجميع حقوق وحريات 

 1951ابتدأ من الدستوري الملكي  ولكن ما يؤخذ عن المشرع الدستوري

يوجد نص  انه ال 2017ومشروع الدستوري الليبي لسنة  2011الدستوري  واإلعالن

األهمية من  يجعل من الحريات العامة تتبوأ ذات أي المعنىبهذا  ا ما ذكر أنف في

الليبي  الحماية بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، لذلك نوصي المشرع الدستوري

إذ  التجزئة للحقوق والحريات العامة بالنص على مفهوم عدم 2017في مشروعه لسنة 

جميع الحقوق والحريات في جميع األوقات ، إال إذا  المنتظر ينبغي أن يكفل الدستور 

ومتماشية مع من قبل الدستور نفسه ،  تعليقها بموجب شروط محددة  أمكن تقييدها أو

يجيز فرض  فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثالً، ال ،القانون الدولي

على الحق في حرية التنقل  ويمكن فرض قيود ،قيود إال على بعض الحقوق الواردة فيه

( والحق 3-19( وحرية التعبير المادة )1-12السكن المادة )  والحق في اختيار مكان

( وغيرها 2-22( وحرية تكوين الجمعيات المادة) 2-20ي  ) المادة في التجمع السلم

نص عليها القانون وكانت ضرورية  إذا إالبهذه القيود عموما  وال يُسمحمن الحقوق، 

)القومي والنظام العام. األمناية لحم
6
) 
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وفي القانون الدولي، هناك عدد من الحقوق التي ال يجوز صراحة وقف العمل 

( من العهد الدولي الخاص 4فوفقاً للمادة )  ،الطوارئ  ا أبداً حتى خالل حاالتبه

 االنتقاص من حقوق بالحقوق المدنية والسياسية، ال يجوز اتخاذ تدابير طارئة تستلزم

ي أضيق الحدود وف حياة األمةتتهدد  ي حاالت الطوارئ االستثنائية التيف اإلنسان إال

 والمعلن قيامها رسمياً. التي يتطلبها الوضع

وال يجوز أن تتعارض التدابير الطارئة مع الواجبات األخرى المترتبة 

أو  لتمييز فقط بسبب العرق أو اللونا بموجب القانون الدولي وال يجوز أن تتضمن

 واضحاً  الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي. لذلك يجب أن يكون الدستور

 الحقوق التي يسمح بوقف العمل بها أثناء قيام هذه الحالة.وإزاء  الطوارئ،إزاء حالة 

ومن ضمن الحقوق غير الخاضعة لالنتقاص : الحق في الحياة وحظر 

لطبية أو العلمية بدون موافقة ، وحظر ا التعذيب والمعاملة المهينة وحظر التجارب

 الرق وتجارة الرق والعبودية وحظر الزج بالسجن بسبب عدم القدرة على الوفاء

واجب تعاقدي ومبدأ القانونية في حقل القانون الجنائي ، االعتراف بكل إنسان ب

وسيادة الوجدان والدين. ويقتضي مبدأ القانونية و كشخص أمام القانون وحرية الفكر

الة الطوارئ. وال ح القانون وجوب احترام الشروط األساسية للمحاكمة العادلة خالل

يجوز ممارسة التمييز في تنفيذ التدابير خالل حالة الطوارئ. وفضالً عن ذلك ، ال 

روف التذرع بحالة الطوارئ كمسوغ للتصرف في انتهاك للقانون ظ يمكن في أية

ن الحرية أو االنحراف عن م لدولي كالحرمان التعسفياإلنساني أو معايير القانون ا

 المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة ، بما فيها افتراض البراءة.

 :ون للحريات العامةنتنظيم القا ــ المبحث الثاني

ردة المنظمة للعالقات االجتماعية لمجالقانون هو مجموعة من القواعد العامة ا

ولما   مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها. بين األشخاص والمقترنة بجزاء

 :طلبينم للقانون من دور كبير في تنظيم الحريات سيتم بحث ذلك في

 :كفالة القانون للحريات العامة ــ األولالمطلب 

ن ما يذكره المشرع إذ إ محددة،ال يمكن حصر الحقوق والحريات بنصوص 

وال يعني عدم النص على حقوق  المثال،على سبيل  الدستوري من حقوق وحريات هو

 ..وحريات أخرى أن المشرع الدستوري ال يكفل حمايتها
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وقد استخدم  معينة،ن الدستور قد يحيل للتشريع مهمة تنظيم حرية لذلك فإ

 1951والدستور الملكي  2011اإلعالن الدستوري  في الليبيالمشرع الدستوري 

 ون( كما قد.....وينظم ذلك بقانمتعددة )ات عبار 2017ومشروع الدستور الجديد لسنة 

(.ستخدم عبارة )... في حدود القانونا

ريات مسوغاته ويجد مبدأ إحالة الدساتير إلى القانون لتنظيم الحقوق والح

لدولة تلتزم باحترام التشريع بوصفه الناطق ا ن السلطات فيباعتبارات متعلقة بأ

لقانون ا يود على الحريات ليس لها سند منبالقاعدة القانونية وال يجوز لها فرض ق

،(
7
نه ال يمكن فرض أي التزام قانوني على األفراد إال إذا أجاز التشريع فضال عن أ (

)باشرةم ذلك بصورة مباشرة أو غير
8
) .

ويرى البعض من الفقه أن المشرع العادي يتمتع بسلطة تقديرية عند تنظيمه 

أن ال ينحرف عن قصد المشرع الدستوري بذلك على  للحرية في حال كونه مفوضا

لسلطة التنفيذية عندما ا نطبق علىا تفي كفالة الحقوق والحريات العامة، والحال نفسه

)تكون مفوضة بتنظيم الحرية
9
).

كرة ضمانات في حين يرى آخر ونحن نؤيده أن التسليم بذلك يؤدي إلى هدم ف

على سلطة المشرع ال يمكن أن الحريات تعد قيودا تفرض  نالحرية من أساسها إذ إ

)يتحلل منها أو يستبيحها
10
لطة المشرع في تقييد س ن، مسوغاً من ذلك إلى القول إ (

 الحريات سلطة مقيدة لألسباب اآلتية : 

ترد في مجال دستوري وترد على موضوع من الموضوعات الدستورية التي -1

أجيز للمشرع االعتيادي  ي األصل واستثناءف يتخصص بمعالجتها المشرع الدستوري

 .تنظيمها

ن سلطة المشرع تعد استثناء عليها فال يجوز التوسع فيإن األصل هو الحرية وإ -2

..االستثناء وحصره في أضيق الحدود

ن المشرع عندما يصدر تشريعا مقيدا للحرية يعد مخالفا للدستور وليس فقطإ  -3

.منحرفا في استعمال السلطة
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 : حدود تنظيم القانون للحريات العامة ـــالمطلب الثاني 

تنص بعض الدساتير على عدم جواز إصدار تشريع يقيد حرية معينة ومثالها   

ال يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة  ) مواده ىحدإ نص الدستور األمريكي في

من من حرية الكالم أو الصحافة، أو  دين من األديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد

 .( حق الناس في االجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من اإلجحاف

فقد نص المشرع الدستوري لم يأخذ بذلك ، الليبيولكن المشرع الدستوري 

ال أن  على  2017مشروع الدستور  إليالليبي في دستوره الملكي وما بعده وصوال 

ردة في هذا الدستور أو تحديدها إال يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الوا

) حكم قضائي(، ويؤيد هذا الطرح حكم المحكمة العليا في ليبيا  بناء على بقانون أو

عندما نصت على )حق األفراد في تكوين هيئات اجتماعية من 1971الصادر سنة 

 (11) الحريات العامة ومقيد بصالح الجماعة وينظمه القانون (

حماية  قد هدم كل الليبي نجد أن المشرع الدستوري ما ذكر أعاله واستنادا إلى

من خالل منح السلطة التشريعية صالحية تقييد الحريات للحقوق والحريات العامة 

العامة أداة بيد السلطة  العامة، ال بل ذهب إلى أكثر من ذلك الحد جعل الحريات

وجدت أن ممارستها يشكل ا متى ما تهالتنفيذية تستطيع في أي وقت ومكان مصادر

من يكون في سدة الحكم. وهذا بالطبع يتنافى مع أسس الدولة الديمقراطية  خطرا على

 37القانون رقم  إصدار، ويؤكد هذا الطرح التي تعد وسيلة لتحقيق الحريات العامة

والمقيد لحرية التعبير والمتعلق بعقوبة من يقوم بتمجيد القذافي وهو ما يعد  2012/

حرصا من مشرعنا  أكثرلحرية التعبير في ليبيا ، ولكن القضاء الليبي كان خرقا 

حكم المحكمة العليا في ليبيا  حفاظ على هذا الحق الذي توج بإصدارالكريم في ال

عدم »، فقد أعلنت المحكمة العليا الليبية (12)باعتبار القانون األخير غير دستوري

ما طعن به مدافعون عن حقوق اإلنسان قانون يجرم تمجيد القذافي بعد« دستورية

 من شأنه أن يقيد حرية التعبير. أنمؤكدين 

باسم »وأعلن رئيس الغرفة الدستورية في المحكمة العليا خالل جلسة مقتضبة 

 «. 37/2012الشعب قررت المحكمة عدم دستورية القانون رقم 
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العليا في وكانت جمعية ليبية مدافعة عن حقوق اإلنسان طعنت أمام المحكمة 

القانون  »هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني االنتقالي وأصدره تحت اسم 

«. 37/2012رقم 

أن إذاعة أي أخبار أو » ، على 2012مايو  2وينص القانون الصادر في 

باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد أو إلقاء » تضر « دعاية كاذبة أو مغرضة 

أو إضعاف الروح المعنوية للمواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها الرعب بين الناس 

«.بالسجن لمدة غير محددة 

إذا » و« تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه »  لـ«  الدعاية »ويجرم القانون 

» من الممكن أن يحكم من يقوم بها «  أدت الدعاية او األخبار إلى ضرر بالبالد

أي شخص يفعل أي شيء يمس بثورة »ريم وسجن كما يقضي بتج«.بالسجن المؤبد

أهان الدين اإلسالمي، أو هيبة  »، كما يمكن توجيه اتهامات ألي شخص «فبراير 17

الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان عالنية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو 

«. علمها

قض مع اإلعالن وأكد المجلس الليبي لحقوق اإلنسان أن هذا القانون يتنا

الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني االنتقالي، أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، 

والذي يحمي حرية التعبير.

انتهاكا خطيرا »و« تراجعا خطيرا»واعتبر المجلس أن ذلك القانون يشكل 

، ونحن نرى بضرورة التزام المشرع بالنصوص «للحريات العامة وحقوق اإلنسان 

قوانين تخالفها بحجة  وعدم خرقها بإصدارالحامية للحريات العامة  الدستورية

المحافظة على النظام العام في الدولة.

ويرى بعض الفقهاء أن التزام المشرع بالنصوص الدستورية يختلف بحسب 

ا نهأو توجيهية فإذا كانت تقريرية تتميز بالتحديد فإ ما إذا كانت تلك النصوص تقريرية

حيالها  يقتصر التزامهتكون واجبة التنفيذ مباشرة دون الحاجة لتدخل المشرع الذي 

ضي للجميع وإذا بعدم مصادرته للحرية المنصوص عليها فيه ، ومثالها كفالة حق التقا

سلطته تكون في ذلك محدودة وال يستطيع إصدار قوانين تخالفها  نما تدخل المشرع فإ

ا إلى بها وتوجه خطانهبمضمو انونية توجيهية غير محددة، أما إذا كانت النصوص الق

المشرع وليس إلى األفراد فيكون للمشرع إزاءها سلطة تقديرية واسعة ومثالها ما 
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الدساتير من كفالة الدولة الحفاظ على الطابع األصيل لألسرة ، وما يتمثل  تنص عليه

ولكن ال يستطيع المشرع  بحاجة إلى تشريع فيه من قيم وتقاليد فيكون مثل هذا النص

وإال عد  الرابطة  األسرية  حقوقالذي يضمن  إصدار تشريع يخالف هذا النص

وهو ما استحدثه المشرع الدستوري الليبي في مشروع الدستور  دستوري التشريع غير

  .27في المادة  2017المنتظر

يتوافر في التشريع المنظم للحرية والضابط  أننه البد أذاك نرى  بهذا أو ولكن

حديد إطار العمل والممارسة لكل من السلطة والفرد إلى تلحدودها والهادف أساسا 

يكون التشريع المنظم للحرية قائم على أسس  أن:  (13)من بينهامة مهبعض الشروط ال

تشريع والذي و اله مصدر تنظيم الحريات وتحقيقها أندعم وكفالة الحرية ، وهنا نجد 

تحديد إطار العمل والممارسة لكل من السلطة والفرد بإيضاح كافة  إلىيهدف أساسا 

لبيان ماهية الحرية ووسيلة تنظيمها والضمانات المقررة لها  ةلتحديد الالزما جوانب

 أننه يجب فإ مجالامال وأمينا في هذا الك وحتى يحقق التشريع التنظيم للحرية ويكون

صبح ي القضاء عليها بحيث أوه وأسسه على دعم الحرية ، ال الحد منها يقوم في أسباب

فرض ضمان  إلىيتجه التشريع  أنتنظيم الحرية هو الكافل لممارستها ، ويجب 

ن المشرع هو الذي ، أل األفرادسلطة الضبط تجاه  الحرية وإقرارها تجاه السلطة ومنها

وتضمن عدم  م وجود الحريةوضع أسس تدع إلىيتجه  أنيقوم بوضع القانون ويجب 

ن تكون متفقة تماما مع  األحكام القانونية الواردة في ، وأمن أي سلطة كانت خرقها

، وان تكون محاطة بسياج الجزاءات عند  انتهاكها.الدستور 

 : نظيم األنظمة للحريات العامةت ـــ المبحث الثالث

المبحث إلى ثالثة مطالب ، األول ذا الموضوع سيتم تقسيم بهألجل اإلحاطة 

لتدخل اإلدارة في تنظيم الحريات العامة ، والثاني فسيعالج  سيتناول المبادئ األساسية

لمطلب الثالث فسنبحث فيه ا ، أماالعاديةتنظيم ممارسة الحريات العامة في الظروف 

.تنظيم ممارسة الحريات العامة في الظروف االستثنائية

المبادئ األساسية لتدخل اإلدارة في تنظيم الحريات  األول ـــالمطلب 

 : العامة

 إلفساد اتجهت عدم المساس بحرية اآلخرين . فإذاإن حرية اإلنسان مقيدة ب

،  (14)التدخل لتقييدها على من له االختصاص اً فهنا يكون واجباآلخرين ،  حرية
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اإلدارية لتحقيق  السلطة وإيقاف كل مخترق لها عند حده ، ويقتضي أن تكون تصرفات

ن تقييد الحريات في الواقع ، لذلك فإ القانونية هذه الغاية خاضعة لقواعد المشروعية

وتدخل مجال التعارض بين متطلبات اإلدارة الحديثة والمحافظة على  تعد مشكلة كبيرة

للحقوق والحريات العامة من جهة  النظام العام من جهة ، وبين االحترام الواجب

 .أخرى

ومشروع  2011الدستوري  اإلعالنالمشرع الدستوري من خالل  منحوقد 

ما إ،  (15)الكاملة بتقييد الحريات العامة سلطة اإلدارة الحرية 2017الدستور المنتظر 

بالنظام العام أو اآلداب العامة ، أو بناء على قانون ، أو  بناء على عدم اإلخالل

من اإلعالن الدستوري  15حكام المادة ألفاستناداً  بحكم قضائي  أو لضرورة أمنية

تكفل الدولة حرية تكوين األحزاب السياسية والجمعيات وسائر  )  2011الليبي 

منظمات المجتمع المدني ، ويصدر قانون بتنظيمها ، وال يجوز إنشاء جمعيات سرية 

حدة اآلداب العامة ، وغيرها مما يضر بالدولة وو أومخالفة للنظام العام  أومسلحة  أو

 .التراب الوطني ( 

مصطلح واسع يحمل في طياته العديد من التفسيرات ولذلك قد  النظام العامف

 غير مقبول  مر الذي  يكون ألاكذريعة ترتكز عليها سلطة اإلدارة لكبح الحريات  يكون

تتمسك بهذه المبادئ لتحافظ على  أنب على السلطة وفق مبادئ الديمقراطية والتي يج

كلمة النظام العام كلمة واسعة المفهوم كما أسلفنا وتخضع  أنمشروعيتها ، وبما 

للتأويل والتفسير وخشية استغاللها من سلطة اإلدارة الستعمالها لهذا الحق في 

تصرفاتها التعسفية ، لذا يتطلب وضع نص دستوري ينص على  كل تقييد أو حق 

  .(16)يخضع لرقابة القضاء أنالمصلحة العامة يجب  أساس تسوغه

حمايتها ملقاة على عاتق لية صيانة الحريات العامة وضمان ولما كانت مسؤو

  :خيارين نه ال مناص منإالدولة، ف

 مسبق،المجال لممارسة الحرية بدون أي شرط أو إجراء : يفسح  الخيار األَول

ممارستها غير خاضعة ألي حد. فالحدود معينة مطلقة وأن  لكن هذا ال يعني أن الحرية

أنه وفي صورة تسجيل  إال ،بالقانون ومعلومة مسبقا وتجاوزها يؤدي إلى إيقاع الجزاء

، كاالعتداء على حرية الغير، أو عدم احترام القانون،  (17)تجاوزات لحدود الحرية
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الجزائي، فرض عقوبات جزائية، وتسمى هذه الطريقة بالنظام  تلجأ الدولة إلى

 .والرقابة في هذا النظام رقابة الحقة ذات طبيعة قضائية

فهذه  ،فهو يضع شروطا وإجراءات سابقة لممارسة الحرية:  أما الخيار الثاني

رقابة سابقة ذات مرمى وقائي ، وتسمى هذه الطريقة  األخيرة ال تمارس إال إثر إجراء

 . (18)إداريةالنظام الوقائي والرقابة رقابة سابقة ذات طبيعة 

النظامين يمكن تطبيقهما معا في آن واحد حسب طبيعة  كال والجدير بالذكر أن

 ،ن النظامين يؤديان إلى نفس النتائج إلصعيد العملي ، فا الحرية محل التقنين. أما على

  .فالنظام الجزائي له آثار ردعية تثني عن تجاوز الحدود المقررة

 : العاديةتنظيم ممارسة الحريات العامة في الظروف  ـــالمطلب الثاني 

بين فئتين من األنظمة لتدخل اإلدارة  األفرادبشكل عام يميز في مواجهة نشاط 

والنظام الوقائي وفي جميع األحوال ، يجب على اإلدارة  : النظام العقابي أو الزجري

 ، األفراد أفعاللتصرفات او ا أن تحترم المبادئ األساسية في تدخلها لمواجهة مختلف

 واللجوء إلى هذا النظام أو ذاك مسألة تتحكم فيها اعتبارات عديدة تجعل من الوسائل

 .ما عقابية أو وقائية وهذا ما سنبحثه تباعاإلمعتمدة من اإلدارة ا

 :العقابي  النظام األول ــالفرع 

السلطة إال  يفترض هذا النظام ترك الفرد يمارس نشاطه بحرية ، وال تتدخل

م وممارسة تهالتي رسمها القانون لمباشرة نشاطا لمعاقبة تجاوز األفراد للحدود

يعّدها تجاوزات  بمعنى آخر يرتكز هذا النظام على منع بعض األعمال التي ،م تهحريا

تطبيق للقاعدة  –في المبدأ  –يقابلها عقوبات ، وينتج عن ذلك أن النظام العقابي هو 

الحرية هي القاعدة، ووضع قيود عليها هو االستثناء ، فكل ما ال يمنعه  ةاألساسية التالي

لمتطلبات  مةءماللعقابي هو النظام األكثر ا النظام أنويبدو  جائز،القانون الجزائي هو 

لحاالت ، ا الحريات العامة ، وذلك ألنه إذا كان المشرع والسلطة التنظيمية هما  حسب

جاوزات ، فان العقوبات ال يمكن أن تفرض مبدئيا إال أصحاب الصالحية في تحديد الت

لقضائية ، وأمام هذه السلطة يتمتع الفرد الذي يخالف القانون بكل ا من قبل السلطة

 .الضمانات التي تحول دون انتهاك حقوقه 

فإن تخصص وضع حدود الحرية  الجزائي،أما من الناحية العملية للنظام 

بقوانين  ويحجزهافسه الذي يجرم بعض األفعال ن وقيود لها يرجع بالنظر إلى المشّرع
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، رتكاب المخالفةا سابقة الوضع غير رجعية ، تعين بوضوح الجزاء المرتقب في حال

  :عديدة منها مزاياوهذه الطريقة لها 

فقبل ارتكاب الفعل يكون الشخص على علم يقيني بما ينتظره من  إعالم الشخص -أوال

 .عقاب

فممارسة الحرية  وال يجعلها رقيبة على الحرية ، دارةهذا النظام يجنب تدخل اإل -ثانيا

مقيدة ولها  بأنهاإدارية ، بل تمارس مباشرة مع العلم  غير مشروطة بالقيام بإجراءات

 .حدود

هو المكلف بمالحظة  القضاء نإإذا تم تجاوز الحدود الموضوعة بصفة قانونية ف -ثالثا

 .لجزاء ثانياا المخالفة أوالً، وبإيقاع

فالقضاء هو الحارس والحامي  للحرية،تكليف القضاء بهذا الدور هو ضمان  -رابعا

ثر محاكمة تكفل فيها جميع الضمانات إ إالالطبيعي للحريات الفردية وال يقضي 

 اإلدارة.جهة  أماموهي ضمانات قد تكون مفقودة  اإلجرائية

أغلب  (19)ومن الحريات الخاضعة لهذا النظام في النظم الديمقراطية

وحرية المسكن التي ال تحتاج  الشعائر الدينيةالحريات األساسية مثل حرية ممارسة 

 واألخالق ممارستها القيام بإجراءات، لكن ممارستها بطريقة مخالفة لألمن العام

 .القضائية للتبعاتلحميدة يفتح الباب ا

على أن النظام الجزائي برغم جعله المشّرع والقاضي رقيبين على ممارسة 

إذا علمنا أن المشرع والقاضي هما من بين  الحرية ، وهذا في حد ذاته ضمان مهم

يا، فالمشّرع نسبن أجهزة الدولة الحليفين الطبيعيين للحرية ، إال أن هذا الضمان قد يكو

هو في الواقع أغلبية سياسية أو حزب سياسي يملك األغلبية في البرلمان وال يمثل 

من أجل هذا لم تعد القاعدة القانونية تعبر عن إرادة  ،لعام ا أحيانا إال أقلية في الرأي

ظرة خاصة للصالح العام ن بل أصبحت في الواقع إرادة فئة سياسية معينة لها الشعب،

ولذلك فال مناص من إخضاعها لرقابة قضائية تسهر  ،تنحرف بالسلطة التشريعيةوقد 

 .طابقة القوانين للدستور واحترامها للحريات وحقوق المواطنينم على
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من ميزات هذا النظام تكليفه القضاء بمراقبة  تقدم،فكما  أخرىومن جهة 

الحريات إذا لم يكن هذه الميزة قد تنقلب جورا على  إال أن ،شرعية ممارسة الحرية

  .القضاء يتمتع باستقاللية فعلية عند استخدامه لمآرب سياسية

ال بد من اإلشارة إلى أن تحرر النظام الجزائي مرتبط إلى حد بعيد  أخيرا

وكذلك بالمحكمة  (20)للقاضي،السلطة التقديرية  بمدى دقة تعريف المخالفة وتقييد

ضمانات إجرائية  التي يتعين أن تكون محكمة حق عام ال محكمة استثنائية ال المختصة

 .أمامها

 : النظام الوقائي الثاني ـــالفرع 

لإلدارة أن تتدخل في مسالة تنظيم ممارسة  الوقائي يمكنبموجب النظام 

  وهي: والقانون،الحريات العامة وفقا لوسائل تحدد بموجب الدستور 

 : األنظمة والتعليمات -أوال

هدف إلى المحافظة على تتتضمن األنظمة والتعليمات قواعد عامة مجردة 

حريات األفراد ، كونها تعد من أهم أساليب الضبط ل النظام العام، وتتضمن كذلك تقييد

ظاهر عدة في تقييدها م اإلداري وأقدرها في حماية النظام العام  ، وتتخذ هذه اللوائح

  .اد منها المنع ، والترخيص المسبق وتنظيم النشاطلنشاط األفر

أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً المقصود منه المنع ف

 اً لحظر المطلق لنشاط ما ، الن ذلك يعنى انتهاكا واألصل أن ال يتم ،كامالً أو جزئياً 

لنشاط عندما يشكل ل ولكن أجاز القضاء استثناًء المنع الكامل ،للحرية ومصادرة للنشاط

في إطار نظام المنع ، وإخالال بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو لعب الميسر

ا ولكن بإمكان اإلدارة أن تتدخل عفوي ،تبقى القاعدة  –كما في النظام العقابي  –الحرية 

قّدرت أن ذلك يؤدي إلى اضطراب يهدد النظام  لمنع مسبق لممارسة الحرية العامة إذا

ة خطرا على الحريات ، ألنه حتى لكن تشكل هذه الصالحية في تدخل اإلدارو  العام

نه يسبب دائما ضررا كبيرا يطال من القاضي اإلداري فإ ن تمت مراقبة هذا التدخلوإ

،  المنع قرارل توقيفي األفراد ، ذلك أن الطعن أمام القضاء اإلداري ليس له مفعول

 .ئيانها وإبطال العمل اإلداري يحصل الحقا بعد أن يتحقق الضرر

ال يسمح لألفراد بممارسة حرية معينة إال بعد ففيه  الترخيص المسبقعن  أما   

وحسب النصوص التي تنظم  (21)،بذلك ذنلإلدارة والحصول منها على إ تقديم طلب
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ممارسة الحرية صريحا أو ضمنيا ب الترخيص المسبق ، يمكن أن يكون الترخيص

ويتحقق الترخيص الضمني نتيجة سكوت اإلدارة عن الرد بالموافقة أو الرفض على 

إلى النصوص التي تنظم الترخيص المسبق  -أيضا–ويجب الرجوع  ،لترخيص ا طلب

ض لنصوص تترك لإلدارة الحرية برفا لمعرفة درجة خطورة هذا النظام فإذا كانت

ة ن نظام الترخيص المسبق ينفتح على سلطي سبب كان ، فإإعطاء الترخيص أل

من الصعب مراقبتها ، وقد تصل إلى حد التعسف ، وإذا حددت  استثنائيةإدارية 

ن رقابة القاضي اإلداري تصبح أكثر مصداقية إف النصوص القانونية أسباب الرفض ،

رضت ف ، وإذا، وحرية اإلدارة أكثر قبوال بالرغم من أنها تكون دائما مهددة 

شروط التي ينص عليها النصوص على اإلدارة إعطاء التراخيص عند استيفاء ال

ن سلطة اإلدارة لمسبق ال يمثل نظريا أية خطورة ألا ن نظام الترخيصالقانون ، فإ

 .تصبح مجرد صالحية مقيدة

قد ال تتضمن القرارات التنظيمية على منع ،فتنظيم النشاط ما يتعلق بفي أما

وإنما قد تكتفي  ،خطار عنه إلا ذن مسبق أوإين أو اشتراط الحصول على نشاط مع

 بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته ، كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق

 .لعامة أو تحديد أماكن وقوفهاا

 : القرارات الفردية -نيا  ثا

تلجأ إليها لتطبق على  ،اإلدارة من جهةوهي عبارة عن أوامر فردية صادرة 

  . واتهمذبفرد أو أفراد معينين 

هدم بوقد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينة كالقرار الصادر 

مثال ذلك األوامر الصادرة  ،أعمال أخرى  منزل آيل للسقوط أو نواهي باالمتناع عن

  .بمنع عقد اجتماع عام أو القرار الصادر بمنع عرض فلم سينمائي

نه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين واللوائح فتكون تنفيذاً األصل أو

صدر القرارات اإلدارية دون أن تكون مستندة إلى ت إال انه استثناء من ذلك قد ،لها

نصا على جميع ي فالالئحة أو التشريع ال يمكن أن ،قانون أو الئحة تنظيمية عامة

كما أن مفهوم النظام العام متغير ، فإذا ظهر  ،تحدثالتوقعات أو التنبؤات التي قد 

ي ن طلب أن يكون القرار الفردالتشريع أو الالئحة قد توقعاه فإ م يكنل تهديد أو إخالل
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ولكن بال شك  ،لطة الضبط من فاعليتها س إلى تجريد مستنداً إلى قاعدة تنظيمية يؤدي

 . لم تصادرها إنتقييد الحريات العامة  إلىسيؤدي في الوقت ذاته 

 : استخدام القوة -ثالثا  

قد تستخدم اإلدارة القوة المادية إلجبار األفراد على تنفيذ القوانين واألنظمة 

وتعد هذه الوسيلة أكثر وسائل الضبط  العام،النظام ب والقرارات اإلدارية لمنع اإلخالل

طورة على حقوق خ شدة وعنفاً بكونها تستخدم القوة الجبرية وال يخفى ما لذلك من

 .األفراد وحرياتهم

ومن الحاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى القوة التي يبيح القانون أو اللوائح 

خر آألفراد تنفيذ القوانين واللوائح وال يوجد أسلوب ا استعمال هذه الوسيلة، أن يرفض

كما يتم لقسر ، ا لحمل األفراد على احترام القوانين واللوائح غير القوة المادية أو

اللجوء إلى هذا األسلوب في حالة الضرورة. ولكن يشترط في جميع الحاالت أن يكون 

يتعرض له النظام  أنمكن ناسبا مع جسامة الخطر الذي من المة متلقوة الماديا استخدام

 أفعالعن  األفراديعني حتما مجازاة  العام ، فضال عن استخدام القوة المادية ال

قوة المستخدمة لمنع وقوع أي ليقصد بالقوة المادية تلك ا وانإجرامية ارتكبوها ، 

 بالنظام العام. إخالل

نه ال يكفى أن يكون قرار التنظيم أو التقييد أولكن مما تجدر اإلشارة إليه 

صدر بناًء على أسباب جدية ،وإنما تتسع رقابة أُ نه قد لحريات العامة جائزا قانوناً أو أل

ن ال تلجأ إلى أ اإلدارة الوسيلة المالئمة للتدخل ، فيجبالقضاء لبحث مدى اختيار 

صدر فيها. ومن أُ استخدام وسائل قاسية أو ال تتالءم مع خطورة الظروف التي 

مة هي استثناء على لطة القضاء في الرقابة على المالءس الضروري أن نبين أن

اإلدارة في تقدير ستقالل ا القاعدة العامة في الرقابة على أعمال اإلدارة فاألصل هو

)، قراراتهامة مالء
11
رات الضبط على الحقوق والحريات لكن بالنظر لخطورة قرا (

ال يجوز مثالً لرجال  المجالوفى هذا منها،  قابته على المالئمةر ن القضاء يبسطفإ

لذي كان استخدام الغاز ا األمن أن يستخدموا إطالق النار لتفريق تظاهرة في الوقت

 . أو خراطيم المياه كافياً لتحقيق هذا الغرضالمسيل للدموع 
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  تنظيم ممارسة الحريات العامة في الظروف االستثنائية ـــ  الثالثالمطلب 

يسعنا في بحثنا المصغر  وقد ال االستثنائية طويلإن الحديث عن الظروف 

 ىالقانوني عل وأثرهاتغطية كل جوانبه ولهذا سيتم عرض ماهية الظروف االستثنائية 

 .الحريات العامة بشكل مختصر

الدولة هي  حالة استثنائية تهدد سالمة ( حالة الطوارئ )الظروف االستثنائيةف

النظام العام  كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية

باستخدام القواعد واإلجراءات السابق بيانها، وفي هذه الحالة البد أن تتسع سلطات  

السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الظروف من خالل تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة 

 وحازمة لمواجهة الظرف االستثنائي . 

بيعية ال يجعل على أن الظرف االستثنائي أيا كانت صورته حربا أو كوارث ط

شكل مطلق، فال يعدو أن يكون األمر توسعا ب اإلدارة في منأى من رقابة القضاء

 في الظروف االستثنائية على ولةمسؤ، فاإلدارة تبقى القانونية  لقواعد المشروعية

ساس الخطأ الذي وقع منها ، غير أن الخطأ في حالة الظروف االستثنائية يقاس أ

بمعنى العادية،  الطبيعية أو لخطأ في الظروفا ي يقاس بهبميزان آخر غير ذلك الذ

حالة الطوارئ هي عبارة عن توافر مجموعة من الظروف االستثنائية أو  آخر،

األمن والنظام العام بتمس  مخاطر عامةالموضوعية التي تنطوي على  الظروف

عليها في قانون  التدابير المنصوصوالتي تستلزم تطبيق  المواطنين،واستقرار 

  .الطوارئ

ق دإعالن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مسوغ بفكرة الخطر المحف

ضد األخطار  خصصة لحماية البالدقانونية مبير الوطني يسوغ اتخاذ تدبالكيان ا

لتوصل إلى إقامته بنقل صالحيات ا الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي يمكن

والحديث عن الظروف االستثنائية يطول ويفتح الباب أمام كتابة ، السلطة التنفيذية إلى

العديد من الصفحات ، وقد اشرنا إليها هنا باعتبارها حالة من الحاالت التي تقييد فيها 

 حريات األفراد .

 :خاتـمـة البـحث 

صلب الوثيقة الدستورية يسبغ عليها  لحقوق والحريات العامة فيإن تقرير ا    

األمر الذي يحول دون تالعب السلطتين  األخرى،الدستورية  من القوة ما للنصوص
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من ثم جعل كل تشريع و مصادرتها، التشريعية والتنفيذية فيها من خالل تقييدها أو

 يتعارض مع ما نص عليه الدستور من حقوق وحريات يعد غير دستوري وواجب

 .إللغاءا

مشروع  من (189-188-187من خالل ما جاء في المادة )نه ونالحظ أو

ي ف قد منح السلطة التنفيذية الحق الليبي ع الدستوريالمشر أنالدستور الليبي ، يفهم 

 (34-32-31د )الموا مع مراعاة  تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة فيه

وجعل كل  تكون هذه القيود بالقدر الضروري لحماية النظام العام  أن، واشترط 

  .والتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ تحت رقابة القضاء اإلجراءات

ت له مسوغاته مبدأ إحالة الدساتير إلى القانون لتنظيم الحقوق والحريا كما أن

بوصفه الناطق  لدولة تلتزم باحترام التشريعا ن السلطات فيباعتبارات متعلقة بأ

لقانون ، ا بالقاعدة القانونية وال يجوز لها فرض قيود على الحريات ليس لها سند من

نه ال يمكن فرض أي التزام قانوني على األفراد إال إذا أجاز التشريع ذلك فضال عن أ

 2017، وبالتالي في نظرنا أن مشروع الدستور الليبي باشرةم بصورة مباشرة أو غير

ة كافية للحريات العامة تضمن عدم التعدي عليها من أي جهة كانت ، قد وضع حماي

ن كان ، وإ1951 والدستور الليبي 2011الليبيهو ما لم يفعله اإلعالن الدستوري و

 في توفير حماية للحريات العامة في لبيبا. القضاء في ليبيا قد نجح نسبيا
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جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي

 جامعة صبراتهكلية اآلداب ـــ  ـ ـ جالل البشير عبد السالم علي /د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ملخص

يهدف البحث إلى الكشف عن جودة مؤشرات مهام عضو هيئة التدريس في التعليم    

مته ء، ومفهومها وأهميتها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالالعالي

لموضوع البحث، وتوصل إلى نتائج عدة كان من أهمها: الجودة في التعليم العالي 

ية فرضها تسارع وتيرة التطور الهائل في بل هي ضرورة حتم ا  كمالي ا  ليست أمر

العالم المعاصر، لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي دور محوري كمدخل أساسي 

أحد  عضو هيئة التدريس  جودة مؤشرات ، تعدللعملية التعليمية، بل أهم ركائزها

ن جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس هي التي إ ،مكونات منظومة الجودة الشاملة

أن نجاح عضو هيئة التدريس في التعليم للتعليم العالي، و حقق األهداف المنشودةت

العالي يتوقف على مدى تطبيقه لمؤشرات الجودة، ال تتوقف مهام األستاذ الجامعي 

على التدريس فقط بل تتعداها إلى إجراء البحوث، وخدمة المجتمع، وأختتم البحث 

ببعض التوصيات.  

 : المقدمة

عالمنا المعاصر، اهتماما بالغا بجودة التعليم العالي على مختلف المستويات يشهد    

العالمية وبطريقة واضحة وجلية من خالل التحديات التكنولوجية والعلمية المتسارعة 

مما ألقى مسؤوليات مضاعفة على كاهل التعليم العالي لبلوغ هذا الهدف فتعددت 

يتم من خاللها نشر المعرفة، والبحث العلمي وظائف الجامعة من وظيفة التعليم التي 

إلنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة وتنمية المجتمع وفي الحقيقة تتداخل هذه الوظائف مع 

يمكن وضع حدود فاصلة بينها ألنها مترابطة بصلة تبادلية اعتمادية  بعضها بحيث ال

و تكاملية بحيث تزيد كل منها فعالية األخرى. 

تعلم للمعرفة ومبدأ التعلم للعمل مترابطين ال ينفصالن، ولكن المبدأ يعتبر مبدأ ال   

لة الواقع العملي، أي كيف نعلم الطالب أن يطبق معارفه أالثاني أكثر ارتباطا بمس
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بان تراعي الجامعات التوجه العالمي نحو االقتصاد الحر وتطبيق وذلك تطبيقا عمليا 

دم وجود معايير واضحة ومستويات محددة ن عإمبدأ حرية السوق في مجال التعليم، ف

نه إن يفتح المجال أمام أصحاب أللممارسة المهنية في مجال التعليم العالي من ش

الجامعات الخاصة وتجار المعرفة من راغبي الكسب الضخم والسريع من االستعانة 

عداد هائلة من أبمعلمين غير مؤهلين لملء الفراغات التدريسية لديها، وتخريج 

ن ين أساسييمؤهلين لسوق العمل، يعد كل من التعليم والعمل وجهالطالب غير ال

للنشاط اإلنساني في كل المجتمعات البشرية، فالتعليم هو إلطار النظري لعملية 

اكتساب المعارف والقدرات والتوجهات االجتماعية والثقافية، وهو استثمار يهدف إلى 

البشرى الذي يعكس بدوره المستوى الكلي زيادة مستوى التراكم في رأس المال 

للمهارة المتاحة للمجتمع، بينما العمل هو المشاركة في النشاط االجتماعي واالقتصادي 

 أي في إنتاج السلع والخدمات.

ولقد حظيت عمليات جودة التعليم العالي وإصالحه باهتمام كبير في معظم دول    

هذا العصر اسم عصر الجودة الشاملة، حد جعل المفكرين يطلقون على  ىالعالم إل

باعتبارها إحدى الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الجديدة، وتعد إدارة المؤسسات 

التعليمية هي المفتاح الرئيسي فعمليات تحسين الجودة، ويعتبر تحسين الجودة فلسفة 

ية عمال المؤسسات التعليمية تهدف إلى تسخير الموارد المادألإدارية وممارسة 

عمال وتحقيق األهداف، ألنجاز اإلالبشرية للمؤسسة التعليمية لتكون أكثر كفاءة 

ويعتبر التعليم العالي حلقة متقدمة لمنظومات التعليم والتطبيق والبحث العلمي ألي 

دولة متحضرة حيث تقوم منظومات التعليم العالي وعناصرها وعالقاتها على خطة 

نجاز وتكون طويلة المدى إللتقييم والتطوير واواضحة األهداف والمعنى وقابلة ل

ومتعددة المراحل.

أحد مكونات منظومة الجودة الشاملة يتم  عضو هيئة التدريس  جودة مؤشرات وتعد   

ثر البالغ على طالب الجامعة من حيث األ مما له من ،التعليم الجامعي تطورفي ضوئها 

مهارة األستاذ الجامعي  والذي يتوقف على ،خصياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهمتكوين ش

وبراعته في تهيئة المناخ التدريسي للتعلم وتنمية اإلثارة الفعلية لدى طالبه والتواصل 

كما يعتبر عضو هيئة التدريس الجامعي العنصر األساسي  ،اإليجابي فيما بينه وبينهم

عليمي، ويتعامل مع الطالب والجوهري في العملية التعليمية ألنه يقود العمل التربوي والت

، ويعمل على تقدم المؤسسات وتطويرها.ثر في تكوينهم العلمي واالجتماعيمباشرة فيؤ
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  مشكلة البحث: -

يعد اإلنسان هو وسيلة التنمية وغايتها فال بد من االهتمام بهذا المورد األساسي عن    

د مخرجاته والعمل طريق تحسين جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي إلعدا

على تحسين كفاءة تلك المخرجات لتحقيق التوازن بين عرض مخرجات التعليم العالي 

من الكوادر المؤهلة وبين طلب المجتمع من تلك المخرجات من حيث األعداد 

والتخصصات الخدمية واإلنتاجية األمر الذي يتطلب تدخل الجودة لتوجيه مدخالت 

م مخرجاته احتياجات المجتمع من الكوادر المؤهلة لتحقيق هذا النوع من التعليم لتوائ

التنمية المنشودة، وتواجه األنظمة التعليمية في عالقتها بالواقع في الدول النامية 

نها تعاني من ضعف تطابق مخرجاتها وطلب سوق إتحديات ومصاعب جمة، حيث 

والمتجددة.العمل، وافتقارها إلى المرونة للتكيف مع احتياجاته المتغيرة 

إن جودة التعليم العالي تتوقف على جودة مدخالتها األساسية والتي من أهمها عضو    

عضو هيئة  ةأهم ركائز العملية التعليمية برمتها، فجود ىحدإهيئة التدريس الذي يعد 

مهامه لمية و المهنية في أداء وظائفه والتدريس تنطوي على جودة مؤشرات قدراته الع

اسية من تدريس وبحث علمي وخدمة المجتمع.العلمية األس

يعد تطبيق جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي معيارا يقاس به    

تحاول  مازالتمدى تقدم المجتمع من تخلفه، لذا حاولت الكثير من البلدان النامية و

اع تطبيق جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي لتصحيح األوض

في آن واحد وصوال للهدف األسمى لكل  ا  وهدف القائمة فكانت عملية التنمية أداة  

عمليات التنمية وهو رفاهية المجتمع.  

بالرغم من أهمية الدور المحوري لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي كمدخل    

التقارير وكذلك أساسي للعملية التعليمية بل أهم ركائزها إال أن الكثير من الدراسات و

الواقع المرير للجامعات الليبية تؤكد عدم قيام عضو هيئة التدريس بالدور المطلوب 

منه كاستخدام األساليب التقليدية في التدريس وضعف اإلنتاجية البحثية وارتباط البحث 

العلمي للحصول على الترقيات الوظيفية فقط، وبالتالي ضعف مؤشرات جودة عضو 

ي التعليم العالي.هيئة التدريس ف

  تساؤالت البحث: -

التساؤالت التالية:  عنيسعى هذا البحث لإلجابة 
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ما مفهوم جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي؟ -1

ما أهمية جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي؟ -2

ما مهام عضو هيئة التدريس في التعليم العالي وجودة مؤشراتها؟ -3

نتجاوز الحقيقة  يحتل التعليم العالي مكانا  بارزا  في التنمية، وقد ال أهمية البحث: -

حين نذكر أن التنمية حتى عند الذين يتصّورون مفهومها تصّورا  جزئيا  )اقتصادية 

ويجعلونه في مقدمة الركائز األساسية التي تقوم فقط( ال يغفلون دور التعليم العالي 

عليها التنمية، باعتبار اإلنسان هو العنصر األساس في كل مشروعات التنمية، وال 

يمكن صياغة اإلنسان وإعداده إال من خالل االلتزام بمؤشرات جودة برامج وخطط 

يا  وفكريا  ومهنيا  تعليمية وتربوية تتناسب مع متطلبات التنمية االجتماعية الشاملة علم

بحيث يكون اإلنسان مهيّئا  للقيام بالدور المطلوب منه في استخدام التكنولوجيا الحديثة 

والتطور والتقدم العلمي في مجاالت اإلنتاج والخدمات.

تطبيق مؤشرات الجودة في مدخالت  ىكما تنطوي أهمية هذا البحث على مد     

 ىزها أال وهو عضو هيئة التدريس، والعمل علالتعليم الجامعي وخاصة في أهم ركائ

مواكبته للتطور العلمي وانسجامه مع متطلبات سوق العمل  ىتوجيهه وتطويره، ومد

وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، وصوال إلي الهدف المنشود وهو االرتقاء 

جامعاتنا من حيث األداء وتحقيق أهداف المجتمع. ىبمستو

يئة التدريس في التعليم العالي يتوقف على توافر العنصر البشري إن نجاح عضو ه   

مقدرة وخبرة على تحديد األهداف من خالل  اتالكفء والفعال في إعداد كوادر ذ

جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي، والواضح أن تفعيل برنامج 

يم حسب األهداف المحددة جودة الخطط والبرامج التعليمية والنظم والمتابعة والتقي

لتلبية احتياجات سوق العمل من كفاءات بشرية ذات جودة عالية في شتى مجاالت 

الحياة والحرص على أن يتوافق عدد المؤهلين من مهنيين وأكاديميين ومبدعين 

وغيرهم مع معايير التخصصات المطلوبة، وينتج عن عدم توافق الخطط والبرامج مع 

توزيع أو نقص في الكوادر المؤهلة كما  ونوعا  وحتى  وءوس المخرجات حدوث بطالة

بد من تطوير جودة مؤشرات اليستجيب التعليم العالي لمتطلبات التنمية المستقبلية 

عضو هيئة التدريس لكي تتمكن من االستجابة لمتطلبات سوق العمل حاضرا  ومستقبال  
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جامعي أن تخضع لعملية تغير على مختلف األصعدة، وعلى منظومة التعليم العالي وال

 شامل وجدري يتعدى الشكل إلى المضمون حتى تتناسب مع متطلبات العصر.

 أهداف البحث: -

  .التعرف على مفهوم جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي -1

 .الكشف عن مؤشرات جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي -2

 .عضو هيئة التدريس في التعليم العالي وجودة مؤشراتهاإبراز مهام  -3

 منهج البحث:  -

استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتفسير بعض المفاهيم واألفكار المتعلقة بمؤشرات   

 جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي.

 مصطلحات البحث: -

العرب: بأن أصلها : المعنى اللغوي للجودة كما جاء في معجم لسان الجودة -1

"جود"والجيد نقيض الرديء، وجاد الشيء جودة أي صار جيدا ، وأجاد أي أتى بالجيد 

  (1.)من القول أو الفعل بأنها شيء ما يقترب من الكمال

أما المعنى االصطالحي للجودة: بأنها مجموع الصفات لمنتج ما ترضي حاجات 

 مستخدم هذا المنتج.

المالمح، وهناك تعريف قياسي وضعته المنظمة الدولية  وتعرف الجودة: بأنها تكامل

" بأنها الخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية ISOللتوحيد القياسي"

احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنا أي أنها درجة االمتياز لنوعية معينة من 

 المنتج.

ليمية ألنه يقود العمل التربوي هو أحد أهم محاور العملية التععضو هيئة التدريس: -2

والتعليمي، ويتعامل مع الطالب مباشرة فيؤثر في تكوينهم العلمي واالجتماعي، ويعمل 

على تقدم المؤسسات وتطورها، وحمل أعباء رسالتها العلمية والعملية لخدمة المجتمع 

 (2.)وتحقيق أهدافه
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مية التي تتسم بالجودة هي التي ن المؤسسة التعليأوتعني الجودة في التعليم العالي، ب   

تحقق األهداف المنشودة بالكامل وليس بكمية مقبولة، وقد تم تبّنى هذا المفهوم للجودة 

حتى يمكن قياسها والحكم عليها من خالل مؤشرات محددة.

جميع أنواع التعليم الجامعي والمهني يقصد بعبارة تعليم عال   :التعليم العالي -3

الذي يعطى في مؤسسات التعليم العالي )الجامعات والكليات والتقني والتربوي 

والمعاهد التربوية والتكنولوجية(.حيث يقبل المرشحون في هذا النوع من التعليم بعد 

إنهاء الدراسة الثانوية، ويحصلون في نهاية دراستهم العالية على درجة علمية معينة، 

يث تتولى اقتراح السياسة وتشرف وزارة التعليم العالي على هذه المؤسسات ح

التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية العليا،ووضع الخطط لرفع المستويات العلمية 

 (3).وتطوير المناهج

:يعرف قاموس أكسفورد المؤشر بأنه يشير أو يوجه االنتباه إلى شيء ماالمؤشر-4

 (4.)دقته قليلة أو كبيرة، كما يشير إلى حالة الموقف الذي نختبره

ويتصف المؤشر بعدة سمات منها: أنه ال يعطي تفسيرات مجملة عن حالة أو طبيعة    

الشيء الذي نختبره، ويطبق لفترة محددة من الزمن، ويرى الباحث بأنه معيار يحدد 

درجة تحقيق هدف معين، وبالتالي فهو يساعد في بناء تصنيفات صادقة وثابتة للنظام 

لتشابه أو االختالف في المجال التربوي.التعليمي وفي توضيح مدى ا

 : الدراسات السابقة -

اختلفت الكثير من الدراسات والبحوث حول قضية مدخالت العملية التعليمية من    

، غير اوورش وأجهزة ومعدات، وطلبة وغيره مناهج، وإمكانات تعليمية من مبان  

مدخالت في التعليم الأنها اتفقت جميعا على أن عضو هيئة التدريس من أهم تلك 

لجودة المخرجات. العالي، وضابط

التعرف على طرق وأساليب تنمية أداء إلى : هدفت الدراسة (5)* دراسة القرني 

األستاذ الجامعي التدريسي، وقد حققت الدراسة هذا الهدف من خالل مسح استطالع أدبيات 

ق واألســاليب وكذلك مجموعة التدريس الجامعي وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من الطر

يز فيما يلي عرض موجز من قبل أستاذ الجامعة المتم اتباعهامن خطوات التدريس الواجب 

، تحديد أهداف كل مقرر دراسي، ومفرداته، ومراجعه، ومتطلبات تنفيذه :لبعض منها
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ع الطلبة في بداية كل فصل في أول لقاء لألستاذ مخطة المقرر،  وطرق تقويمه،

 وتنويع طرق وأساليب التدريس وتشجيع الطلبة على المشاركة. دراسي

( التي دعت إلى استخدام أسس ومعايير واضحة قابلة للقياس، 6دراسة بطاينة )*    

شراف على الرسائل الجامعية، النشاط العلمي، إلوهي التدريس، اإلنتاج العلمي، ا

الدراسة أن هذه المعايير قابلة خدمة المجتمع، األعمال اإلدارية، ورأي الطلبة، وبينت 

للزيادة والنقصان تبعا ألهداف المؤسسة، حيث يجب تقويم أعضاء هيئة التدريس في 

 في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. إسهامهممدى 

اعتمدت في تقويمها لمهارات التدريس ألساتذة  (7)خالد خميس السر، * دراسة   

 للتدريس، التخطيط ت وهي مهاراتجامعة األقصى في غزة على أربعة مجاال

 مهارات الراجعة، التغذية وتقديم الطلبة تعلم تقويم مهارات تنفيذ التدريس، مهارات

 جودة معايير استبانه الغرض لهذا الباحث أعد وقد مع الطلبة التواصل  االتصال

 وبلغت جوانب، أربعة على موزعة فقرة 72 من تكونت التدريس الجامعي مهارات

 إلجمالي التقويمية التقديرات متوسطات أن النتائج وقد أظهرت ،أستاذا   92 البحث عينة

 الجودة، مستوى وصلت والتواصل االتصال التخطيط ومهارات ولمهارات المهارات،

 متوسطي أن التوالي، غير على4.35-87%، 4.13-82%،4.01  -80%بلغت حيث

 حيث الجودة، مستوى يبلغا لم تقويم ومهارات التدريس، تنفيذ لمهارات تقديراتهم

 على المؤهل لمتغير داللة ذو أثر وجد وقد% 76  3.80-،  -77% :  3.86بلغا

 والرابع الجانبين الثاني حالة في التدريس مهارات لجودة التقويمية األساتذة تقديرات

 الكلية.و الخبرة لمتغيري األثر ذلك يوجد لم بينما الجوانب، وإجمالي

 : الدراسات السابقةتعقيب على 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة الواردة في هذا البحث من حيث الطرح    

التعرف األكاديمي لموضوع كفاءة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي من حيث 

محددة لتقويم  استخدام أسس ومعاييرعلى طرق وأساليب تنمية أداء األستاذ الجامعي، و

عضو هيئة التدريس،  غير أن هذا البحث تميز بتحديد مؤشرات جودة عضو هيئة 

التدريس في التعليم العالي بشكل دقيق حسب المهام المطلوبة من عضو هيئة التدريس 

 تأديتها وهي التدريس، إجراء البحوث، وخدمة المجتمع.
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  محاور البحث

عضو هيئة التدريس في التعليم  ماهية جودة مؤشرات ـــ المحور األول

 : العالي

تلعب مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس دورا  مهما  في تطوير التعليم الجامعي إذا    

ما أحسن فهمها وتوظيفها، وقد يحدث تبني مؤشرات الجودة أساسا  للتقويم والتطوير 

 ثورة حقيقية في مجاالت التربية والتعليم.

وتتناول مؤشرات الجودة جوانب المواقف التعليمية المختلفة، ولذا يحدد الكثير من    

الباحثين في حقل التعليم مصادر الجودة في المباني الجيدة، والمعلمين البارزين، والقيم 

الخلقية العليا ونتائج الخبرات الممتازة، والتخصص، وتعاون كل من أولياء األمور 

جتمع المحلي ومصادر أخرى عديدة منها التطبيق التكنولوجي ألعمال والماورجال 

ن الطالب والتوازن الجيد للمنهاج، وقد صنفت منظمة ؤووقوة هدف القيادة ورعاية ش

ألبرت في التربية مؤشرات الجودة التربوية وأوردتها في مقالة خاصة بالعناصر 

عمليات، المسؤولية، التمويل الهيكل التعليمي، البيئة المحيطة، المدخالت، ال : التالية

التربوي، اإلصالح التربوي، العوامل االقتصادية واالجتماعية لألسرة، فعالية اإلدارة 

فعالية تدريس المعلم، واإلنجاز ويتضمن نتائج االختبارات المعرفية  الدراسية،

ويتحمل أعضاء هيئة التدريس عبء ومسؤولية تحقيق الجودة     (8.)والتحصيلية

ة، لذلك فهم يملكون مفتاح النجاح أو الفشل في تحقيق الجودة وفقا  لثقافتهم الشامل

 ودافعيتهم، واستعدادهم وإيمانهم بما يقومون به.

وقد أكد العديد من الباحثين في مجال جودة النوعية في التعليم العالي على دور    

أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم عنصرا  مستهدفا  في نظام الجودة ، كما أن على 

عاتقهم تقع مسؤولية تحقيق العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم، ألنهم يمثلون 

وبالتالي يتوقف على مدى جودتهم مستوى جودة أهم المدخالت بحكم أدوارهم، 

  (9.)المخرجات كما رأى

إن تحديد جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس في التعليم العالي أمر ضروري    

نها تساعد في تعريف أعضاء هيئة التدريس بما هو إلنجاح عملية التنمية، حيث 

لين إلى األمور ؤوالمسمطلوب منهم بخصوص تحقيق أهداف التعليم العالي وتوجيه 

التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار لتطوير األداء، وتحقيق جملة من األهداف كمعايير 
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العمل، القيادة،اإلبداع، األداء، حجم العمل، القدرة على اتخاذ القرارات، القدرة علي 

حل المشاكل، وتفويض السلطات، ومن التحديات والمشكالت التي تقف حائال دون 

جودة إعداد عضو هيئة التدريس الجامعي في بعض الدول هي النظرة إلي الكم  تحقيق

ضعف برامج ونظم إعداد عضو هيئة  ىعداد الخرجين، وليس الكيف، إضافة إلأأي 

 التدريس ذي الجودة المطلوبة.

أهمية جودة مؤشرات أعضاء هيئة التدريس في التعليم  ــ المحور الثاني

 : العالي

لم تساوي في أهميتها جودة العمل، فالمعلم الجيد هو شديد االهتمام جودة المع      

بالطالب وبالمادة التي يدرسها لهم، وبذلك تكون وظيفة المعلم القائد تسهيل األمور 

ن يبذل المزيد من الوقت والجهد في محاولة أباستمرار، فال يهدد وال يعاقب، وعليه 

بد من زيادة االهتمام بإعداد المعلم وتدريبه إلشباع حاجة التالميذ، ولكي يتحقق ذلك ال

ورعايته، وكذلك االهتمام بالعائد االقتصادي له وإعطائه الحرية األكاديمية الكاملة مع 

يجابية مع ضرورة المشاركة في إاالهتمام بضماناتها المختلفة حتى يؤدي رسالته ب

  (10.)وضع المناهج

يتبوأ عضو هيئة التدريس الجامعي المركز األول من حيث أهميته في نجاح العملية    

التعليمية، فمهما بلغت البرامج التعليمية من الجودة فإنها ال تحقق الفائدة المرجوة إذا لم 

ينفذها أساتذة أكفاء ومؤهلون، وفي نفس السياق يركز معظم المهتمين بمجال جودة 

نه إذا كان تحسين جودة التعليم يعتمد على النظر لمدخالت ذلك ألى الخدمة التعليمية ع

ن من أهم تلك المدخالت الهيئة التدريسية التي هي عصب العملية إالنوع من التعليم ف

العالي، هذا وبالنظر إلى مختلف األدوار التي يقوم بها سواء تجاه الطلبة من تدريس، 

والرسائل والدراسات، وإعداد المواد  تقييم، إرشاد، توجيه، إشراف على البحوث

التعليمية، أو تجاه مؤسسة التعليم العالي من خالل المشاركة في وضع السياسات 

والخطط والمشاركة في االجتماعات واللجان المختلفة، أو اتجاه المجتمع المحيط به 

ع كإجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها حل المشكالت التي يعاني منها المجتم

وتدعيم عالقة مؤسسة التعليم العالي بالمجتمع المحلي، أو تجاه نفسه من خالل السعي 

وراء تطوير ذاته مهنيا والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وتنظيم الزيارات 

والدورات التدريبية وورش العمل، وتتوقف جودة أداء عضو هيئة التدريس على 

  (11.)توافر جملة من المواصفات تتمثل فيه
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التوازن النفسي: إن استمرارية أعضاء هيئة التدريس في ممارسة مهنة التدريس  -1

ثار سلبية على الطالب وعلى العملية التعليمية،  آوهم تحت الضغوط النفسية سيكون له 

ولذلك يجب أن يخضع عضو هيئة التدريس الختبارات نفسية تؤكد قدرته على 

درة على ضبط النفس تحت تأثير إلحاح استيعاب ضغوط التدريس النفسية، والق

الطالب على الفهم وتكرار طلباتهم قصد االستيضاح منه، كما تلعب البيئة التي يعيش 

على حالتهم النفسية، فالبد من في التأثير فيها عضو هيئة التدريس والطالب دورا مهما 

اذ كتوفر النظافة توافر بعض المقومات التي تحقق الحد األدنى من البيئة المناسبة لألست

 والمساحة الخضراء.

المواصفات والمهارات: ويمكن تقسيمها إلى قدرات اإللقاء والعرض، هضم  -2

 المعلومات ونقل األحاسيس، والقياس والتقييم.

قدرات اإللقاء والعرض: يجب أن يكون عضو هيئة التدريس على علم بفنون  -أ

، ووضوح األلفاظ كمعيار لقبول أي عضو اإللقاء،  فال يمكن التنازل على سالمة اللغة

 هيئة تدريس.

هضم المعلومات ونقل األحاسيس: يجب على عضو هيئة التدريس أن يقدم   -ب

 المعلومات وينقلها عبر أحاسيسه بصورة تمكن الطالب من هضمها.

القياس والتقويم: يجب أن يجد عضو هيئة التدريس أسلوبا مناسبا لتقييم طالبه  -ج

الدراسة، فال يمكن تقييم الطالب في نهاية العام بامتحان لمدة ساعتين  خالل فترة

تباع اواعتبار ذلك تقييما عادال، ولتطوير أساليب التقييم لعضو هيئة التدريس يجب 

أسس واضحة في بناء وتطبيق االختبارات بالنسبة لجميع المقاييس، ومحاولة إجراء 

يم، وهذا الخلق نوع من العدالة في بحوث علمية ودراسات واضحة في مجال التقي

 معاملة الطلبة.

الطالب، وهو الذي يجعل ما  ىوالمعلم الفعال هو المعلم صاحب التأثير القوي عل   

يحصل عليه طالبه من معارف ومعلومات ومهارات يدركون فائدته في حياتهم ،ويهتم 

متنوعة ليستثير متعددة و برعايتهم، ويجعل تعلمهم ممتعا، ويستخدم حوافز وحيال  

الدافعية الداخلية للتالميذ، ويخلق مواقف تعليمية حافزة للتعلم ويستخدم أساليب 

خبرة وكفاءة في  ان يكون ذأتدريسية ذكية تجعل تالميذه يريدون تعلم ما يقدمه لهم، و

مجال معين من مجاالت المعرفة وله مهارة في التدريس، ويقترب من تالميذه ويتفاعل 
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فيهم الثقة بالنفس، إذ يجب إجراء تقييم دوري للعملية التعليمية لمعرفة  معهم، ويبث

ألداء هي عملية تقدير أداء كل فرد من العاملين خالل اأداء العاملين بها، وعملية تقييم 

وبناء علي ذلك تزايدت محاوالت  ئه،ونوعية أدا ىفترة زمنية معينة لتقدير مستو

عن طريق تطبيق معايير الجودة واالعتماد داخل الدول لتطوير نظم إعداد المعلم، 

ن يكون هذا اإلعداد أ ىلة عن إعداده وخاصة كليات التربية، وعلؤوالمؤسسات المس

لتغييرات الحادثة في العالم، وذلك عن طريق وضع خطة عمل من قبل الكليات ل ا  اكبمو

تكوين خلفية ستراتيجية لعملية التطوير، التي تتضمن اللتسهيل تحقيق األهداف ا

معرفية، وإعداد البرامج وتنفيذها وتحسينها، وتضم هذه البرامج أساليب التدريس، 

الجامعات أن توفر البيئة المناسبة للتطوير، ودعمها بشكل جيد من  ىوالتقويم، وعل

خالل تهيئة مناخ التطوير واالستفادة من مجموعة الخبرات الدولية في ميدان التربية 

جودة  حيث إن نيرجي للكلية، وااللتزام بالمعايير العالمية إلعداد المعلمفي التقويم الخا

هيئة التدريس من العوامل المهمة لجودة التعليم الجامعي، ويرتبط هذا المحور بحجم 

الهيئة التدريسية وكفاية أعضائها، وتتعدد المؤشرات التي ترتبط بهذا المحور فيما 

 : (12)يلي

يس، وكفايتهم إلى الحد الذي يسمح بتغطية جميع الجوانب حجم أعضاء هيئة التدر -1

 المنهجية للتخصص.

امتالك أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية، حيث إن امتالك أعضاء هيئة  -2

 وهم المستمر في مجال تخصصهم عاملالتدريس للكفايات التدريسية، إضافة إلى نم

 أساسي في الجودة.

 ريس في خدمة المجتمع المحيط بهم.أعضاء هيئة التد إسهام -3

 مستوى التدريب األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس. -4

اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس، حيث يعد حجم البحوث والدراسات والكتب  -5

فهذه  ، المنشورة والمقاالت من مؤشرات الجودة، وبخاصة المنشورة في مجالت جيدة

 ودة في التعليم الجامعي.األعمال مقياس غير مباشر للج

 مدى تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل الجامعي، وتحسين مستواهم العلمي.-6

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجمعيات العلمية والمهنية وغيرها. -7
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 احترام أعضاء هيئة التدريس لطالبهم.-8

مؤشرات جودة مهام عضو هيئة التدريس في التعليم  -المحور الثالث

 : لعاليا

يحتل التدريس المكانة األولى في سلم أولويات مهامه األساسية إذ  التدريس:: 1  

يشمل هذا الجزء الخطة التدريسية خالل العام متضمنا المقررات الدراسية التي يقوم 

عضو هيئة التدريس بتدريبها أو التي سيقوم أو يشارك في تطويرها مع إيضاح أوجه 

القيام بها لتحسين طرائق وكفاءة  التطوير في كل مقرر، وكذلك األنشطة التي ينوي

  (13. )استعمال التقنيات والوسائل التعليميةأي التدريس وفاعليته أو التحديث 

ويعبر التدريس عن مجموع العمليات واإلجراءات واألساليب التي يقوم بها عضو    

هيئة التدريس أثناء الموقف التعليمي ، وهي تشكل نمطا متميزا لسلوكه في 

  (14)التدريس.

كما يوصف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بأنه كل ما يقوم به عضو هيئة   

التدريس من مهام ومسؤوليات داخل قاعات المحاضرات أو في أي موقف أو نشاط 

في  تغيرات مرغوب فيهاحداث إلقرأنه أو رؤساؤه أو طالبه أتعليمي، ويراها 

  (15.)شخصية طالبه وذلك في ضوء أهداف وتوقعات جامعته ومجتمعه

يتضح مما سبق أن التدريس هو درجة قيام عضو هيئة التدريس الجامعي بالعمل    

على تنفيذ مهام الجامعة عبر وظيفة التدريس لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة 

يس العمود الفقري لألداء المهني والفعالية، ويمثل األداء التدريسي لعضو هيئة التدر

له، وهو المهمة الرئيسية التي يقضي معظم وقته فيها، ويحتاج التدريس إلى درجة 

عالية من الكفاءة ال تقاس فقط بما لدى عضو هيئة التدريس من حقائق العلم 

بكفاءة تدريسية من حيث المداخل والطرق  المتخصص فيه، وإنما تقاس أيضا  

هناك مجموعة من مؤشرات جودة أداء عضو هيئة التدريس في ستراتيجية، والا

  (16)التعليم العالي اتفق حولها كثير من الباحثين في مجال العلوم التربوية و منها:

الجانب العلمي: ويقصد به ما يمكن عضو هيئة التدريس من تأدية واجبه بشكل جيد  -أ

جديد، والتحسين المستمر في واالهتمام بالمجال المهني، واالطالع على كل ما هو 

 مستواه العلمي والتدريسي.
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المهارات التدريسية: وتشمل اإلعداد الجيد للدروس، والقدرة على عرض المادة  -ب

كذلك تقويم أداء الطالب بطريقة موضوعية، ، والعلمية للطالب بشكل منظم ومشوق

إتاحة الفرصة لهم يجابية الفعالة أثناء الدرس، وإلوتشجيع الطالب على المشاركة ا

 للتعبير عن آرائهم بحرية تامة.

السمات الشخصية وتشمل: االحترام والصدق واألمانة والعدالة مع الطالب  -ج

ومراعاة الفروق الفردية بينهم ويشتمل التدريس على عدة مهام فرعية وهي التحضير 

 والتدريس وتقييم الطالب وتقويم عملية التدريس ذاتها .

ومن أهداف التدريس الجامعي تكوين شخصية جديدة غير تقليدية تتمشى مع  -د

متطلبات العصر وما تقتضيه من سمات مميزة كاإلبداع واالبتكار واإلقدام والبحث 

ل عن تكوين هذه الشخصية عن طريق ؤوعن المعرفة، والتدريس الجامعي هو المس

 الجودة.بيسه وأساليبه وطرائقه األستاذ الجامعي، المؤهل، الكفء، الذي يتسم تدر

يمثل البحث العلمي عنصرا أساسيا من عناصر : البحث العلمي ) إنتاج المعرفة (: 2

ن البحث العلمي األصيل يساعده على الرقي إتقويم نشاطات عضو هيئة التدريس، إذ 

بممارسته المهنية في معيدان اهتمامه، كما أن التدريس الجامعي وثيق الصلة بالبحث 

العلمي ويوضح هذا الجزء اإلسهامات الفكرية لعضو هيئة التدريس التي تضيف قاعدة 

المعارف والتطبيقات في مجال التخصص شامال األبحاث المنشورة في مجاالت علمية 

تمام بالنشر في مجاالت عالمية متخصصة متخصصة ومحكمة، ومن الضروري االه

ى حدإن البحث العلمي أوالتي تمثل الجزء األكبر من إنتاج البحث العلمي، كما 

التي يستند إليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر، حيث تسعى  الوظائف الثالث

طة الجامعة إلى تنمية المعرفة، وإنمائها، و تطويرها من خالل ما تقوم به من أنش

البحث العلمي الذي يعتبر ركنا رئيسيا من أركان الجامعة، ولن تتحقق وظائف الجامعة 

بدون فعالية البحث العلمي بها، ويوصف البحث العلمي بأنه: نشاط أكثر تنظيما موجه 

الكتشاف وتنمية بناء معرفي يقوم على التحليل المنظم والموضوعي ويعتمد على 

انات والمعلومات التي تقود إلى نظريات ومبادئ تسجيل المالحظات وتجميع البي

ونتائج وتعميمات تسهم في التنبؤ والحكم على الغريب من األحداث و الظواهر
(.17)

 

   
به المتخصصون في حقول  علمي بأنه نشاط فكري منظم يثقكما يوصف البحث ال

اإلنسانية المعرفة المختلفة وفق منهجيات علمية معينة وذلك من أجل إثراء المعرفة 

34



وتطويرها وتجديدها، وكذلك معالجة المشكالت والقضايا التي تعيشها المجتمعات 

المعاصرة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية، وهو يمثل وظيفة 

أساسية من وظائف الجامعة في الوقت الحاضر. ومن هنا نجد أن البحث العلمي يعبر 

علمية القائمة على األساليب والطرق العلمية الهادفة إلى عن مجموعة من الجهود ال

اكتشاف الحقائق والمعارف والتأكد من صحتها من ناحية وإيجاد الحلول المختلفة 

للمشكالت التي تواجه اإلنسان في حياته، وتصنف البحوث العلمية وفقا لهدفها المباشر 

 عين من البحوث.ومدى صلتها بالتفكير النظري أو الواقع العملي إلى نو

البحوث األساسية: تعبر عن النشاط الذي يمارسه الباحثون في الجامعات و مراكز  -أ

جل توليد وإثراء المعرفة اإلنسانية أالبحوث المختلفة بهدف اكتشاف المجهول من 

 وتراكمها، دون استهداف عائد اقتصادي.

ة من البحوث األساسية البحوث التطبيقية: تعني تطبيق المعرفة العلمية المتولد -ب

وغيرها في خدمة اإلنسان وحل مشاكله الحياتية، واستغالل نتائجها لتحقيق عائد 

 اقتصادي.

ن البحث العلمي يحتل مكانة مهمة في مجتمع المعرفة، حيث يمثل عامال إوبالتالي ف   

نه أصبح يمثل ركيزة لتميز أأساسيا في إنتاج المعرفة، وتجديدها وتطويرها، كما 

نه يمثل إلترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، باإلضافة لذلك ف ا  لجامعات، وأساسا

موردا حيويا لتمويل التعليم الجامعي، وقاعدة رئيسية للتنمية المهنية المستدامة 

 ألعضاء هيئة التدريس.

كما أدى ظهور اقتصاد المعرفة إلى تعزيز وظيفة البحث العلمي بالجامعات، ألنه    

على إنتاج المعرفة من خالل ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من دراسات يعتمد 

وبحوث تضيف لمجاالت العلم معارف جديدة تسهم في تطوير المجتمع وحل مشكالته 

بعد استعراض أنه و وهذا ما يسهم بدور كبير في تفعيل متطلبات اقتصاد المعرفة، إال

في خدمة المجتمع من خالل  ا  رمحور البحث العلمي، يتضح أن للبحث العلمي دو

إعداد البحوث العلمية التطبيقية التي تستهدف إيجاد الحلول المتعلقة بالمشكالت 

المجتمعية، حيث لم يعد دور الجامعة مقتصرا على التدريس والبحث العلمي بل تعداه 

 ليشمل خدمة المجتمع المحلي والقومي.
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تحديات المعاصرة من تطور علمي تفرض ال: خدمة المجتمع ) تطبيق المعرفة (: 3

في مختلف مجاالت الحياة تحلي عضو هيئة التدريس بالتعليم العالي بجملة من معايير 

الجودة لتجاوز األداء التقليدي لعضو هيئة التدريس الجامعي، والذي ينحصر فقط في 

 )التدريس( إلى فضاء أوسع وأرحب أال وهو فضاء خدمة المجتمع.

االستشارات لحل  تلكيئة التدريس في خدمة المجتمع شامال في دور عضو ه ويتضح  

في  تنظيم ندوات أو ورش عمل محلية أو إقليمية فيالمشاكل المؤسسية والمساهمة 

أية إسهامات أخرى، مثل براءة االختراع واالستشارات المهنية، مجال التخصص أو 

   (18).ونقل التكنولوجيا إلى الصناعة أو دورات التعليم المستمر

قوم بها عضو هيئة التدريس في يكما تمثل خدمة المجتمع أحد أهم األدوار التي  

مجتمع المعرفة حيث تعمل باستمرار على تطبيق المعرفة، وتوظيفها لخدمة المجتمع 

وتطويره، ومن ثم يخرج عضو هيئة التدريس عن دوره التقليدي، والعمل خارج 

ويؤدي أدوارا جديدة في مجاالت خدمة المجتمع أسواره، إلى المجتمع ليتفاعل معه 

 منها:

 : (19)مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في مجال التوعية والخدمة العامة -1

إصدار النشرات اإلعالمية والثقافية لنشر الوعي بالمشكالت االجتماعية وطرق  -أ

 الحماية منها.

 خر.آلتنمية احترام الرأي والرأي ا -ب

 ية والثقافية واالجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.التوعية الصح -ج

 نقل المهارات والقيم االجتماعية عبر وسائل االتصال المختلفة. -د

 ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه كلما أتيحت الفرصة. -ه

 المشاركة في المحاضرات والندوات لمناقشة قضايا المجتمع. -و

 التعامل مع اآلخرين. االلتزام بالقيم واألخالق الفاضلة في -ز

إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمعالجة بعض الظواهر السلبية في  -ح

 المجتمع ومحاربتها كالتدخين، والمخدرات، والتقليد األعمى للغرب وغيرها. 
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 ( 20.)مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في مجال البرامج التدريبية -2

ة وتنفيذها لرفع كفاءة العاملين بالمجتمع المحلي االشتراك في الدورات التدريبي -أ

 كالمزارعين، والمعلمين، والحرفيين، والمهنيين، والموظفين وغيرهم.

المشاركة في تصميم البرامج العالجية والتربوية والتعليمية واالجتماعية والثقافية  -ب

 ه. القائمة على التقنية الحديثة، ليسهل نشرها في أفراد المجتمع ومؤسسات

المشاركة في عمليات المسح االجتماعي، والطبي، واإلحصائي، لمواجهة  -ج

 المشكالت التي يتعرض لها المجتمع.

 تنظيم الحمالت الطالبية لخدمة المناطق النائية، أو التي بها كوارث. -د

إنشاء الجمعيات العلمية، واإلعداد لها، وإقامة عالقات مع المجتمع في االشتراك  -ه

 المحلي.

القيام بزيارات ميدانية للتعرف على المشكالت االجتماعية الواقعية لفهمها  -و

 وتفسيرها ووضع حلول لها. 

 اإلسهام في التخطيط والتنفيذ للقضاء على األمية. -ز

  (21)مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في مجال التعليم. -3

 وتطويرها في البيئة المحيطة.اإلسهام في حل المشكالت التربوية والتعليمية  -أ

 تقديم برامج دراسية حرة للمهتمين من أبناء المجتمع بإشراف الجامعة. -ب

 العمل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، واألهلية لخدمة المجتمع. -ج

  .ربط التعليم بمؤسسات المجتمع لتحقيق التنمية -د

.ه لطرح مشكالت المجتمع وتفسير يثةنترنت ووسائل االتصال الحداإلاستخدام  -ه  

 نتائج البحث:

بل هي ضرورة حتمية فرضها  ا  كمالي ا  ن الجودة في التعليم العالي ليست أمرإ -1

 تسارع وتيرة التطور الهائل في العالم المعاصر.
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لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي دور محوري كمدخل أساسي للعملية  -2

 .ركائزهاالتعليمية، بل أهم 

 .أحد مكونات منظومة الجودة الشاملةعضو هيئة التدريس  جودة مؤشرات تعد -3

للتعليم  ن جودة مؤشرات عضو هيئة التدريس هي التي تحقق األهداف المنشودةإ -4

ن نجاح عضو هيئة التدريس في التعليم العالي يتوقف على مدى تطبيقه إ -5العالي. 

مهام األستاذ الجامعي على التدريس فقط بل تتعداها ال تتوقف  -6لمؤشرات الجودة. 

 إلى إجراء البحوث، وخدمة المجتمع.

 التوصيات:

العمل على أن يكون عضو هيئة التدريس في التعليم العالي على دراية وإدراك  -1

  بمؤشرات الجودة المعاصرة في مجال تخصصه.

بات التنمية الفعلية وذلك تأهيل عضو هيئة التدريس بالشكل الذي يتوافق ومتطل -2

 توفير األساتذة المؤهلين ومن لديهم خبرات طويلة للقيام بعملية التدريس.ب

توفير اإلمكانات التعليمية الحديثة لعضو هيئة التدريس لمساعدته على القيام بعمله  -3

 بالشكل المطلوب منه.

ينه وأثناء أن يخضع عضو هيئة التدريس لمعايير الجودة ومؤشراتها قبل تعي -4

 التطبيق العملي. 

مراعاة مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس للبيئة االجتماعية التي يعيش بها من  -5

 قيم ومعتقدات وعادات وتقاليد المجتمع.

ربط مؤشرات جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي بمتطلبات التنمية  -6

 وسوق العمل. 
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التي تواجه الطالبة الجامعية المتزوجة والتربوية االجتماعية المشكالت

 "ا  نموذج"كلية التربية جنزور 

ــ كلية  صالح الدين الفيتوري كرواطأ.  ،   مصباح علي عمار السويح . د 

 جامعة طرابلس  التربية جنزور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحث : ملخص  

على دراسة  االجتماعيةيهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى تأثير العالقات      

وتحديد تأثير دراسة الطالبة الجامعية المتزوجة  خاصة،الطالبة الجامعية والمتزوجة 

على قيامها بأدوارها المنزلية وتحديد مدى قدرة تأثير الطالبة الجامعية على التوفيق 

في هذا البحث المنهج الوصفي للتعرف على  انالباحث استخدمبين أدوراها المتعددة. 

مة هذا المنهج األكثر مالءجة ويعتبر المشكالت التي تواجه الطالبة الجامعية المتزو

عينة عشوائية وهي العينة التي يختار فيها  اختيارعلى  انلطبيعة البحث. اعتمد الباحث

من أفراد العينة من مجتمع الدراسة األصلي من إجمالي الطالبات  100 انالباحث

النتائج،  عدد من. توصل البحث إلى جامعة طرابلسالمتزوجات بكلية التربية جنزور 

، جتماعيةهمها خروج الطالبة الجامعية للدراسة له أثر سلبي على عالقاتها االمن أ

وذلك بسبب انشغالها أغلب الوقت فى الدراسة بالجامعة أو مراجعة الدروس والمذاكرة 

 وذلك ،في البيت. ومعظم األزواج يساعدون أو يشجعون زوجاتهم في أمور البيت

وفي النهاية  .عية تؤهلها للعمل المناسبوالحصول على شهادة جام تعليمهن استكمال

التوصيات والمقترحات للبحوث المستقبلية. عدد من

 :مقدمة ال

 المرأةن به ي، تستعوريا ال يستهان بهمرا ضرالمرأة في وقتنا الراهن أ صبح تعليمأ     

، جدا   لدراستها الجامعية أمر مهم المرأةفي مواجهة مصاعب الحياة المختلفة، وإكمال 

المجتمعات أثرت هذه  التي تطرأ على واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةومع التغيرات 

ة وبطبيعة الحياة وسنحيث لم يقف التعليم حائال دون زواجها .على الزواج  التغيرات

 .للمجتمع االستقرارفتحقق ، مل مسيرة من قبلها في هذه الحياة، تتزوج لتكهللا في كونه

لمتزوجة تقع عليها مسؤوليات كثيرة منها ما يتعلق بشؤون الزواج فالطالبة الجامعية ا

، وإذا ما أضفنا إلى ذلك مسؤوليات تربية األبناء وإدارة شؤون البيتومنها ما يتعلق ب
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ولكي تستطيع ( 1)التي تعيشها، واالقتصادية االجتماعيةالدراسة الجامعية واألوضاع 

التوفيق بين حياتها الدراسية كطالبة وحياتها الزوجية كزوجة وأم البد من توفر بعض 

المتعددة  بأدوارهاالتي تساعدها على القيام  واالقتصاديةالعوامل النفسية واألسرية 

يقوم بأدوار . وقد ال توفق في القيام بأدوارها ما لم يكن بجانبها زوج المكلفة بها بنجاح

ف عن كاهلها الكثير من المشاكل والذي قد يساعدها على تحقيق التحصيل تخف

 اجتماعيوبالمثل وجود الطالبة الجامعية المتزوجة في وسط فيه الدراسي المرغوب 

ي قضايا أخرى ف استثمارهاخال من المشاكل الزوجية ويوفر لها مساحة يمكن 

 .(2)الدراسة إحداها

 : مشكلة البحث

ن المتاعب والمشاكل التي متختلف شدة معاناة الطالبة الجامعية المتزوجة       

، فهناك القيام بها المرأةبات التي يلزم ، فقد يحصل تضارب في األدوار والواجتواجهها

، ، إضافة إلى البحوثواالمتحاناتة الدراسة الموزعة على الواجبات الدراسي مسؤولية

. لديها أطفال ة ال سيما إذا كانيوهناك الواجبات المنزلية واألسر

، إذ تمثل الوالدة فترة الحمل وبعد لفترات التي تعاني منها المرأة هيلعل اصعب ا   

ن منعطفا  خطيرا  للطالبة الجامعية المتزوجة، في هذه الحالة تعاني من هاتان الفترتا

، فقد يظهر التقصير في مما يجعلها تقصر في أحد ادوراها عدم توافر الوقت الكافي

وقد يظهر ( 3) االجتماعيةا أو بيتها أو في عالقاتها زوجها أو أبنائه تجاهواجباتها 

تغيب عن حضور المحاضرات أن فتضطر إلى  ،التقصير في دراستها ومستقبلها

، كل هذه بات واألدوار الملقاة على عاتقهالشعورها بالعجز أمام الكم الكبير من الواج

تجعل الطالبة المتزوجة تعاني من تعب جسدي قد يؤثر على توازنها الضغوطات 

ما في الحياة الزوجية أو الفشل ويؤدي بها إلى الفشل إواالجتماعي،  واالنفعاليالنفسي 

في الدراسة . 

:تساؤالت البحث

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة الطالبة الجامعية المتزوجة -1

 ؟ االجتماعيةوتأثيرها على عالقتاها 

تزوجة ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة الطالبة الجامعية المـ 2   

؟ والقيام بأدوارها المنزلية
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دراسة الطالبة الجامعية المتزوجة ــ هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ـ 3   

  ؟ والتوفيق بين ادوارها المتعددة

 : أهمية البحث

نظرا  لحاجتنا إلى المزيد من الدراسات والبحوث التي تسعى لتحديد أهم المشكالت     

 الجامعية المتزوجة خاصة ومنها :التي تواجه الطالبة 

هم في الجامعية التي من شأنها أن تسبة التي تواجه الطالالمشكالت اإللمام بأهم ــــ 

  .وضع البرامج والخطط المناسبة من أجل مساعدتها على تحصيلها الدراسي

كالت في مسيرة الطالبة الجامعية تناول األسباب والعوامل المؤدية إلى ظهور المش ــــ

ذه ية بهالتدابير الوقائ إتخادخاصة بالدراسة والتحليل يساعد المختصين في  المتزوجة

 .الظاهرة ووضع الحلول لها

 :البحث أهداف

الجامعية  على دراسة الطالبة االجتماعيةالتعرف على مدى تأثير العالقات ــــ 1 

 .المتزوجة خاصة  

 . جة على قيامها بأدوارها المنزليةسة الطالبة الجامعية المتزوـــ تحديد تأثير دراـ2 

على التوفيق بين أدوراها المتزوجة تحديد مدى قدرة تأثير الطالبة الجامعية ـــ  3 

 المتعددة.

  : مصطلحات البحث

هي كل لظواهر السلبية التي تصادف الطالبة الجامعية :  المشكالت االجتماعية

والتي قد تعيق استمرارها بالدراسة. مثل التزامات البيت. واألبناء. المتزوجة 

   األسرية.والعالقات 

ة المتزوجة الجامعي ةعاني منها الطالبي جميع المشاكل التي تهالمشكالت التربوية: 

الكتب والمراجع. صعوبة المواصالت. بالدراسة الجامعية. مثل نقص  التحاقهاثناء أ

  .المبني الجامعي

يقصد بها كل طالبة بالمرحلة الجامعية متزوجة وملتحقة المتزوجة: الطالبة الجامعية 

 بالدراسة. 

43



 
 

   : الدراسات السابقة

حول اآلثار  (4( جامعة سبها ليبيا.)2003دراسة رحمة ميالد خير محمد ) -1 

. وقد دوارها األسرية بمدينة سبهااالجتماعية والنفسية لعمل المرأة المتزوجة على أ

تأثير عمل المرأة في مستوى أدائها ألدوارها األسرية. توصلت الدراسة إلى أن هناك 

يؤثر عمل المرأة على اهتمامها بزوجها من حيث عدم تمكنها من مشاركته اهتماماته 

ومشاكله وانزعاج بعض األزواج من شكوى زوجاتهم حول مشاكلهن في العمل. كما 

على مستوى كشفت النتائج أن أغلب النساء العامالت يؤثر عملهن خارج المنزل 

أدائهن لألعمال المنزلية بسبب عدم حصولهن على الوقت الكافي لجل تلك األعمال 

. محاولة أغلب األمهات التغلب ببرنامج منظم لشؤون البيت وعدم تمكنهن من االحتفاظ

على األثر الذي يحدثه عملهن خارج البيت على اهتمامهن بأطفالهن وذلك بتعويضهن 

 عن ساعات غيابهن عنهم.

تحت عنوان  .(5)جامعة عينةشمس.مصر (2009دراسة هناء المرصفي ) -2

"النجاح في السياق المهني ومكانة المرأة داخل األسرة "وقد توصلت  إلى أن النظام 

السياسي والتوجيه األيديولوجي للدولة قد يساعد على نجاح المرأة المهني، وقد يحد أو 

يقف كمعوق أمام نجاحها. كما توصلت إلى أن النظام األسري يلعب دورا  اساسيا  في 

المهني. على الرغم من اكتساب المرأة الناجحة مهنيا  ألدوار جديدة فإنها نجاح المرأة 

ما زالت تهتم بدورها التقليدي كربة بيت. قد تواجه المرأة الناجحة صراعا  إذا شعرت 

 بأنها أكثر نجاحا  من الزوج. 

فاعلية  .(6)جامعة االقصى فلسطين( 2010دراسة عطاف محمود أبوغالي) -3  

ها بضغوط الحياة لدى الطالبات المتزوجات في جامعة األقصى فلسطين. الذات وعالقت

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط سالبة بين فاعلية الذات وضغوط 

ن ضغوطات األبناء جاءت في كما بينت الدراسة أالحياة لدى الطالبات المتزوجات. 

انية ثم الضغوطات بة الثالمرتبة األولى بينما ضغوطات الزوج جاءت في المرت

 يرا  جاءت الضغوطات االجتماعية. االقتصادية وأخ

الرضا  (7)السعودية.( 2011دراسة الخرعان، هيا بنت إبراهيم عبد العزيز ) -4  

الزواجي وعالقته بالمساندة االجتماعية . عينة من الطالبات المتزوجات ، جامعة أم 

نتائج الدراسة على وجود عالقة موجبة بين الرضا  أكدتالقرى، السعودية وقد 

 الزواجي والمساندة االجتماعية، كما يمكن إمكانية التنبؤ بالرضا الزواجي والمساندة

بالمساندة  وهذا يعني أن الزواج يتأثر .الزوجاالجتماعية من األهل واألصدقاء و
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ومنخفضات المساندة قات في الرضا الزواجي بين مرتفعات ور. وتوجد فاالجتماعية

قات في ورسنوات. كما توجد ف 5 ج لصالحاالجتماعية تعزى الختالف مدة الزوا

األبناء )طفل الرضا الزواجي وعدد األبناء والمرحلة الدراسية. جاءت لصالح عدد 

 قات بالرضا الزواجي جاءت لصالح الفصول المتقدمة.ورواحد( وكذلك توجد ف

 : لى الدراسات السابقةعالتعقيب 

من خالل ما عرض من دراسات سابقة والتي تناولت جميعها المرأة المتزوجة    

من جهة  كموظفةالعاملة وبعض المشاكل التي تعترضها أثناء تأدية عملها  وخاصة

وربة بيت من جهة أخرى، وخاصة من المحيطين من حولها. فقد كانت الدراسات ذات 

، كما كان لنتائجها النتائج المتوصل إليهاو من حيث المنهج المتبعاهمية للبحث الحالي 

    ليه من نتائج.األثر الواضح من خالل ما توصلنا إ

    : المنهج المستخدم في البحث

للتعرف على المشكالت  التحليلي في هذا البحث المنهج الوصفي انستخدم الباحثا     

مة لطبيعة األكثر مالءجة ويعتبر هذا المنهج التي تواجه الطالبة الجامعية المتزو

بيعة الظاهرة بهدف الحصول ط، ذلك ألنه يستهدف الحقائق الراهنة المتعلقة بالبحث

ومن األدوات المستخدمة في البحث المصادر  (8) على معلومات كافية ودقيقة

بها  استعانالسابقة التي  الدراسات وأيضا، بطبيعة البحثالمكتوبة ذات العالقة 

  .ستبانةالا واستمارة، انالباحث

 :حدود البحث

كلية  ثلة في مكان إجراء البحث حيث كاناشتمل البحث على الحدود المكانية والمتم   

 التربية بجنزور.

 .م2016/ 2015جراء البحث فقد كانت العام أما فترة إ

  :تيار العينةخمجتمع الدراسة وا

حيث  ،الجامعية المتزوجةالبة التي تواجه الط المشكالتالبحث إلى معرفة  يسعى    

بلغ  فقدجات في كلية التربية جنزور وزالبحث جميع الطالبات المتمجتمع  يشمل

 .طالبة 400الكلية ما يقارب إجمالي الطالبات المتزوجات في 
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 :عينة البحث

 الباحثانالعينة التي يختار فيها  عينة عشوائية وهي اختيارعلى  انعتمد الباحثا    

تعميم النتائج على المجتمع كله  نستطيعمجتمع الدراسة األصلي لكي أفراد العينة من 

جمالي الطالبات المتزوجات من إ طالبة( 100لدراسة عبارة عن )وقد كانت عينة ا

 وذلك ليسهل تحديد النسبة المئوية لجوانب البحث..بكلية التربية جنزور

   :الخصائص العامة لعينة البحث

 ( يوضح عينة البحث1رقم )الجدول 

 النسبة العدد العمر عند الزواج

18 7 7% 

19 26 26% 

 %67 67 فما فوق 20

 %100 100 المجموع

ن معظم عينات البحث من الطالبات ( أ1يتضح من الجدول رقم )    

الجامعيات المتزوجات قد تزوجن في سن العشرين فما فوق وقد يرجع 

 على وشك التخرج ا  من الفتيات يتزوجن وهنالسبب في ذلك إلى أن كثير

سن الثامنة الطالبات المتزوجات في  واقلهن .حتى ال يضيعن فرص الزواج

هن عن مواصلة الدراسة وكذلك نه يعيقة، ألنهن ينظرن للزواج على أعشر

في سن مبكرة من العمر وكذلك  مور زواج بناتهنء األوليارفض أغلب أ

  .في مراحل مبكرة من الدراسة الجامعية

 ( يوضح سكن عينة البحث 2الجدول رقم )                     

 النسبة العدد مكان السكن

 %81 81 مستقلة

 %19 19 مع أهل الزوج

 %100 100 المجموع

أن معظم عينات البحث يعشن في سكن مستقل عن اهل  ( 2يتضح من الجدول رقم)

متزوجة من العوامل الزوج ، وهذا يوضح أن السكن المستقل للطالبة الجامعية ال

، ليات أقلن السكن المستقل يعني مسؤو، حيث إلدراستها استكمالهاالمساعدة على 

وبات زوج متفاهم لصع ، خصوصا  مع وجودرك مع أهل الزوجمقارنة بالسكن المشت

 .دراسة زوجته
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 عينة البحث وتوزيعها حسب الفصول الدراسية( يوضح 3الجدول رقم )              

 النسبة العدد الفصل الدراسي

 %3 3 األول

 %4 4 الثاني

 %5 5 الثالث

 %8 8 الرابع

 %3 3 الخامس

 %9 9 السادس

 %30 30 السابع

 %20 20 الثامن

 %18 18 ما بعد الثامن

 %100 100 المجموع

 

كانت ت للطالبات المتزوجاالغالبة  أن النسبة 3يتضح من الجدول رقم     

 ا  ائقوهذا ال يمثل ع، من التخرج هنلفربللتخرج وذلك في السنوات األخيرة 

 ظم األهالي يفضلون أن تدرس. وأن معالدراسي في نظرهن على تحصلهن

من الفصول الدراسية قبل زواجها وخاصة في الفصول  ا  عددبناتهن 

 ، حتى ال تتعرض بناتهنت النسبة الغالبة في ذلكوالتي أتالمتقدمة 

للضغوط التي تحدث نتيجة عدم القدرة على التوفيق بين الدراسة 

 ليات الزواج.وومسؤ

 البحث عينةلدى ء ( يوضح عدد األبنا4الجدول رقم )                             

 النسبة العدد عدد االبناء

 %56 56 ال يوجد

1 35 35% 

2 5 5% 

3 4 4% 

 %100 100 المجموع

ن الطالبات ان النسبة الغالبة مبناء الطالبات الجامعية عدد أ 4يتضح من الجدول رقم    

لديهن أطفال فقد  اللواتي% أما 56بلغت نسبتهن  إذ .طفالالمتزوجات ليس لديهن أ
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األمر  .ت في مراحل متقدمة من الدراسةوهذا يدل على أن زواج الطالبا % 44بلغن 

طفال والذي تراه بعض لديهن فرصة لتكملة الدراسة في عدم وجود األالذي يجعل 

 .نه يعيقهن على مواصلة الدراسةالمتزوجات أ

 :  تحليل البيانات

والنسب التكرارية من خالل اإلجابة عن فقرات صائي حاألسلوب اإل الباحثاناستخدم   

 و ال.االستبيان بنعم أ

 بعد الزواج مسألة ضرورية ( يوضح تعليم المرأة 5رقم )الجدول                        

 النسبة التكرار فئة اإلجابة

 %90 90 نعم

 %10 10 ال

 %100 100 المجموع

بعد الزواج مسألة  المرأةرأت أن تعلم ن النسبة الغالبة أ 5يتضح من الجدول رقم 

ؤهلها للحصول ت. والحصول على الشهادة ضرورية لحماية مستقبلها ومستقبل أطفالها

 بها الحياة. على فرص عمل تواجه

ضح أن العادات والتقاليد تؤثر سلبا  على مواصلة الدراسة بعد ( يو6الجدول رقم )      

 الزواج 

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %72 72 نعم

 %28 28 ال

 %100 100 المجموع

أن العادات والتقاليد ال  تشير إلىأن معظم عينات البحث  6يتضح من الجدول رقم 

. هذا األمر يرجع مرأة المتزوجة لدراستها الجامعيةتزال تؤثر سلبا  على مواصلة ال

، الزواج هو البيتبيعي للمرأة بعد إلى نظرة المجتمع ألجيال عديدة أن المكان الط

 .بزوجها وأطفالها واالهتمامحيث واجباتها المنزلية 
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راسة يؤدي إلى تفاقم المشكالت ( يوضح خروج المرأة إلى الد7الجدول رقم )        

 سرية والمجتمعيةاأل

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %35 35 نعم

 %65 65 ال

 %100 100 المجموع

 

أن خروج المرأة  تشير إلىيتضح من الجدول السابق أن أغلب عينات البحث     

 استقاللية، ويرجع ذلك إلى أن يؤدي إلى تفاقم المشكالت األسريةالمتزوجة للدراسة ال 

اتفاق  وأيضا، سريةفي السكن يقلل من تلك المشاكل األمعظم الزوجات مع ازواجهن 

 .الطالبة لدراستها بعد الزواج لاستكمايتم بين أهل الزوج والزوجة على 

يوضح األفضل للمرأة أن تكمل تعليمها قبل ( 8دول رقم )جال 

 الزواج

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %92 92 نعم

 %8 8 ال

 %100 100 المجموع

 

يتضح من الجدول السابق أن النسبة الغالبة حول األفضل للمرأة أن تكمل تعليمها قبل 

التوفيق بين الدراسة وشؤون وهذا دليل على أنه قد  تواجه صعوبات في عدم الزواج 

 . البيت

على الزوج من حيث  ا  دراسة المرأة الجامعية تأثيرأن ل( يوضح 9الجدول رقم )        

 اليومية احتياجاتهتلبية 

 النسبة التكرار فئة االجابة

 %53 53 نعم

 %47 47 ال

 %100 100 المجموع

49



 
 

 

دوار المرأة في البيت وأثناء الدراسة ، ا  بين أهناك توفيقيتضح من الجدول السابق أن 

دما . وخصوصا عنن في هذه األمور المتعلقة بالبيتبين الزوجي التفاهموهذا راجع إلى 

 .تكون الطالبة على وشك التخرج

 ( يوضح مساعدة الزوج في القيام ببعض األعمال المنزلية 10الجدول رقم )             

 النسبة التكرار فئة االجابة

 %67 67 نعم

 %33 33 ال

 %100 100 المجموع

 

مور التي تحافظ على كيان من األلزوجته يتضح من الجدول السابق أن مساعدة الزوج 

. وهذا يعطي للزوجة مساحة أكبر سرةخر في بناء األمنهما يكمل اآلن كال األسرة أل

 ستكمالها.بدراستها وا االهتمامحتى تتمكن من 

 امعيات المتزوجات على التوفيقبعض الطالبات الج يوضح عجز( 11الجدول رقم )

 بين الدراسة وشؤون األسرة 

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %69 69 نعم

 %31 31 ال

 %100 100 المجموع

 

الجدول السابق أن النسبة الغالبة من المبحوتاث رأت أن بعض الزوجات يتضح من     

، فالدراسة الجامعية تحتاج إلى فيق بين الدراسة وبين شؤون البيتيعجزن عن التو

، فالتوفيق بينهما يحتاج إلى همة عالية أكبر إلى وقتالبيت تحتاج  ر وإدارةفراغ كبي

لتي رأت أن عمل ميالد واراسة رحمة د ذل الجهد وهذا يتفق مع ما توصلت إليهوب

 دوارها األسرية .المرأة يؤثر على أ
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لجامعية المتزوجة من ضغوطات جسمية ( يوضح معاناة الطالبة ا12الجدول رقم )

 جتماعية بسبب كثرة األدوارونفسية وا

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %81 81 تعم

 %19 19 ال

 %100 100 المجموع

رأت أن الطالبة الجامعية المتزوجة  العينةفراد السابق أن غالبية أتضح من الجدول ي

رة األدوار فالغالبية منهن تصاب بسبب كث واجتماعيةتعاني من ضغوط جسدية ونفسية 

زوج . ولكن في وجود العودة للبيتالضغوطات أثناء الدراسة أو  هذه نتيجة باإلرهاق

ضا وجود أهل . وأيهذه الضغوطات حدهلظروفها يقلل من  متفُهم لزوجته ومقدر

 د من كل هذه الضغوطات.. يحمتفهمين لوضعها وأقارب

 تباعسة على الرضاعة الطبيعية للطفل وايوضح تأثير الدرا( 13الجدول رقم )      

 الرضاعة الصناعية 

 النسبة التكرار فئة اإلجابة

 %33 33 نعم

 %11 11 ال

 %44 44 المجموع

من الجدول السابق يتضح أن الغالبية من عينة الدراسة رأت أن الدراسة لها تأثير 

وذلك ألن الرضيع يحتاج إلى الرضاعة في  ،على رضاعة الطفل الطبيعيةسلبي 

حيانا  ولساعات بة للدراسة كل يوم أوبخروج الطال ،وقات منتظمة ومتقاربة كل يومأ

الصناعية ليتم إشباع رغبات الطفل يوميا من . تلجأ األمهات إلى الرضاعة طويلة

وهذا يتفق مع دراسة رحمة ميالد التي رأت أن خروج المرأة للعمل يؤثر على  ،الغذاء

 .مهات إلى الرضاعة الصناعيةالرضاعة الطبيعية للطفل وتتجه األ

 الدراسي( يوضح تأثير وجود األبناء على الدراسة والتحصيل 14الجدول رقم )

 النسبة التكرار اإلجابةفئة 

 %34 34 نعم

 %10 10 ال

 %44 44 المجموع
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التي لديهن أبناء ليتضح من الجدول السابق أن معظم الطالبات الجامعيات المتزوجات ا

، حيث أن وجود األبناء يعني بشكل على أن وجود األبناء يؤثر على دراستهنيؤكدن 

 الدراسي. . وبالتالي يقل تحصيلهاأدوار المرأة وزيادة مسؤولياتها وآخر زيادة

 : نتائج البحث

 :لى النتائج التاليةإ حثاالبتوصل   

، وذلك االجتماعيةخروج الطالبة الجامعية للدراسة له أثر سلبي على عالقاتها ــــ 

والمذاكرة في راجعة الدروس ت فى الدراسة بالجامعة أو ماوقأغلب األ انشغالهابسبب 

 .البيت

 استكمالدون أو يشجعون زوجاتهم في أمور البيت على معظم األزواج يساعــــ 

 تعليمهن.

. وبسبب لى التوفيق بين أدوارها المتعددةخروج المرأة للدراسة يحد من قدرتها عــــ 

 .ونفسيا   واجتماعيا ضغطا جسدياكثرة االدوار وتراكمها مما يسبب لها 

. هايؤدي إلى تقصيرها في رعاية أبنائ المتزوجة للدراسةالجامعية خروج  الطالبة ــــ 

 .هات وكثرة خروجها للدراسة وعدم بقائها في البيت بجوار ابنائوذلك لضيق الوق

  : التوصيات

التأكيد على أهمية الدراسة الجامعية بالنسبة للمرأة سواء أكانت متزوجة أم غير ـــ 

  .متزوجة ، كما يجب

التأكيد على أهمية حصول المرأة على الشهادات العليا كونها أهم األسلحة في ــــ 

 مواجهة مصاعب الحياة.

ة  إكمال زيادة نشر الوعي بين أواسط األهالي والشباب المقبلين على الزواج بأهميـــــ 

ا ا زيادة مستواههم همينم، وأن التعليم يفيدها من جانبين المرأة تعليمها الجامعي

 .كنها من الحصول على وظيفة مناسبة، والحصول على شهادة عليا تمالفكري والثقافي

الطالبة الجامعية المتزوجة،  ت والكليات بالمشاكل التي تواجهأن تهتم إدارة الجامعاــ ـ

 المشاكل التي تواجهها أثناء الدراسة .  معرفةلها  يتسنىحتى 
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والكليات المختلفة ظروف الزوجة الجامعية  أن يقدر أعضاء هيئة التدريس بالجامعةــ 

 .الدراسة الستكمال ، والعمل على تشجيعهاة بشكل أكبرالمتزوج

 : المقترحات

مية التعليم أهو، تعليم المرأة أهميةإقامة المحاضرات والندوات التي تتحدث عن ــ ـ

 . الشهادة الجامعية بالنسبة للمرأة، وقيمة الجامعي بالنسبة لها

 لحقيقية التي تؤدي إلى تدني مستوىالدراسات  الميدانية عن األسباب ا عملـــ ـ

  .المتزوجة خاصة  تحصيل الدراسي للطالبة الجامعية ال

زوجة للدراسة الناتجة عن خروج المرأة الجامعية المت اآلثارعمل دراسات عن ـــ ـ

 .على الزوج واألبناء

 حتىأن تهتم الجامعة بظروف الطالبات المتزوجات خاصة وتقدير تلك الظروف ـــ ـ

 العملية التعليمية بنجاح.  نتواكب
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مقترح لتنمية مهارات المعلم ألداء دوره في ضوء تحديات 

 اقتصاد المعرفةعصر 

ـــ كلية التربية طرابلس ــ جامعة طرابلسنادية المبروك رعدان    أ.

nadiaradan8@ gmail.com  : البريد اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المقدمة 

ى ـلأدت إية داـقتصعنها رؤى ابمتغيرات انبثق ستهلت األلفية الثالثة إطاللتها القد    

حيث أفرزت تكنولوجيا ، فكرا وممارسة النشاط االقتصادي في تغيرات جذرية 

الثورة ل يمثو، الصناعةالزراعة واقتصاد اقتصادامختلفاعن واالتصاالت المعلومات 

خرى بكونه اقتصاد قتصاديات األعن اال ويمتازي ، البشرتاريخ االقتصاد الثالثة في 

، فيما تزداد المعرفة في  باإلستهالك فأغلب الموارد تنفد، قتصاد ندرة وفرة أكثر منه ا

د تصاد المعرفة  بالممارسة واإلستخدام وتنتشر بالمشاركة ، وهذا يؤكد بأن الموراق

قتصاد الكالسيكي الذي اعتمد المعرفي أصبح المورد الحاسم لالقتصاد ، على عكس اال

، واألرض ،ورأس المال ،والعمال ،وهي الموارد األولية ،على عوامل اإلنتاج التقليدية

التقدم على الصعد وى ـلغنواللقوة ن ياـألساسران ااـلمعياا ـهمالمتجددة لمعرفة والعلم اـف

والدولية ة ـــلمحليا

ي ـــة فـــلقائماالتقليدية ة ــلمنهجين اإــفتلك التوجهات العصرية ى ــعلء اــبنو    

في  اوتستلزمه تغير ،لم تعد ذات جدوى في ضوء هذه التوجهات يم تعلـــلت ااـــعملي

سياساتها وأهدافها ومضامينها وبنائها،وفي أدوار معلميهاعلى وجه الخصوص تطوير 

المناهج الدراسية من حيث األهداف والمحتوى والطرائق واألساليب التعليمية وأساليب 

التقويم وترجمتها إلى نشاط تربوي واقعي، بما يمكن المدرسة من تقديم تعليم راقي 

المعلمين من حيث كفاياتهم ووعيهم بمهامهم وإخالصهم في النوعية، إنما يعتمد على 

ن المعلم هو عصب العملية التربوية، والعامل الرئيسي الذي يتوقف عليه أدائها، أل

نجاح التربية في بلوغ غاياتها وتحقيق دورها في إعداد الجيل لمستقبل أفضل . " 

أثرا طيبا في تالميذه، بينما  فالمعلم الجيد حتى مع المناهج االتقليدية ـ يمكن أن يحدث

المعلم السيئ حتى مع المناهج الجيدة ال يمكنه أن يقدم شيئا " 
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" التنمية البشرية" للمعلم على أنه يشكل المصدر األول للبناء  وينظر علماء   

ألمم من خالل إسهاماته الحقيقية في بناء البشر ، لجتماعي الحضاري االقتصادي اال

كلما نجح المعلم في زيادة المستويات  رأس المال البشري "وعبرت عنه نظرة " 

يات التعليمية ألبناء األمم ، كلما ارتفعت معها مستويات المعرفة ، ومن ثم ترتفع مستو

 . (1) جتماعية دخل األمم وتحقق الرفاهية اال

تحدد لياته تجاه المجتمع والتلميذ تون مقدرة المعلم على الوفاء بمسؤوال شك في أ       

كمعلم ، ومن جهه أخرى يتأثر  بمدى استيعابه لمتطلبات المجتمع ، وما يتوقع من دوره

ف المرتبطة بتخصصه ه لدوره التربوي والتعليمي  بمدى إتقانه للمهارات والمعاراداؤ

ختيار من خبراته بما يؤثر به على خبرات ومهارات وقدرته على االنتقاء واال

 لمتطلبات العصرية  .لو ه للمستحدثات التربوية ،ستجابته واستيعاببااآلخرين 

 :ـكلة الــدراســـــة مشــــ

نمطا جديدا من لمعروف أن بات من الت به في المقدمة ...من خالل ما اسه     

المتقدمة ل األلفية الجديدة في الدوبالشكل مع بداية  بدأعلى المعرفة  قائما  االقتصاد 

لم تكن أن المعرفة اليعني النامية الصاعدة على المستوى العالمي . هذا ل والدو

في الحياة ، وإنما الجديد هو حجم تأثيرها في النشاط االقتصادي مستخدمة أو موجودة 

ت لتحديامن ا نمظ حياة اإلنسان عموما ، وما يطرحهوفي جتماعية االقتصادية واال

  ،إلنسانيالصعيد اعلى 

ن ـمالكثير ان ال اوقت ليس بالقصير رفة في العالم منذ المعد قتصاابروز ورغم     

بعيدا بنفسها ى تنأمازالت وفي بلدنا الحبيب  ليبيا  العربي في العالم  يمـلتعلامؤسسات 

 لالنتقال من همية أكبراألل أن المعرفة هي العامتدرك لدولة التي الفا عن هذا المفهوم ،

التقدم ش مسيرة هامعلى نفسها حتما  ستجد إلى الغنى ومن الفقر التخلف إلى التطور 

   االقتصاد المعرفي.  بوابة  في للولوجردم الفجوة المعرفية على  وتجد نفسها عاجز

تقوم بتجويدمنطلقاتها أن الليبية التعليم نظومة التربية ومعلى صبح لزاما  ألذى    

الموكولة لهم دوارألاالنظر في دة اــعرفع من كفايات معلميها بإالوغاياتها وأساليبها  و

وقيادة التغيير في صناعة  على قادرة وليد قدرات بشرية لتلتلك المتغيرات  تجابةــسا

مبدعين منتجين يعرفون كيف  الالزمة لدخول مجتمع اقتصاد المعرفة،مجتمعهم 

 ستمرار .باويتعلمون يتعلمون ذاتيا  ، 
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ضوء المعلم في رات مهامحاولة تحديد في الدراسة تتمحور مشكلة  وعليه فإن    

 عنإقتصاد المعرفة وطرق تنميتها من خالل اإلجابة عصر التحديات التي يفرضها 

 : التساؤالت التالية

 جهها المعلم في عصر اقتصاد المعرفة ؟اماهي التحديات التي يو .1

 جهها في عصر اقتصاد المعرفة ؟االتحديات التي يوما أدوار المعلم في ضوء  .2

تحديات ظل ماهي المهارات المطلوبة من المعلم  ألداء أدواره  المتوقعه  في .3

 عصر اقتصاد المعرفة ؟

تحديات عصر ظل كيف يمكن تنمية مهارات المعلم ألداء ادواره المتوقعة  في  .4

 اقتصاد المعرفة؟ 

 :   أهداف الدراسة 

 منها  :  مجموعة من األهداف  لتحقيق الدراسة  تسعى 

 جهها المعلم في عصر اقتصاد المعرفة االتعرف على التحديات التي يو .1

جههررا فرري عصررر اقتصرراد االتعرررف علررى أدوار المعلررم فرري ضرروء التحررديات الترري يو .2

 المعرفة 

تحديات ظل التعرف على  المهارات المطلوبة من المعلم  ألداء أدواره المتوقعه  في .3

 اقتصاد المعرفة .عصر 

تحررديات ظل التعرررف علررى سرربل تنميررة مهررارات المعلررم ألداء أدواره المتوقعرره  فرري  .4

 عصر اقتصاد المعرفة . 

الوصررول إلررى مجموعررة مررن التوصرريات الترري قررد تفيررد المعنيررين بشررؤون التعلرريم فرري  .5

نهررا أن تسررهم فرري تنميررة مهررارات المعلمررين بمررا تواكررب متطلبررات أشخطررم مررن ضع و

 بما تواكب متطلبات عصر إقتصاد المعرفة . والمعلمين 

 :أهمية الدراسة 

  راسة الحالية أهميتها من اآلتي : تكتسب الد

 :أالهمية النظريةً  أوال ــ

ه غير واضحة لشريحة واسعة من ا مازالت مبادئكونها تناولت موضوعا معاصر .1

المعلمين بليبيا  ، ويتوقع أن تثري معرفتهم من خالل ما تحتويه هذه الدراسة من أدب 

 تربوي يتعلق باقتصاد المعرفة. 
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كون هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في هذا المجال, حيث لم تجر أية دراسة  .2

 سب علم الباحثة (حتناولت مهارات المعلمين في ضل إقتصاد المعرفة ) 

ى تتناول  أفاق تأتير يؤمل أن تفتح نتائج هذه الدراسة المجال إلجراء دراسات أخر .3

 .  قتصاد المعرفة بالمعلموتأثر عصر ا

بأداء المعلم  هتمامتمثل هذه الدراسة استجابة لالتجاهات الحديثة  التي تنادي باال   .4

 قتصاد المعرفي .المعاصر في عصر اال

 : همية العمليةأال ثانيا ــ 

 ، يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم    

برامج بالعمل على بناء ال ،التدريب والتطوير ،  وقسم التفتيش التربوي بليبيا  كزاومر

في ت المطلوبة لقيامهم باألدوار على امتالك المهارا ينالمناسبة لتطوير وتدريب المعلم

ستجابة لمتطلبات بناء مجتمع فة بما يسهم في رفع كفايتهم ، ال تحديات اقتصاد المعرظ

 المعرفة وما يستلزمه من تغير .

 :الدراسة منهج 

نظرا  ألن الدراسة  المنظوره ذات منهج نظري تعتمد على البحث في األدب      

الحقائق  النظري السابق، وكذلك المكتبـي المنشور ذي العالقة الستخالص

صف وعلى م يقوي لذالتحليلي الوصفي ا المنهجواالستنتاجات ، فالمنهج المستخدم هو 

قا   وتحليل الدراسات والبحوث لتحديد مفهوم اقتصاد المعرفة قيفا   دصة ولظاهرا

وخصائصه ومتتطباته ، وما يعكسه من تحديات ادت بدورها لتغير دور المعلم ليكون 

المعلم  راتعلى مهالوصول إلى استنتاجات تسهم في التعرف واعلى مواجهتها ، اقادر

 تنميتها .ق طرقتصاد المعرفة وا في ظل عصر

 : محددات الدراسة

دوار المعلررم فرري مراحررل دورة المعرفررة يررد أسررة علررى تحداردلالباحثررة فرري ا تقتصرررس   

بهرا ،  للقيرام، وما تتطلبره هرذه األدوار مرن مهرارات  وتحدياته، اقتصاد المعرفة  بعصر

     وهذه المراحل

 توليد المعرفة  .1

 نشر المعرفة .2

 توظيف المعرفة.  .3
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     :مصطلحات الدراسة 

 : سةارتعرف الباحثة في هذه الد

نتراج المعرفرة لك العصرر الرذي يقروم اقتصراده علرى إ: هو ذ عصر اقتصاد المعرفة -1

الرقميررة وتنظيمهررا ونشرررها فرري مجرراالت الحيرراة كافررة مررن خررالل اسررتخدام التقنيررة 

 . وتوظيفها لخدمة اإلنسان وتحسين مستوى حياته

يرم  فري لتعلمرن اغراضره التربويرة أليحقرق لمجتمع اقامة أالخبيرر الرذي هو : المعلم  -2

يتصرف بصررفات ن وألعمله الضرررورية ئية دااألمهرارات لان يمتلررك أ بردالبنائره ، وأ

 بها .   يقوم لتي الصعبة اللمهمة تؤهله خاصة 

مـن الوظـائف والمسرئوليات المخططرة والمنظمرة التري يتوقرع أن  : مجموعـةلدورا -3

ضل تحرديات عصراقتصراد في لمجتمع من التعليم ا يقوم بها المعلم لتحقيق أهـداف

 .المعرفة

األنشرطة في الدراسة الحالية وتشرمل االقتصاد المعرفي : ضروءالمعلم في مهارات  -4

درجرة عاليرة مرن اإلتقران ، وتسرتلزم المعلرم بيؤديهرا لتي الفنية واإلدارية واالمهنية ا

للقيررام بررأدواره المختلفررة فرري توليررد المعرفررة ، ونشرررها وتوظيفهررا بعصررر اقتصرراد 

 المعرفة 

  : إجراءات الدراسة

  :  لقد تم وضع تأطير منهجي إلشكالية الدراسة عند التنفيذ من خالل

المقدمررة، مشرركلة الدراسررة وأسررئلتها،أهداف الدراسررة،  : ، ويشررمل مرردخل عررام  –

   الدراسة منهج أهمية الدراسة، 

 .حدود الدراسة ، محددات الدراسة ، التعريف بالمصطلحات 

  :اإلطار النظري للدراسة ويشتمل  –

: ركائز االقتصاد  على هيمي لعصر اقتصاد المعرفة واشتملطار المفااإل -أوال        

عصر اقتصاد المعرفة ، دورة المعـــــرفة في عصر اقتصاد المعرفي، خصائص 

 فجوة المعرفة  المعرفة،

 الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة  -ثانيا  

 تساؤالت الدراسة  اإلجابة عن ـــ
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 اإلطار النظري للدراسة

 : اقتصاد المعرفة طار المفاهيمي لعصروالً ــ اإلأ

قام ماكلب حيث  االقتصادي  يد اقتصاد المعرفة إلى الخمسينيات على تعود  بديات     

خرى من أنواع على أتعتمد ت ساالدراحينما كانت  المعرفة نتاج إبدراسات على 

  (2) بمنتجات المعرفة ضعيفا آنداك .االهتمام كان وقد ، المنتجات 

في  األدب المتنوع ثبت وجود االقتصاد المعرفي مصطلح  أن  إلى يشير بيترلىو    

 كانالستيناتبداية ركر وفي يسمى بتنبؤات دفيما 1959عام عاما  ؛ حيث بدأ  50مند 

في ما أ، ودورها في االقتصاد الحديث التربية في أهمية المعرفة ول من نظر أوماكلب 

نتشاره ايستند العالمي  على أن االقتصاد المعرفيأكد سايمون مارجنسون  1997عام

يضابرز وفي التسعينات أ، المعلومات تكنولوجيا إلى باإلضافة تصاالت جديدة ، على ا

بأنه االقتصاد المعرفي ؛ حيث يتميز االقتصاد المعرفي واالقتصاد التقليديبين الفرق 

ويستخدام  ، لمعرفة، متأسس على االحدود يتجاوز و، المسافات ، يلغياقتصاد وفرة 

  (3) س مال معرفي ثمينرأالبشري ك العقل

وقد ظهرت اآلارء متعددة في تعريف االقتصاد المعرفي إال أنها في جوهرها    

واحدة، ومن أهم تعريفاته كما جاء في برنامج األمم المتحدة إلنمائي االقتصاد المعرفي 

بأنه : "نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجاالت النشاط المجتمعي، 

والسياسة، والحياة الخاصة وصوال  لترقية الحالة  االقتصادي، والمجتمع المدني،

اإلنسانية باطراد، أي إقامة التنمية اإلنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات 

 البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات اإلنتاجية.

لمة وانتشار الشبكات مما أما فيما يتعلق بمحفزات االقتصاد المعرفي فتتمثل في العو

 للجميع. تهاأدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاح

من لما له التعلم على ل الذي يركز اقتصاد عالمي للمستقببأنه البنك الدولييعرفه و   

  (4) المعرفةنتاج نساني   والبحث في إاإلستثمار لالة ساسية  كوسيلأهمية أ

إنه االقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة الخضيري، وفيما يراه    

والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها  وانتاجها بهدف تحسين نوعية الحياة 

بمجاالتها كافة من خالل اإلفادة من خدمات معلوماتية ثرية، وتطبيقات تقنية متطورة، 

إلحداث  حث العلميس مال معرفي ثمين وتوظيف البرأواستخدام العقل البشري ك

  (5)مجموعة من التغيرات اإلستراتيجية في طبيعة المحيم االقتصادي  وتنظيمه
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( أن االقتصاد المعرفي تعبير يستخدم في عصرنا الحاضر 2011ويرى الحمود  )    

إما في معرض الحديث عن االقتصاد المركز  في إنتاج وتوليد  وإدارة المعرفة 

قتصاد ذي األساس المعرفي وهذا األخير هو المعنى ونشرها، وإما في معرض اال

  (6. )األكثر استخداما    . ويعني المعرفة من أجل إنتاج فوائد اقتصادية

أنه في ظل التحوالت والتغيرات الطارئة ، (2005 )بينما يرى عبد الخالق فاروق      

كالهما في رفة فال يوجد فرق بين تعبيري اقتصاد المعرفة واالقتصاد القائم على المع

تشغل المعرفة بكل أشكالها وتجلياتها من تكنولوجيا وبحوث وأعمال ذهنية مساحة 

    (7)أوسع وأكبر من حيث العمق والحجم.

 :  ركائز االقتصاد المعرفي

ركائز   ، إلى اربع(2005)يستند االقتصاد المعرفي في أساسه كما يرى الصمادي  

 (8)وهي على  النحو التالي

لروابم  التجارية مع المؤسسات االبتكار)البحث والتطوير:( نظام فعال من ا .1

وغيرها  من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية  األكاديمية

 ها مع االحتياجتات المحلية.تواستتيعابها وتكيف

حيث  وهي من االحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية التعلم  :  .2

بداعية أو رأس المال البشري  ن توفر اليد العاملة الماهرة واإليتعين على الحكومات أ

القادر على اإلدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل وتنامي الحاجة إلي  دمج 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  فضال عن المهارات اإلبداعية في المناهج 

 الحياة. التعليمية وبرامج التعلم مدى 

البنية التحثية المبنية  على تكنولوجيا المعلومات واالاتصاالت  :التي تستهل نشر  .3

وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع االحتياجات المحلية، لتتدعم  النشاط 

 االقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافةعالية.

قوية تستتطيع توفير كل األطر  الحاكمية الرشيدة :والتتي تقوم على أسس اقتصادية .4

كل ما  وتشمل هذه السياساتإلنتاجية والنمو ، لزيادة ا القانونية  والسياسية التي تهدف

جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض  هدف إلىي

التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة .
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على نشر المعلومات واستمارها باإلضافة  أساسيا ااعتماد ويعتمد اقتصاد المعرفة   

لمؤسسات التعليمية يعتمد كثيرا على جمع المعرفة  اجاح توليتدها طبعا، فن إلى

واستعمالها في برامج ا نتاجية وتوليد سلع وصفات جديدة، وقد أصبح  االقتصاد يقاد 

من قبل سلسلة هرمية من شبكات المعرفة التي تتغير فيها المعلومات بمعتدالت 

ات وىشبكة سريعة، وهناك  أنواع عديدة من الشبكات المعرفة مثل شبكات الجامع

مراكز  البحوث، وشبكات مؤسسات المعلومات كالمكتبات ودور النشر ومراكز  

التوثيق، وشبكات الصناعات المختلفة وغير ذلك من الشبكات، وأصبح  المجتمع الذي 

 را  عن الركب اإلقتصادي العالمي ال يعتني بتشبيك مؤسسات المعرفة مجتمعا متأخ

 : خصائص عصر اقتصاد المعرفة

 المعرفة كالتالي : اقتصاد يمكن تحديد أهم الخصائص التي يتميز بها مجتمع 

 قتصادية : يتميز اقتصاد مجتمع المعرفة بظهور مفاهيم وقواعد الخصائص اال

ستخدام الواسع وآلياته ومهاراته ،وإزداد فيه االجديدة ، فقد تغير مفهوم العمل 

على عمال المعرفة القادرين على عتماد القتصادي، واالللتكنولوجيا في المجال ا

اكتساب المعرفة وتحمل المسؤولية وحل المشكالت ، والتغير المتسارع والمستمر 

للمنتجات واألساليب واألدوات ، كما يتميز اقتصاد مجتمع المعرفة بالعالمية وغياب 

  . (9)الفواصل الزمنية والمكانية 

  المعرفة بالكثافة األتصالية ، والتقدم الخصائص التكنولوجية : يتميز عصر اقتصاد

ختراع ، والجاهزية الشبكية في اإلنجاز التكنولوجي ، وبراءات االالتكنولوجي ، و

  (10)البنية التحتية للمعرفة ، واستخدام وسائل اإلعالم والذكاء المعلوماتي

 الخصائص الثقافية : ينظر في عصر اقتصاد المعرفة إلى التنوع الثقافي على أنه 

مصدر إنماء للمعارف، كما يرى أن المحافظة على قيمة الثراث غير المادي وسيلة 

عزيز طرق حمايتها ، كما للتشجيع على الحفاظ على المعارف المحلية واإلصلية ، وت

ندماج بين حقول المعرفة المتعددة ، ويدعم الثقافة التي تبدع وتجدد ، من يتسم باال

كما تتسم تقنية المعلومات في بلورة  ،(11)المستقبل خالل إثارة التفكير بأنواعه في

الثقافة اإللكترونية في عصر إقتصاد المعرفة ،مما يزيد من عمليات التالقح الثقافي بين 

المجتمعات، خاصة ثقافة المعرفة التي تحفز على اكتساب المعرفة وتوظيفها ، والسبل 

  (12) .الفاعلة لنشر المعرفة
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 : إن المجتمع في عصر اقتصاد المعرفة  مجتمع افتراضي  الخصائص اإلجتماعية

أكثر منه مجتمعا واقعيا محسوسا ،  تبرز فيه صفات العالمية ، والبعد اإلنساني يعطي 

لهذا المجتمع تجدده واستمراريته ، فالمعرفة في األصل قدرة إنسانية ، وهو كذلك 

عاون والعمل لتمجتمع تشاركي يتشارك أفراده في صناعة المعرفة من خالل ا

فرادهذا المجتمع على اختالف طبقاته بالتعامل مع المعلومات الجماعي ، كما يتسم أ

  (13)على مستويات متعددة 

 لمضامين الخصائص السياسية : للمجتمع في عصر اقتصاد المعرفة بعض ا

برزها انتشار الديمقراطية ، وزيادة المشاركة السياسية والمظاهر السياسية ، من أ

هتمام بحقوق في تقرير مصيرها ، والتعبير عن إردتها بحرية ، وكذلك اال عوبللش

اإلنسان ، كما أن القوة لم تعد بالسالح أو الثورة المادية ، بل أصبحت المعرفة 

المتجددة القادرة هي القوة ، وبالتالي ظهرت أسلحة وأساليب جديدة في الحرب 

ي تعمل على أساس تقليص تدفق اصطلح على تسميتها " حرب المعلومات " والت

المعلومات ،ومنع الوصول للخدمات ،وكشف األسرار والتالعب  بها من قبل 

 . (14)المخترقين

  عاله من  ز عصر اقتصاد المعرفة بكل ماعرض أيتمي :الخصائص التربوية

على فيها،  والتي أضفت بظاللها  وغيرها مما اليسمح المجال لإلطالةخصائص 

والبنية  ، وأدوار المعلم والمتعلم ، وماهية التعلم ومضامينه ، وغايتهامفهوم التربية 

 . التنظيمية للمؤسسة التعليمية وعالقتها بالسياق العام محليا وعالما

لثقافة وممارسات اآلباء الحياتية إلى جيل لفلم تعد التربية هي عملية النقل اآللي      

ناء يتم من خاللها تزويدهم بالقدر المناسب األبناء فقم ، بل أصبحت عملية تهيئة لألب

من الرؤى واألفكار وأنماط السلوك الالزمة في العيش في مجتمع دائم التغير في 

أنشطته وعالقاته  سريع التأثر بما يجري خارج حدوده ، لقد بات البعد العالمي في 

جهة إلى التربية يقف على قدم المساواة مع البعد المحلي ، وأصبحت التربية المو

 المستقبل مطلبا أساسيا لكل من التربية التراثية والتربية اآلنية .

ولم يعد التعلم غاية في حد ذاته بل صار وسريلة الكتشراف العرالم وبنراء القردرة علرى     

فهم عالقاته ، والتعامل مع متغيراته من خالل مزيرد مرن الرتعلم مردى الحيراة ، كرذلك لرم 

التنفيررذ الحرفرري ألجررزاء المررنهج ومفرداترره ، أو توصرريل يعررد دور المعلررم يقتصررر علررى 

المحترروى المعرفرري مررن المررنهج إلررى أسررماع المتعلمررين وعقررولهم ، حيررث انتقررل محررور 

الردارس ، ومرا لديره مرن  شخصرية الدراسة إلى   االرتكاز في العملية التعليمية من مواد

63



معارف ومهرارات وقريم استعداد وقدرات ، وما يتطلبه النمو الكامل لهذه الشخصية من 

اتي ، وتزايد  بعصر اقتصاد المعرفة أهمية التعلم مدى الحياة ، والتعليم الذ واتجاهات .

ستقصاء ، وتكوين منظمات التعلم لتخريج عمال المعرفة، وبروز الحاجة إلى مهارة اال

  (15)اتقان الجودة وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسسات التعليمية و

  : المعـــــرفة في عصر اقتصاد المعرفةدورة 

قتصاد العالمي الناتجة عرن دخرول المعرفرة ، في ظل التغيرات المتسارعة على اال      

ت ركران اقتصراد المعرفرة ، وأصربحالمعلومات واإلتصاالت كل ركن من أوتكنولوجيا 

 قتصاد الحديث .حجر الزاوية الذي يركز عليه اال

نتشرت إلى عقول الناس في كل أنحراء العرالم رت من الحجز واوم تحرفالمعرفة الي     

المولررردة فررري البدايررة لمرررن ولررردها واكتشرررافها  ، فكمررا يقرررال أن الحصررراد  األول للمعرفررة

حصرادها بعرد  ذلرك مرع األقردر  اليستمر ألن المعرفة تنتشر ليتناسربهذا رها ، وابتكوا

كل أفضل ومردود أعلى .   وإذا ستخدام الصحيح ، واإلفادة منها بشعلى استخدامها اال

 حاولنا تصور منطقي بسيم لتسلسل دورة المعرفة فإننا نجد أن الدورة ثالث مراحل  

 :مرحلة توليد المعرفة   أولها ـــ 

في هذه المرحلة يتم استخراج وإضافة معاراف جديدة إلى رصيد المعرفة القائم ،       

إنها الممارسة العملية  (16)مبارك  يقصد بمفهوم توليد وإنتاج المعرفة ، كما يوردها

وضوابم يتوصل بها إلى استخراج ، أو   نظمة  والمبينة على قواعد  ومبادئالم

بداع أفكار ، ومفاهيم ، وآراء ، ونظريات ، ، أو إياغة ، أو تطوير، أو تنظيم ص

 ومناهج وأدوات ، وأساليب ووسائل  .

إنتاج وتوليد العرفة المرحلة  مرحلة (17)ويعد برامج اآلمم المتحدة اإلنمائي      

كتساب المعرفة  في أي مجتمع ،  والمدخل األوسع ، إن لم يكن الوحيد ، األرقي من ا

العالمي ، بإعتبار إن إنتاج المعرفة ينطوي على امتالك لولوج مجتمع المعرفة 

ة الذي يغترف منه المجتمع المعني  القدرة على اإلضافة إلى رصيد المعرفة اإلنساني

 البشر جميعا  

 مرحلة نشر المعرفة : ثانيها ـــ

في هذه المرحلة تتاح وتشاع المعارف المتوافرة من المصادر المعرفية المختلفة ،       

تعد عملية نشر وتقاسم المعرفة من وجهة نظر تقرير منظمة األمم المتحدة للتربية و
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ت والقيم في مجتمعات المعرفة ، اعتبار األساس للممارسا جرح (18)والعلم والثقافة

ن تقاسم المعارف واسطة لترويج روح المبادرة والفضول والتبادل والتعاون ، أ

 لالستقالل الذاتي .    اومصدر

  : مرحلة توظيف المعرفة ـــ ًآخرها

تعد هذه المرحلة ثالث مراحل دورة المعرفة ، ويقصد بها استخدام المعرفة        

وتفعيلها ، فبقدر استخدام المعرفة في تنظيم األعمال ، وتسخير الوسائل ، وحل 

المشكالت تكون كفاءة األعمال ، ويكون مردودها وفوائدها المرجوة ، فقوة المعرفة 

وتوظيف المعرفة يرتبم بالجانب  (19)ي من توظيفها بكفاءة في شؤون الحياةتأت

التطبيقي للمعرفة المميز للحقبة الحالية من تطور اإلنساني ، باعتبار أن بقاء المعرفة 

نظرية دون جوانبها التطبيقية يفقدها مصدقيتها ، ويطرح عنها عامل النماء والتطور 

ها وفعاليتها ، ومن ثم قوتها ، وربما قدرتها على الذي يكلفه التطبيق ، من كفاءت

 .(20)البقاء

رفة وكذلك استخدامها ، وتغذي محطات دورة المعرفة بعضها بعضا  ، فنشر المع    

ديان إلى ظهور مصادر جديدة لتوليدها ، وتوليد المعرفة يتطلب نشرها وجعلها يؤ

  (21)متاحة للجميع

وبالقراءة المتمعنة للمراحل الثالث السابقة ، يمكن أن نالحظ أن العالقة بينهم     

عالقة تبادلية ، فتوليد المعرفة يتطلب نشرها ، ونشر المعرفة وتبادلها مع األفراد 

يشجع على توليد معارف جديدة ، كما يتطلب توليد المعرفة تفعيلها وتوظيفها في جميع 

توظيف المعرفة من شأنه أن يكشف عن جوانب جديدة تسهم في المناشم المجتمعية ، و

توليدها معارف حديثة ، كما يساعد نشر المعرفة وتشاطرها على عملية توظيفها في 

تلك البيئة المالئمة إليصال  وتوظيف المعرفة بحد ذاته قد يهيئ حل جميع القضايا ،

 المعارف لألفراد المجتمع .  

 :فجوة المعرفة    

تقدمة المعرفية بأنها الفجوة بين الدول النامية والدول الم يمكن تعريف الفجوة       

، بل إن الفجوة المعرفية هي تلك  (22)متالك التكنولوجياليس فيما يتعلق بالمعرفة وا

الهوة بين من يملك المعرفة ومصادها ويعمل على توليد المعرفة  وتوظيفها في جميع 

ض التنمية المناشم المجتمعية ومن اليملكها وال يملك القدرة على استغاللها ألغرا

بل  عاله ليست امتالك التكنولوجيا والمعرفة فحسب ،الشاملة ، القضية كما أسلفت أ
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تفادة منها في س وخزنها وإسترجاعها  وتطبيقها لال القدرة على إنتاجها ، وتوليدها

ستراتجية التي تؤتر على أداء المؤسسة ، والخطورة تكمن في أن اتخاد القرارات اال

 الفجوة في خلق المعرفة هي أكبر بكثير من فجوة المعرفة ذاتها. 

فتقار للمهارات األساسية على الصعيد فجوة المعرفة تقوم على فكرة الال إذن    

النظري والعملي للتعامل مع تدفق المعرفة  ، و نقص الخبرة  في إدارة المعرفة  يؤدي 

المؤسسات واألفراد على  يعاب المعرفة المتوافرة لدىإلي ضعف القدرة على است

 النحو المطلوب 

ل إلى مجتمع المعرفة ن أفضل طريق للتحوفي أ (23)عليوتتفق الباحثة مع ما يراه   

في عصراقتصاد المعرفة والعمل على ردم الفجوه المعرفية  هو اهتمام المجتمع بدورة 

المعرفة ، بحيث يوفر البيئة المنسبة لتفعيلها وتنشيطها وزيادة عطائها ، بما في ذلك 

البيئة التقنية الحديثة في إطارها العام ، وبيئة تقنيات المعلومات على وجه الخصوص 

، والسعي في كل الصعد، بشكل يسهم في تطوير إمكانات اإلنسان ، وتعزيز التنمية 

 بناء حياة كريمة ألفراد المجتمع نحو 

ولما كان المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية لبناء مجتمع المعرفة والتحول له ،   

لمعلم في ا نظرا للدور لذي يقدمه في التنمية البشرية ، سعت الدراسة لتوضيح دور

 دورة المعرفة بعصر اقتصاد المعرفة .

 الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة  -ثانياً 

بأدوارالحديثة للمعلم وبمهارته لتنفيذ المرتبطة  السابقة من كثرة الدراسات بالرغم     

االقتصاد متطلبات  بتوظيف اسات المرتبطة رالدإال أن ، عام بشكل هذه األدوار 

في وبمهارته لتنفيذ هذه األدوار المعلم بأدوار عام وبشكل العملية التعليمية المعرفي في 

األنظمة في  موضوع جديدذاته  بحدوالذي هو بشكل خاص  فيلمعرااالقتصاد   ضوء

استعراض بعض المفيد ا، ولعله من.  جدامحددة زالت ما العالمية والمحلية التربوية 

 :الدراسات هذه 

فقد  (24) م( 2004: )عبداللطيف حسن حيدر ،  األدبيات تأتي دراسةوأول هذه ـ    

هدفت إلى استخالص األدوار الجديدة التي يفرضها مجتمع المعرفة على مؤسسات 

التعليم في الوطن العربي بمستويتها العام والجامعي، وعرضت للحديث عن خصائص 

ل المؤثرة في بناء هذا ، وأضهرت كيف أن التعليم يشكل أهم العوامالمعرفة مجتمع 

المجتمع ، وكشف النقاب في الوقت ذاته عن أبرز أوجه القصور الحالية في مؤسسات 
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التعليم في الوطن العربي لمواكبة مجتمع المعرفة . واستخلصت الدراسة األدوار 

الجديدة التي ينبغي أن تلعبها هذه المؤسسات في وطننا إلعداد المتعلمين القادرين على 

 . م مع مجتمع المعرفةالتوائ

إلى ضرورة التخلص  (25) م(2012)محمود عبدالحميد عساف ،  سةوانتهت درا ــ

فورا  من النموذج النمطي في تنفيذ المناهج ليحل محله نموذج الفروق الفردية ، 

والمطلب الشخصي للمتعلم ، والذي يحقق التنوع والتفرد ، ويدرب الطالب على 

المعرفة ، ، ودعت الدراسة  جديدة تتفق ومتطلبات مجتمعإستخدام مصادر تعليمية 

وأساليب تدريسية متنوعة من  لى تدريب المعلمين على استخدام تقنيات حديثةكذلك إ

ن يتمكنوا من تنمية المهارات العليا في التفكير لدى الطالب ، وتكوين اتجاهات أجل أ

 يجابية لديهم نحو التعلم المستمر .ا

ن الكفايات تؤكد أ (26) م(2010،  العنزي )بشير خلف دراسة في حين أن ــ    

لتزام لمي المتميز ، واالالضرورية لمعلم المستقبل تتمثل في : إإلعداد النظري والع

بقواعد المهنة األخالقية ، االستعداد الطيب لخدمة المجتمع المحلي والتواصل معه ، 

 .  وأخيرا  إجراء البحوث العلمية

تقديم  (27) ه (1434)عقيلة محمد موسى ، الطاهر الحنان ،  دراسة ستهدفت ــ وا 

تصور مقترح لتطوير كفايات معلمي اللغة العربية والتاريخ في ضوء متطلبات مجتمع 

المعرفة ، وكذلك الوقوف على اتجاهات المعلمين نحو تطبيق هذه المتطلبات ،عالوة 

ا الكفايات وفقا  لمتطلبات على رصد المعوقات التي تحول دون تحقيق تطوير هذ

 مجتمع المعرفة .

 :   استخالص ما يليالسابقة يمكن  اساتعرض الدرمن خالل    

بالغة لدى كثير شكل موضوع االقتصاد المعرفي وأثره في الواقع التربوي أهمية      

من  استخالصهوفي ضوء ما تم من الباحثين في مختلف الدراسات واألبحاث العربية ،

بإجراء هذه الدراسة مستفيدا  من تلك الدراسات في  ثةالباح متقا، لسابقةالدراسات ا

يد تحدمن الدراسات المنفردة في وهي أسئلتها،  وصياغةبلورة فكرة الدراسة الحالية 

اقتصاد  دوار المعلم في : توليد المعرفة ، ونشر المعرفة ، وتوظيف المعرفة ، بعصرأ

ها بحسب علم الباحثة واطالعها من مهارات للقيام بالمعرفة ، وما تتطلبه هذه األدوار 

. 
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 : تساؤالت الدراسة األجابة عن 

ما التحديات التي يواجهها المعلم في  عصر  ـــ األول التساؤل اإلجابة عن 

 ؟اقتصاد المعرفة 

تلقى على المعلميين  العديد من  هإن طبيعة عصر اقتصاد المعرفة وخصائص    

التحديات والمطالب وبخاصة في دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية، منها ما هو 

ماثل للعيان وصارت تؤثر بقوة على تلك النظم التربوية، دون استجابة حقيقية لتلك 

يتوقع  التحديات، أو في غالب األحوال شكلية، ومنها ال يزال في طور التشكل، والتي

لذا على تؤثر على دور المعلم ومهامه أن تشتد قوة تأثيرها على النظم التربوية ،و

وجة ، ومن أهم هذه التحديات كمل على أة ترسال ن أداءيتمكن مالمعلم أن يعيهاحتى 

 اقتصاد المعرفة : في عصرمعلم الالتي تواجه 

 :همها والً ـــ التحديات العالمية ، ومن أأ

لقد أحدثت ثورة االتصاالت الثورة المعرفية والتطور التكنولوجي :    .1

ا، وبدأت القيم النسبية للمعرفة  وتكنولوجيا المعلومات ونظمها تغييرات واسعة ومهمة جد 

إلى   (28) ويشير التل آخرون تبرز في مجتمع عالمي يتوجه نحو االقتصاد المعرفي،

والمكتشفات المعلومات  فالمعارف والتغير يعيش في وسم اجتماعي ذائب أن المعلم 

وبالتالي  . المؤسسات االجتماعية والتربوية المستقبلية ـل التحديات لعمأكبرشكلت 

الذي لم يعد مطلوب ا منه االكتفاء بنقل لمواجهة هذا التحدي تزايدت أعباء المعلم 

المطلوب منه تنمية بل أصبح  ،ن فحسبلتقنية بإتقاالوسائل ام استخدالمعرفة للمتعلم، وإ

قدرات المتعلمين على الوصول للمعرفة من مصادرها المختلفة، وكذلك االستثمار 

األمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أقصى استفادة 

، من المعرفة بناء ي آليات ـر فـه وإعادة النظوتطويره التعلم الذاتي  وتشجيع  ممكنة.

، ومواكبة التطورات المتالحقة في تقنيات المعلومات لتقنية البيئة اتصميم خالل 

أننا بحاجة  (30)عندما قال : داود وهذا ما أكده  ،(29) والتعامل معها بكفاءة ومرونة

  .نسان الذي تعلم كيف يتعلم إلى إيجاد اإل

يعد تحديا  هذا األمر العلوم  المختلفة : مجاالت البحث العلمي في تطور  .2

بويين الذين يسعون الي تنشئة األجيال بما يواكب تطلعات والترالعلماء و كبيرا للباحثين 

التنمية دراستها إلى تقرير في  (31)وتشير الشرعيل . العصر وطموح المستقب
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يشكو من ضعف ث العلمي في البلدان العربية ـن البحإالقائل  2003اإلنسانية العربية

المعلومات مثل ثقافة المتقدمةالحقول ي ـاب فـوغياألساسية البحث في مجاالت 

 .  من انخفاض اإلنفاق عليه ني كذلك ايعو، وغيرها

وتطوره يمثل البحث العلمي ظل غياب إستراتجية بحثية للدول العربية سيظل وفي     

سها المؤسسة التربوية التي يمثل رألة وعلى مام تطور مؤسسات الدوة أـوعقب تحديا  

في جديد كل على مطلعا   يكون على المعلم أن لهذا ينبغيو، األساسيةكانها أرأحد المعلم 

 العلمية والدراسات الميدانية.األبحات ميدان 

تمثل تحديا  : فالعولمة الهويةعلى وأثرها العولمة في عصر اقتصاد المعرفة  .3

، وأصبح الوعي بهذا التحدي وغيره من التحديات العولمة أمرا  إلزاما  لجميع ثقافيا  

تعد المدرسة من أكثر المؤسسات المجتمعية  جتمع ، وأكثر إلزاما للمعلم ، إذأفراد الم

العولمة ومحاولة  التي تعد األفراد لمواجهة التغيرات التي يتعرض لها المجتمع في ظل

لذا يتطلب على المعلم في  ، (32)الطالب على شكل أنماط سلوكية عملية ترجمتها لدى

هذا العصر أن يكون ذا طبيعة خاصة لمواجهة العولمة الدولية وإذابة دورها ، 

لطابع القومي أثناء إدخال التكنولوجيا في التعليم وفي تنفيذ الدروس اوالحافظ على 

لسلبي  األثر اإلى  (33)ويشير الخضري ما هو مستحدث وجديد ،  وعند تعليم  كل

تغييب ية ـالهوية الشخصتغييب على الثقافة في في عصر اقتصاد المعرفة للعولمة 

وحتى يمكن االستفادة  من وسائل االتصال ، والحضارة الوطنية المحلية  الثقافة 

فإن نحو مجتمعه ، الطالب شعور تعميق الدور األساسي في يلعب ذي ـالمعلم اللتثقيف 

يستطيع الفهم والثقافة العالمية لكي مستوى من إلى يصل على المعلم أن يفرض ذلك 

 هدفين أساسيين مع طالبه  لتدعم هوية وثقافة مجتمعه وهما:تحقيق 

أو نغالق يعني ذلك االوال  دعم الهوية الثقافية للمجتمع العربي واإلسالمي ،أ . 

العربية اإلسالمية ثقافة فالثقافة خرى  الثقافات األمع ل ورفض التفاعالتقوقع الثقافي 

فقد صنع العرب واحد من أهم موجات ،مند القدم ة ـالثقافات العالميمنفتحة على

 وهداة  تجارا  المعمورة شتى بقاع ى ـإلخرجوا نساني عندما في التاريخ اإل "العولمة "

المجتمع العلمي من أهم مسؤوليات نظام للتعلم ومنظومة ل عن المعرفة .  ولعوباحثين 

، ثم أوال  ع  ـأفراد المجتمرأسه معلم المستقبل هو إقامة عالقة متوازنة بين وعلى 

 جية    على المجتمعات الخارنفتاح اال
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شرح الخطم الوطنية والقومية لتعزيز األفكار والقيم اإليجابية السائدة في ب. 

 يكون أن على المعلم أن وهذا يعني ، المناسبةالعالمية الثقافات واألفكار ومجتمعاتنا 

مدى ظاهرة التوظيف انتهاء   (34)بهذا  للتعامل معهام واإلدراك ـالفهمن على قدر 

لدى واحد في عمل استمرار الفرد عهد سيشهد عصر اقتصاد المعرفة انتهاء  -الحياة :

 الكثيرين سيضطرون أن سنجد ، بل العمليةحياته  طيلة مؤسسة واحدة أو شركة 

، سنوات خمس أو مستمرة كل ثالث بشكل عملهم وظائفهم ومهنهم أماكن لتغيير 

تمتد طوال الحياة في أوقات وأماكن متعددة ربية المستدامة التي للت وستكون الحاجة 

ب كتساالتي تمكنه من امن فرص التعلم دة إلفاوا خارج حدود المدرسة النظامية

ء قاءعلى البوتمكنه المختلفة  لمواجهة المواقف الحياتيةتؤهله بشكل عام التي الكفايات 

مراعاة لذا على المعلم ل والتعايش مع اآلخرين .، أو االنتقال لوظيفة أفضفي الوظيفة

ويمتلك متطلبات العصر  إلىتستجيب لثالثة جوانب لتحقيق التربية المستدامة و

 :لمواجهة تحدياته األدوات

لمعرفة: والذي يتضمن كيفية البحث عن مصادر المعلومات وتعلم كيفية التعلم التعلم ل - أ

 لإلفادة من فرص التعلم مدى الحياة.

التعلم للعمل: والذي يتضمن اكتساب الكفايات التي تؤهله بشكل عام لمواجهة  - ب

 المواقف الحياتية المختلفة، وانتقاء مهارات العمل.

يتضمن اكتساب لمهارات فهم الذات التعلم للتعايش مع اآلخرين: والذي  - ت

واآلخرين، وإدراك أوجه التكافل فيما بينهم، واالستعداد لحل النزاع، وإزالة الصراع، 

 وتسوية الخالفات.

غلب الدول لتمهين التعليم في عصر اقتصاد المعرفة ، تتجه أ : تمهين التعليم .5

مهنة ترقى لمصاف المهن وتتمثل تلك الثورة في اتخاذ السبل الكفيلة بجعل التعليم 

المرموقة والمتميزة في المجتمعات العربية كالطبيب والمهندس، ويرتبم التمهين 

توجهت معظم وقد  بأنظمة ضمان الجودة ومعاييرها  ومواصفات أداء للمعلمين ،

لى تحديد السلم الوظيفي للمعلم بخمسة مستويات ويعتبر درجة معلم النظم العالمية إ

جات في السلم الوظيفي والترقية من درجة الى درجة تتم وفق خبير أعلى الدر

مستويات الخبرة واألداء وبرامج التدريب التي يحصل عليها المعلم  ولكل مستوى من 

مستويات مؤشراته التي تعكس المعايير الخاصة به، كل هذا حتم علي المعلم  أن يقوم ال

ة فاعليته، واالستخدام المتقدم بتطوير أدائه من أجل رفع كفاءته اإلنتاجية وزياد
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للتكنولوجيا، والتحول إلى المصمم المحترف لبيئة التعليم وأدواتها ، وذلك لكي 

 ستجيب إلي متطلبات ومعايير أداء الجودة.ي

ا الحياة متتميز به المجتمـع الطالبـي والتعقـد اللذين التنوع المتزايـد فـي .6

ل مع التنوع في الطالب والتعقد الذي تتميز : إن المعلم يحتاج إلى أن نتعام المعاصرة

به الحياة المعاصرة بأسلوب علمي وبما يتفق مع االتجاهات الجديدة. فمثال  من أهم 

أن لدى كل فرد نصيبا من الذكاءات  مالمح نظرية الذكاءات المتعددة لجاردن

األمر الذي  المختلفة، وأنه يمكن تنمية هذه الذكاءات واالرتقاء بها إلى مستوى مناسب،

يتطلب من المعلم تنمية هذه الذكاءات لدى تالميذه وطالبه. هذا إضافة إلى األنواع 

 ويستلزم األمراألخرى من التنوع مثل التنوع في الثقافة والبيئة والتقاليد والمظهر... 

أيضا  إعداد المتعلمين للتعامل مع ظاهرة التعقد التي أصبحت سمة العصر الذي 

  .نعيشه

ن هذا التحدي للمعلم في عصر اقتصاد المعرفة إ : للتعليماألهداف المعاصرة  .7

لجميع  والطالب وهذا يتطلب: التركيز على المفاهيم ليتركز في تحقيق تعلم فعال 

الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية  الجديدة للتعلم، التعلم طوال الحياة، التعلم الذاتي

 المهنية للمعلم

  : همهاالتحديات المحلية ، ومن أ ثانياً ـــ

: ليبيا تعد من الدول التي تعيش مرحلة تحول وتغير التحديات السياسية  .1

سياسي ، وذلك أعطى تطوير النظام التعليمي والتدريبي أولوية مطلقة كي ينسجم مع 

مبادئ الدولة الجديدة ، مع التأكيد على عالمية المعرفة وحق اإلنتفاع بها وفق المصالح 

الوطنية والقومية . وبما أن هناك عالقة وثيقة بين التربية والتعليم وبين النظام السياسي 

 في المجتمع ، تصبح هذه العالقة أكثر ضرورة في المجتمع الديمقراطي   

من سياق اجتماعي غير موات للتعلم ،  ا: تعاني ليبي جتماعيةالالتحديات ا .2

ياب ثقافة التعلم ، وعقلية مقاومة للتغير ، وبيئة خصبة تترعرع فيها الالعلمية ، وغ

 جتماعية . ام رأس المال البشري في التنمية االهعف إسوض

:  فالعقل التربوي ضائع بين التعبيئة والبحث عن الهوية  تحديات تربوية .3

جتماعية ، وفقدان ثقة كثير من الضغوط السياسية واالقتصادية واالتفرضها عليه 

الليبيين في مؤسسات التعليمية الرسمية ، وترسخ ذلك مع تكرر فشل جهود إصالح 

 التعليم .  
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ويتعلق هذا التحدي بقدرة  : التسامح وثقافة اإلنسان حقوق بمبادئ اللتزاما .4

تجاه إدخال مفاهيم وقيم ومبادئ جديدة في النظام التعليمي أوجدتها التداعيات المعلم 

السياسية  واالقتصادية ،حتى ولو لم يتضمنها المنهج ، تتعلق بااللتزام بمبادئ وقيم 

حقوق اإلنسان ، وإزالة كافة أشكال تعصب والتمييز القائمين علي التبعية القبائلية أو 

الطالب نحو حماية هذه الحقوق لتعزيز التعاون والتراحم  التنظيم المسلح ، وتوجيه

والتضامن وتنمية روح التفتح والحوار الهادف والتشاور واحترام آراء اآلخرين، 

 بناء الوطن وتوحيد صف أوالتأكيد علي مبادئ العدالة والمصالحة الوطنية 

 بأدوار ،والقيام ليةالمح التحديات هذه مع للتعامل مسؤليات المعلم على يحتم وهذا     

 اقتصاد بناء إن حيث ، التعلمية الحياة سبل كل في علمي بإسلوب مخططة جديدة

 ، بشرية مشكلة أيضا   هو بل ، فحسب ليبية اقتصادية مشكلة مجرد ليس سليم معرفي

  . المدبرة والعقول الخالقة الطاقات لىإ ماسة حاجة في اإلقتصادية لتنميةا آلن

ما أدوار المعلم في ضوء التحديات التي  ـــ التساؤل الثاني اإلجابة عن

 جهها في عصر اقتصاد المعرفة ؟ايو

 دور المعلم في انتاج المعرفة :  أوالً ـــ

إن جوهر مجتمع المعرفة يركز على عمليات ابتكار وتكوين المعرفة من خالل     

توظيف التراكم المعرفي الموجود بالمؤسسات الوطنية واألفراد لتكوين معرفة جديدة ، 

ونعني باإلبتكار هنا تقديم منتجات أو خدمات جديدة بما من شأنه أن يوفر قيمة مضافة 

  (35)تعديل أو تطوير نموذج عمل معين  للمجتمع ، وقد يكون اإلبتكار

 معلم في إنتاج المعرفة  ما يلي :ومن أهم ادوار ال 

 تمكين الطالب من القيام بأنماط إنتاج المعرفة وهي :

اكتساب المعرفة الموجودة من مصادر خارجية ، ويكون ذلك من خالل  –

 تدريب األفراد وتعليمهم .

 والتجربة ، واإلبداع واإلبتكار.توليد معرفة جديد من خالل األستكشاف  –

قدرات العقل وطرائق التفكير التي يمكن تطبيقها على حاالت جديدة  نتكوي –

وهذا يعني اكتساب المتعلمين مهارات في اكتشاف طراق لتطوير نظام ،من الواقع 

 أعلى من مهارات التعلم،وهذا مفتاح اإلبداع واإلنتاج المعرفي .
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حل المشكالت ، والعمل رات التفكير الناقد وتشجيع الطالب على تطبيق مها –

  (36) كتساب الطالب القدرة على مواصلة التعلم مدى الحياةالتعاوني ال

 تكتساب المتعلمين مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالالتركيز على ا –

حد مصادر توليد المعرفة واقتصادها ، فهي تستخدم واإلسهام في تطويرها باعتبارها أ

كوسائم لنقل المعرفة ، وتداولها بطريقة ميسرة وسريعة ، ومن جانب آخر تعد معرفة 

  (37)قتصاد المعرفيا رئيسيا  ومشاركا  بارزا  في االومصدر

  . سلوب التفكير العلميتدريب الطالب على  حل المشكالت بأ –

تطوير األطر المعرفية  والمهارية للمتعلم ، وتوظيف المخزون المعرفي  –

، فعملية تطوير المخزون المعرفي  (38) هاري للمتعلم في عمليات التفكيروالم

 وتوظيفه ينتج عنها معارف جديدة. 

 اإلهتمام بالتعلم مدى الحياة وذلك من خالل :  –

 توجيه المتعلمين نحو مصادر المعرفة . .1

 التعلم من خالل العمل . .2

 تعلم المتعلمين في مجموعات تعاونية ، ومن بعضهم بعض . .3

 تخدام التقويم لتوجيه إستراتجيات التعلم .اس .4

 تطوير آليات تعلم المتعلمين من خالل التعلم الفردي . .5

 اعتماد التدريب والتطوير المهني المستمر كمبدأ للتعلم مدى الحياة . .6

     (39)امتالك المتعلمين فرص التعلم مدى الحياة .7

المعارف والمهارات لكي يقوم وعليه ترى الباحثة أن المعلم يحتاج إلى عدد من   

بدوره المنوط في تمكين طالبه من إنتاج المعرفة ، مثل المعرفة المهنية ، المعرفة 

العلمية ، المعرفة الوظيفية ، المعرفة المستمدة من التجارب اليومية ، والمرتبطة 

 القدرات اإلبداعية .بالقدرات الخاصة بحل المشكالت و

 نشر المعرفة :دور المعلم في  ثانياً ـــ

ملية استخدام المعرفة ، وتعني " إن عملية نقل المعرفة هي الخطوة األولى في ع   

يصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب وضمن شكل إ

مما يعني ضرورة أن يجيد األفراد القائمين على نقل ، مناسب وبتكلفة مناسبة 

ن وأ اختيار األنسب من بين عدة خيارات متاحة ، -ومنهم المعلم  -ونشرالمعرفة 

 يتوفر الحافز للقيام بذلك ، وأال تكون هناك معوقات تحول دون إتمام العملية .
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أن المعرفة  (40)ومن آليات نشر المعرفة داخل المنظمات المتعلمة ، ما أشار إليه      

 نظمات بشكلين هما :تنقل داخل الم

قصديا  داخل  ( : ويعني أن تنتقل المعرفة وتنتشر الشكل المقصود )الرسمي -1

األساليب عن طريق تصاالت الفردية المبرمجة بين األفراد ، المنظمة من خالل اال

المكتوبة مثل : المذككرات ، والتقارير ، والنشرات الدورية ، ومختلف أنواع 

، وعقد  المطبوعات الداخلية ، أو من خالل استخدام الفيديو واألشرطة الصوتية

 نالمؤتمرات والندوات الداخلية ، وبرامج اإلرشاد ، وبرامج التدريب ، بحيث تكو

 لها مسبقا  . امبرمجة وهادفة ومخطط

مقصود ) العفوي ( : ويعني أن تنتقل المعرفة وتنتشر بصورة غير الالشكل غير  -2

ية لتبادل مقصودة داخل المنظمات من خالل : الشبكات غير رسمية ، واللقاءات الدور

 الخبرات السابقة لدى األفراد ، والقصص اليومية ، وما يشبة ذلك.

ن : األول رأسي بين م في نشر المعرفة يكون في مستوييوعليه فإن دور المعل    

المعلم والطالب من خالل التدريس سواء داخل الصف أو خارجة ، والثاني أفقي بين 

يكون النشر على شكلين هما : رسمي مجموعة الزمالء اآلخرين من المعلمين . و

مقصود من خالل الوثائق والتقارير والبحوث العلمية ، وعفوي غير مقصود من خالل 

 األحاديث الشفهية مع الطالب وزمالء المهنة في اللقاءات المختلفة .

ولما كانت المكتبات هي الوسيلة األهم تاريخيا  لنقل المعرفة ونشرها بين المجتمعات    

مر العصور، فإن على المعلم أن يقوم بدور فعال في نشر المعرفة من خالل على 

 من خالل اآلتي :_ المكتبات بأنواعها ) التقليدية والحديثة(

أن يكون عضو فاعال ومؤثرا  في بناء مركز مصادر تعلم متطور وشامل يخدم -1

فنية والعلمية العملية التعليمية والتربوية ، وهذا يتطلب معرفة المعلم باألسس ال

 لمصادر التعلم وكيفية التعامل معها .

أن يحقق مبدأ التعلم الذاتي للطالب من خالل تشجيع الطالب على ارتياد مصادر  -2   

  (41)التعلم داخل المدرسة وخارجها 

وهناك وسائل عديدة أخرى على المعلم استخدامها في نشر المعرفة ، مثل استخدام      

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات كاإلنترنيت والوسائم المتعددة الحاسب اآللي ، و
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والتعليم اإللكتروني ، وكذلك تشمل عملية نقل الخبرات المعرفية إلى العاملين الجدد 

  (42)عن طريق التدريب وطرق وتقنيات تقديم النصح واإلرشاد

الطالب كيفية ولما كان نشر المعرفة  يقضي تشاركها مع اآلخرين ، فإن تعليم    

لمعلم في نشر المعرفة ، حيث الحوار مع اآلخرين يعد من الجوانب المهمة في دور ا

ن يعلم المعلم الطالب حسن التواصل مع اآلخرين ، من خالل استخدام طرق يجب أ

التدريس المختلفة كالتعلم التعاوني وغيرها ، وتعلم الطالب أال يكونوا أحاديي الرأي ، 

  (43)كا  معرفيا  صحيا  وبهذا نضمن تشار

   :معلم  في توظيف المعرفة الدور  ثالثاً ـــ

ينبغي على المعلم تدريب طالبه على توظيف معارفهم من خالل عدد من الوسائل 

 واألساليب منها : 

هتمام بإستراتيجيات التدريس ونماذجه ، وخاصة تلك التي تسهم في تحقيق اال –

استراتجية التعليم الذاتي ، إستراتجية حل سمات وأركان مجتمع المعرفة مثل : 

المشكالت ، إستراتجية االكتشاف،إستراتجية التدريس بالفرق ، إستراتجيةالمناقشة 

 والحوار، إستراتجية التعليم التعاوني، إستراتجية العصف الذهني .

ومن المالحظ أن جميع اإلستراتجيات السابقة تعمل على تنمية القدرة على التفكير    

صل إلى أفكار وحلول ممكنة ون فرض رقابة أو قيد من أجل التووتحرير العقل د

كما إن جميعها أمور مالئمة للركن األول من  (44) للمشكالت والموضوعات المطروحة

 أركان مجتمع المعرفة القائم على حرية التفكير والتعبير وتلبية متطلباتها .

 :الطلبة  التمييز بين نوعين من األداء الموهوب لدى –

الموهبة المدرسية : والتي تتميز بسهولة اكتساب المعرفة والقيام باالختبار، وتظهر من  -1

 خالل الدرجات المرتفعة على اإلختبارات .

الموهبة المبدعة المنتجة : وهي التي تنطوي عن خلق نتاج وأفكار جديدة لها تأثير مجال -2

كل نوع ، ويعالج نقاط الضعف التي يعانون معين وعلى المعلم أن ينمي نقاط القوة لدى 

 منها من خالل اإلستعانة بالنظريات التي تعتمد على النظرة المتعددة للموهبة .

رعاية الطالب ذوي الحاجات الخاصة من الموهوبين ، حيث تمكن فيهم  –

قدرات ومعارف ينبغي توظيفها ، وذلك من خالل : الكشف والتعرف إلى الموهوبين 
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راتهم األكاديمية ، أو تفكيرهم اإلبتكاري ، أو قدراتهم على اإلنجاز كتشاف قدبإ

والتخطيم الجيد للدرس ، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة ، وتطوير وبناء المناهج 

الدراسية وتطبيقها ، وإثراء تلك المناهج وتقييمهم وتوعيتهم ، وارشادهم وتدريبم على 

    (45)اإلنتاحية المبدعة 

واستخدام ممارسات وطرق تقويم حديثة ، فمتطلبات العمل ومهاراته تطبيق  –

ومعارفه في مجتمع المعرفة تختلف على النمم القائم ، ولذلك يحتاج الى أنواع وبدائل 

، وعلى المعلم تقع مسؤولية تقويم عملية التعليم  (46) واستراتجيات تقويم حديثة

رف التي اكتسبها الطالب بمستويانها والتعلم لدى الطالب ، وقياس المهارات والمعا

 العليا لتتناسب مع متطلبات العصر .

أن يتعامل المعلم مع طالبه بإنسانية ، ويوضح إهتمامه بهم ، ويوجد عالقة  –

دافئىة معهم ، ويشجع األحترام المتبادل بينهم ، ويشجع التقويم الذاتي والعمل التعاوني 

  (47) -إن وجدت  - بينهم ، ويحد من كراهية الطالب لبعضهم

ربم ما يدرسه لطالبه بما يوجد في المجتمعات ، أي توظيف ما تعلمه هؤالء  –

الطالب من معلومات ومهارات وخبرات في حياتهم ، وان يقوم ببناء عالقات بين 

  (48).المدرسة والمجتمع المحلي

ماهي المهارات المطلوبة من المعلم  ألداء  ـــالتساؤل الثالث  اإلجابة عن

 تحديات عصر اقتصاد المعرفة ؟ه في ظل أدواره  المتوقع

 المهارات المطلوبة للقيام المعلم  بدوره  في توليد المعرفة :  أوالً ـــ

بتكار واإلبداع يعد المظلة التي تحث على تفعيل قدرات المعلمين إن االاإلبتكار :  -1

لى حالة التميز ، وتقديم من خالل أنشطة المتنوعة للوصول إ التعليمية ،في المؤسسة 

ماهو جديد بصورة مستمرة لتتولد من خالل ذلك الميزات التنافسية التي تجعل 

 المؤسسة رائدة في مجالها .

وترى الباحثة أنه ليقوم المعلم بتوليد المعرفة المبتكرة فال بد من توافر المعرفة عنده    

ا بالبحث والتجربة، وتوظيفها ليتولد منها معرفة جديدة ، وكذلك عليه القيام وتطويره

الدعم والتشجيع في هذا  برعاية األفكار والمواهب واكتشافها لدى الطالب، وتقديم 

 المجال 

يسهم قدرة المعلم في التفكير اإلبداعي في توليد المعرفة  التفكير اإلبداعي : -2

وتحسين نموه المهني بشكل يعكس على تنمية التفكير وتطوير مواهبه الفردية ، 
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غير متوقعة،تطبيقه  ءاإلبداعي لدى طالبه،من خالل تمكنه من : تعامله مع األشيا

وكشفه للعالقة التي تربم بين األشياء  للمعرفة التي يعرفها في المواقف الجديدة،

مع المتغيرات وتفاعله ،والمعلومات المختلفة ،وإستخدمه للمعرفة بطريقة جيدة 

وتميزه بالمرونة في ستفادة من األفكار واألدوات المختلفة ، ، واال السريعة

التفكير،تشجعه لنقاشات الطالب المفتوحة وإدرتها بحكمة ، وإعطاء الطلبة فرصة 

 في أفكارهم ويخرجوا فيها بمعارف ومهارات جديدة . اليبدعو

ستنباط ، ختلفة ) االستقراء ، االرته الميسهم التفكير الناقد بمهاالتفكير الناقد :  -3

التقويم ( في عملية توليد وإنتاج المعرفة الجديدة ، من خالل الحكم على المعرفة 

يم المعرفة جزء مهم من توليد يالمتاحة ، وتقيمها وتطويرها بما يتناسب مع الفرد، فتق

علم أن يجيد مهارة المعلى فليس كل األفكار الجديدة هي أفكار جيدة ، ولذا ،المعرفة 

ن يتميز بها المعلم المفكر تقيمها ومن ابر السمات التي يجب أتحليل األفكار ونقدها و

أن يكون : منفتح على األفكار الجديدة ، اليجادل في  (49)جروان الناقد كما أوردها

ما ، يعرف  تى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء، يعرف م ئاأمر اليعرف عنه شي

يبدو غير  ءأن لدى الناس أفكار مختلفة حول ذات الموضوع ، تسأل عن أي شي

معقول أو غير مفهوم له ، يحاول الفصل بين التفكير العاطفي والتفكير المنطقي ، يتخد 

موقف يتخلى عن موقف عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك ، يأخد جميع جوانب 

ية ، يحاول تجنب األخطاء الشائعة في تحليل األمور ، الموقف بالقدر نفسة من األهم

يستخدم مصادر علمية موثوق بها ويشير لها ، يتوخى الدقة في تعبيرته اللفظية وغير 

اللفظية، يبقى على صلة بالنقطة األساسية او جوهر الموضوع ، وتساعد هذه السمات 

لقائمة وتوليد منها معارف التي تكسب المعلم مهارة التفكير الناقد، لتقيم المعارف ا

 جديدة تناسب المجتمع وظروفه .

المهارات لتوليد   ىتعتبر أسلوب حل المشكالت  إحداسلوب حل المشكالت :  -4

معلومات ومعارف سابقة  للمعلم ، ومهاراته المكتسبة ،  وانتاج المعرفة الجديدة من

ارة  حل المشكالت من يعيد تنظيمها ،  لتلبية موقف غير عادي يواجهه ، وتتطلب مه

 المعلم القدرة على التحليل والتركيب لعناصر الموقف الذي يواجهه . 

ن من ابرز المعالم األساسية لمجتمع اقتصاد إاللغات األجنبية للتواصل العالمي :  -5

المعرفة هو تخطي المحلية إلى العالمية ، واللغة هي وسيلة التواصل مع العلم 

لمعلم من اإلستفادة من المصادر المتنوعة للمعرفة  وتقيمها بما الخارجي ، ولن يتمكن ا

يتناسب ومجتمعتنا ، واستخدامه في توليد معارف جديد ونشرها دون إجادة اللغة 
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بإعتبارها اللغة الدولية الرسمية . وهذا الخيا ر األفضل في الوقت الذي ،اإلنجليزية 

 والفوضى .اتسم فيه الترجمة في البلدان العربية بالركود 

:  يسهم  البحث العلمي بمهارته المختلفة في عملية توليد وإنتاج  البحث العلمي -6

المعرفة الجديدة ، من خالل: تعاون المعلم مع زمالئه كفريق واحد متجانس متعاون 

زعة الى التجريب والتجديد ، يتبادلون الخبرة فيما بينهم ، وإمتلكه روح المبادرة والن

ا  من الكتب والمراجع العربية واألجنبية حسب التخصصه ، باإلضافة كه  عددوإمتال

إلتقانه التعامل مع الكمبيوتر واألنترنيت ووسائل التكنولوجيا الحديثة للوصول 

 المختلفة من الدوريات  والمجالت والنشرات التربوية والعلمية ، لمصادر معرفة

   لتربوية والتعلمية ،االجمعيات  ىحدوإنتسابه إلى إ

ماكن تعلم مدى الحياة تعلم المعلم في أ: يتضمن الالتعلم المستمر مدى الحياة  -6  

بالمدرسة والمنزل ، وليس فقم ضمن مؤسسات تعليمية محددة  -وقت الفراغ  -مختلفة 

 ، وأماكن رسمية .

وترى الباحثة أن التعلم مدى الحياة يصعب قياسه لدى المعلم ، لذا يمكن أن يقاس     

المؤشرات الدالة عليه مثل حرص المعلم على حضور الدورات التدريبية بعض 

 وتفعليها في المجال المهني .

 المهارات المطلوبة للقيام المعلم  بدوره  في نشر المعرفة :  ثانياً ـــ

ها  ، والغرض من نشر ن قصر المعرفة على أفراد وفئات معينة يفقدها  قيمتإ     

 مرها داخل المؤسسة وخارجها . المعرفة لكل من يهمهم أالمعرفة هو إيصال 

ن ال الفعال التي تعين المعلم على أتصعلنا ندرك اهمية توافر مهارات االوهذا يج    

يشارك المعرفة مع زمالئه داخل المدرسة ، ومع الطالب داخل الفصل ، ومع 

حقق التالقح الثقافي المؤسسات التعليمية األخرى ، سواء كانت محلية أو عالمية ، ليت

والمعرفي بين األفراد والجماعات ، بما يحقق أهداف العملية التعليمية ، وترى الباحثة 

 تصال الفعال ، زادت قدرته على نشركان المعلم متمكنا من مهارات اال أنه كلما

 خرين بها المعرفة  واقتناع اآل

 ي توظيف المعرفة : المهارات المطلوبة للقيام المعلم  بدوره  ف ثالثاً ـــ

استخدام المعرفة في حل المشكالت التربوية : أصبحت المعرفة مبدأ أساسيا  في  -1

ن المعرفة ي البحث وأساليبه فقم ، وبتالي فإحل المشكالت ، بدال من إستخدامها ف
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أصبحت تلعب دورا  مهما  في حياتنا اليومية ، لذا ينبغي أن يكون هذف التعليم ليس 

 رفة فقم وإنما استخدامها في حل المشكالت .تحسين المع

وعليه ينبغي على المعلم األستفادة من المعلومات والخبرات والتجارب التي يمر     

ساليب التي يمر بها مع طالبه بطريقة وأ بها ويتعلمها ، ويوظفها في حل المشكالت

لى امتالك مبتكرة ، علما بأن توظيف المعرفة في حل المشكالت التربوية يحتاج ا

مهارات التفكير الناقد واإلبداعي واألسلوب العلمي لحل المشكالت  وتوظيفها في 

 الحياة الواقعية .  

توظيف البرمجيات التعليمية بهدف تجويد التعلم لدى الطالب في المقررات  -2

 الدراسية : يعد النشر الكامل للتعليم راقي النوعية ، أحد أسس قيام مجتمع المعرفة التي

ف تجويد وعليه فأن على المعلم استهدا (50)أكد عليها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 همة فيها بكل قدراته .العملية التعليمية والمس

ومراحل العملية التعليمية  وقد ظهرت أنماط لبرمجيات تعليمية تستخدم وفقا  ألنشطة    

التدريس الخصوصي ، التدريب لى رفع كفاءة العملية التعليمية ، منها : نمم تهدف إ

 والمرن ، وحل المشكالت ، واأللعاب التعليمية ، والتشخيص والعالج ، والمحاكاة .

إستخدام طرق التدريس الحديثة المعتمدة على تنمية التفكير : تتجسد الغاية الرئيسية  -3

ي كتساب تتضمن فلمعرفة للطلبة ، وعملية النقل والمن التدريس في نقل وإكتساب ا

 حد ذاتها عملية  عملية نشر وتوزيع المعرفة .

سترتجيات الجديدة و المناسبة طالع الدائم على االاال ويقع على المعلم واجب      

هم وتوظيفهاهذه وتتالئم مع مستويات الطالب وحاجات للتدريس في مجتمع المعرفة 

 الدرس . المعرفة  في تنفيذ

المعلمين والطالب على شبكة اإلنترنيت  تكوين مجتمعات معرفية تخصصية تجمع -4

في ظل العجز نظام التعليم التقليدي على تلبية حاجات المتعلمين ، وفي ضوء التحول  :

تصاالت ، أصبحت المعرفة والتطور الذي تشهدها اال السريع في عصر اقتصاد

 ستفادة من جميع التقنياتمطالبة بمواكبة هذا العصر ، واال المؤسسات التعليمية

واستثمار المعلم لهذه المواقع على الوجهة األمثل وتوظيفها  للتواصل مع طالبه 

خفف من كم المعلومات الكثيرة التي العالقات معهم  ألن العالقات اإلنسانية ت وتوطيد

يتلقاها الطالب في مجتمع المعرفة .من جهة  و يضمن نشر المعرفة وتداولها بين 

 هداف العملية التربوية في هذا العصر .أفراد هذه التجمعات ، لتحقيق أ
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على :  توظيف المعرفة لبناء عالقة شراكة قوية مع األسرة والمجتمع المحلي -5

المعلم أن يتمكن من تعريف الطالب بأهم المشكالت اإلجتماعية ، ثم يدرب الطالب 

والبيئة على حل هذه المشكالت بأسلوب علمي ، وأن يعمل على خدمة المجتمع المحلي 

المحلية من خالل مادة التخصص ، وأن يكون قادرا  على إعداد دورات وندوات حول 

 تداعيات المشكالت األقتصادية واإلجتماعية والسياسية العالمية على المنطقة المحلية .

وترى الباحثة أن المعلم الجيد لديه إمكانية بناء عالقة بين المدرسة والمجتمع        

خالل مشاركة الطالب في القيام بزيارات ميدانية ألماكن ومواقع في المحلي من 

المجتمع توجد فيها المشكالت ، ومشاهدة أبعادها وأثارها على الطبيعة ، وذلك 

لألحساس العميق بوجود هذه المشكلة وهو القادر ايضا على تطوير أساليب التعاون 

 جتماع مجالس األباء والمعلمين .بين المدرسة وأسر الطالب ، والمشاركة الفاعلة في إ

أن أهم  (51)البطارسة توظيف المعرفة في المواءمة مع سوق العمل : ترى  -6

الكفايات التي البد للمعلم من امتالكها في مجال التوجيه واإلرشاد المهني في عصر 

 اإلقتصاد المعرفي هي : 

 السوق . توجيه الطالب للدراسة المستقبلية ، وفرص العمل المتاحة في  –

تعريف الطالب بأنواع وإجراءات وفوائد إقامة المشروعات الصغيرة ، والتشغيل  –

 الذاتي ضمن التخصص المهني .

 التعريف بمتطلبات سوق العمل وأخالقيات العمل في المهنة المحددة .. –

وهذا الدور للمعلم يتطلب منه أن يكون قادر على كل هذه المهام ، من خالل      

ة اطالعة  ومتابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصه وإقامة عالقة اهتمامه وسع

إيجابية  بينه وبين أصحاب سوق العمل في المجتمع ضمن تخصصه المهني ، ليكون 

 حلقة وصل بين الطرفين .

أن إدارة  (52)الهوارياستغالل الموارد البيئية المتوافرة بكفاءة عالية : وترى  -7

 الموارد التعليمية وتوظيفها  من أهم مهارات المعلم الناجح وتشمل: 

 القدرة على انتقاء الموارد التعليمية الماسبة والتعامل معها .  –

 أن يتأكد من وجود المواد التعليمية الآلزمة ، وكيفية االستخدام األمثل لها . –

 تراح المواد البديلة .ان يحدد المواد التعليمية واألجهزة المناسبة ، واق –

 أن يشجع دور الطالب في اختيار الموارد التعليمية وتنظيمها وإدارتها . –
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 أن يجرب المواد التعليمية المبتكرة بغية تطويرها . –

 أن يصمم بعض المواد التعليمية المناسبة ، وينتجها ويستخدمها بفاعلية . –

ات المعلم ألداء  كيف يمكن تنمية مهار ـــالتساؤل  الرابع  جابة عناإل

  ؟     تحديات عصر اقتصاد المعرفةظل ادواره المتوقعة في 

إن عمليات التنمية والتغير تتطلب تبنى سياسيات ومعاييروإجراءات جديدة لدعم      

الجهود التي تتم لتحقيق التغير،ويمكن أن يتم تغير حقيقي فقم عندما تتوفر الفرص 

للعاملين في المدرسة والمؤسسات التعليمية لتنمية االتجاهات والمعتقدات والمهارات 

وانعكاس ،فكار والمفاهيم إلى خطم محدودة للتغيير والمعارف الالزمة لترجمة هذه األ

 هذا على ممارساتهم اليومية وأنماط تفكيرهم

إن أي إصالح يحاول تغيير التعليم دون تفهم ودعم تام ألداء المعلمين داخل حجرة 

الدراسة سيكون أكثر فشال  حتى من أي إصالح آخر لم تتوافر له التكاليف الالزمة 

لكتاب المتميز، والمبنى النموذجي، والوسائل المعينة المتطـــورة فالمنهج الجيد، وا

ا على المهارات المطلوبة المحددة  امطلع ، جميعها ال تجدي إذا لم يكن المعلـــم قادر 

لكل ادواره المتجدده.
  

يستجيب لتوقعات المجتمع من اإلصالح إال عندما تنمو  ولن

أسرع من نمو شخصية وثقافة الناشئة شخصيته وثقافته العامة والمهنية بوتيرة 

 وجمهرة العاملين، وبرؤية استشرفيه للمستقبل المتوقع ومتطلبات التعامل معه.

قتصاد المعرفة هارت المعلم للقيام بأدواره في ضوء تحديات عصر اولتنمية م    

وتحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يمتلكون مهارات 

ههم من التعامل بسالسة وتميز وإبداع مع معطيات هذا العصر ويشارك فيه , فإن تمكن

 الباحثة  تقدم رؤية لتنمية هذه المهارات  .

ل مهمة في تنمية مهارات المعلم للقيام بدوره في عصر ولكن بداية هناك مسائ   

تأمل فيه. أما : تتصل بتعقد عملية التدريس ، وأهمية اإلبداع وال اقتصاد المعرفة األولى

ن التعليم لعصر اقتصاد المعرفة  يتطلب معلمـا : انية : تتصل بإعداد المعلم ، إذ إالث

كيف سيزود الطالب بمهارات هذا العصر إن لم تكن قد  مثقف ، مبدع ، متأمل  والا 

لى العادي ؟ لقد اصبحت الحاجة ماسة إأصبحت جزءا من سلوكه وتدريسه اليومي 

مؤسسات إعداد معلمين ومناهج تنتمي إلى هذه المهارات . والمسألة الثالثة : تتصل 

رة قاطتعد  أنها على مهارات المعلم نظرنا إلى التنمية بالتدريب أثناء الخدمة، فإذا 
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التقليدية  الممارسات من وتطوير التعليم فإننا ينبغي أن نخرج لعمليات التنمية ئيسية ر

مساعدة على يركز غالبا  ،فالتدريب أثناء الخدمة التدريب المهنية والتنمية ألنشطة 

عمليات من كثر أو أمهارات محدودة بصورة معزولة لتحيسن جانب لتنمية المعلمين 

لي مهارات غالبا إينظرالذي التقليدي االتجاه جاءت بسبب التعليم والتعلم وهذه النظرة 

لذلك نتيجة و ، يتم تنميتها منفصلةأن مكن مترابطة يغيرالمعلم بأنها مهارات منفصلة 

العالقات تعكسوال تعالج قصور المعلمين بصورة مجزأة  التدريب نشطة  فإن أ

 لعملية التعليمية  .انب ااخل  بينه وبين جووالتد

تحديات عصر  وءلذا فالباحثة تقترح لتنمية مهارات المعلم إلداء أدوار في ض   

، عداد قبل الخدمة اإلمن  نظومة شاملة ومتكاملة تبدأخالل م إقتصاد المعرفة أن يكون

عنصر فإن هذه ختل أي فإذا امتعددة ، وكثيرة فيها عناصر ثناءها وتتداخل وتستمر أ

ته المعلم قدرهواألساس فيها و التالي يفقد الموجهسوف تفقد فاعليتها ، وبالمنظومة 

 على لعب الدور الحضاري الحيوي.

 لمعلم  : لعداد أوالً ـــ فترة اإل

 عدادهم،إال يمكن أن ينفصل الحديث عن المعلمين وفاعلية أدائهم التربوي عن نظام   

حيث أدى التغير في دور المعلم إلى إعادة النظر في نظام اعدادهم   وأسلوب اختيارهم

 .   وأسلوب اختياره

فعندما نحسن اختيار  بكليات التربية:يجب انتقاء أفضل المتقدمين لاللتحاق  .1

المعلم فإننا نكون قد حققنا إنجازا تربويا نوعيا ينعكس أثره على تحصيل طالب التعليم 

العام، بل على النظام التعليمي برمته ، لذا يجب أال يكون الهدف من المقابلة الشخصية 

ه جس الثقافة العامة عند الطالب أو فحص قدراته المعرفية ، بقدر ما يهم كيف يقول

 ويعرضه.

تطوير مناهج كليات التربية في ضوء االتجاهات التربوية المعاصر لعصر  .2

 اقتصاد المعرفة. 

استقطاب الكفاءات المميزة للعمل بكليات المعلمين لالستفادة من خبراتهم  .3

 لتحسين نوعية البرنامج المنفذ.   

ندوات  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واالرتقاء بمستويات أدائهم وإقامة .4

 علمية وتوعوية لهم.

 توظيف تكنولوجيا التعليم في مناهج التخصصات المختلفة لمواكبة العصر. .5
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ربم الكليات بعضها ببعض وبالوزارة بواسطة شبكة الحاسب لتسهيل   .6

 االتصال والتشاور المعرفي.

تنويع استراتيجيات التدريس بكليات التربية ، وزيادة استخدام األساليب  .7

 المتطورة مثل التعلم الذاتي, التعلم التعاوني, وحل المشكالت وغيرها.التعليمية 

تشريع أنظمة اعتمادية لمتابعة وتقويم كليات التربية بشكل دوري وقد شرعت  .8

بعض الدول منذ زمن في تحديد أنظمة وقواعد وكفايات اعتمادية لتقويم وتصنيف 

 المؤسسات التربوية وفق معايير محددة للجودة . 

الطالب/ المعلم بإعداد مشروع للتخرج يكشف من خالله عن مدى  تكليف .9

 إلمامه بأصول المهنة وأساسياتها، ودرجة تمكنه من مادة تخصصه.

تطوير التربية الميدانية وفتح المجال لدى الطالب/ المعلم للمشاهدة الصفية  .10

د التربوي المبكرة, والتطبيق العملي الميداني, حيث تعد التربية العملية عصب اإلعدا

 للمهنة ومشكالتها . المهني ومواجهة حقيقية

االهتمام بالتنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة في ضوء االتجاهات التربوية  ــ  ثانياً 

        : المعاصر وتحديات عصر اقتصاد المعرفة

التدريس أن يتخرج الطالب من كلية تربوية بتقدير  فال يكفي لضمان التميز في   

ع, بل األهم أن يتطور مستواه من حسن إلى أحسن في ميدان العمل المدرسي، مرتف

فالتدريب أثناء الخدمة هو الذي يحدد نوعية  التعليم الذي يتلقاه التالميذ والطالب في 

 المدارس ولذا يجب أن يراعى في برامج التنمية المهنية للمعلم ما يلي:

لتدريسي وإطالع المعلم عليها وضع قائمة بمعايير معتمدة للجودة األداء ا .1

بهدف الوصول إليها أثناء أدائه وتحديد احتياجه من برامج التدريب في ضوء معايير 

 األداء هذه. 

إعادة النظر في بنود تقويم األداء الوظيفي للمعلم ليتماشى مع معايير الجودة  .2

 األداء التدريسي .

المطلوبة في ضوء تحديات عصر تصميم برامج تدريبية للمعلم وفقا للهارات   .3

 اقتصاد المعرفة كما وردت في هذه الدراسة.

أن يكون التعلم الذاتي والتعليم المستمر هما نقطة ارتكاز عملية تنمية المعلمين  .4

 مهني ا.
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اإلبقاء على عالقة وطيدة مستمرة بين المعلمين ومؤسسات اإلعداد وتزويدها  .5

 بتغذية راجعة مستمرة.

مشروع االختبارات الدورية للمعلمين كل أربع سنوات لقياس البدء في تنفيذ  .6

 مستواهم في الجانب العلمي والتربوي والثقافي, ويترتب على ذلك ما يلي:

 حصول المعلم على رخصة التدريس لمزاولة المهنة. –

 اختيار المشرفين التربويين ومديري المدارس من المتفوقين في هذه االختبارات. –

 الدراسات العليا للمتفوقين في هذه االختبارات.إتاحة فرص  –

 منح المتفوقين في هذه االختبارات درجة إضافية في السلم الوظيفي. –

 إنذار المقصرين في هذه االختبارات، وإعطاؤهم مهلة محددة لتعويض هذا القصور. –

وضع األنظمة والقوانين التي تجعل من التنمية المهنية في أثناء الخدمة مطلب ا  .7

 ستمرار في مهنة التعليم والتقدم فيها.لال

وضع سلم لرتب المعلمين على أن تكون معايير الجودة من ضمن الشروط الالزمة  .8

 لترقية المعلم من رتبة إلى أخرى. 

ولة عن تطوير برامجها بوي في المدرسة، وجعل المدرسة مسؤتوطين اإلشراف التر .9

 تقويم الذاتي وتقويم األقران.ونشاطاتها، وتدريب المعلمين على األخذ بطرق ال

التحول من مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة كإطار محدود إلى مفهوم  .10

تتعدد فيه التنمية المهنية كإطار عام يشمل جميع العاملين بقطاع التعليم من جهة، و

 ولة عن التنمية المهنية من جهة أخرى.المؤسسات والجهات المسؤ

التدريب المستمر أثناء الخدمة من خالل توفير  تحسين دافعية المعلمين نحو .11

 الحوافز البعدية، وتجديد محتوى البرامج التدريبية، وتطوير أساليب تنفيذها. 

عمل دورات تدريبية مستمرة للمشرفين التربويين لمتابعة تطبيق وتنفيذ  .12

 معايير الجودة في أداء المعلم بشكل مستمر.

فين التربويين  بناء على مواصفات وضع معايير علمية عند اختيار المشر .13

 جديدة ترتبم بكفايات وخبرات علمية ترتبم بمفاهيم الجودة ومعاييرها في التعليم .

تهيئة الجو العام في المدرسة وخارجها على تقبل وانتشار ثقافة الجودة في  .14

 التعليم.
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تطبيق نظام ماجستير الممارسة كما هو معمول به في الواليات المتحدة األمريكية  -16

أخذ للمعلم الذي يرغب في الحصول على الماجستير وهو مستمر في العمل بدون 

 جازة دراسية كاملة ويعمل بالتدريس بعد حصوله على درجة الماجستير.  إ

 بواسطة المعلم نفسه عن طريق ما يلي : يمكن تفعيل التنمية المهنية الموجهة ذاتيا  -17

 تعويد المعلم على كيفية تقدير احتياجاته من خالل :  –أ 

ممارسة التأمل حيث تعتمد عملية التقدير الذاتي لالحتياجات من برامج التنمية  -

المهنية على مدى تمكن المعلم من ممارسة التأمل بحيث يفكر بالموقف التدريسي 

ائه واألهداف المراد تحقيقها منه ثم يشرع في التخطيم لهذا ومكوناته، وكيفية أد

الموقف، ثم يعود ويمارس التفكير بعد تنفيذ الدرس وتقييم جدواه ، ويتعامل مع الفجوة 

بين ما كان مستهدفا  من خالل النظرية ، وبين ما تحقق فعليا من خالل الدرس. حيث 

 وصول إلى عالجها بالتنمية المهنية .تعد هذه الفجوة مشكلة مهنية ينبغي تشخيصها وال

تنمية مهارة المعلم في قراءة وتحليل التقارير والبيانات ونتائج طالبه  -

وغيرها من مصادر المعلومات التي تعد بمثابة مؤشرات كمية ونوعية على نقاط 

 القصور والضعف في أدائه. 

 ي: النمو الذاتي عن طريق استخدام مصادر التعلم من خالل ما يل –ب 

تشجيع المعلم على إعداد البحوث اإلجرائية حول مشكالت منبثقة من داخل  -

حجرة الدراسة حيث تعد من أهم وأغنى مصادر التعلم والنمو المهني الذاتي فهي تتيح 

عدلة ومطورة من للمعلم فرصة اختبار معارفه ومهاراته المهنية ، والخروج بأخرى م

 الكتابات النظرية فقم . ش ، وليس من خالل خالل الواقع المعي

تكوين مجتمع مهني للتعلم يضم المشرف التربوي والزمالء داخل المدرسة  -

 يمكن االعتماد عليه والتفاعل معه . 

النمو المهني المقارن حيث يعمد المعلم إلى مقارنة أدائه )نفسه( بما يتاح لها  -

 من مشاهدة دروس نموذجية ، أو من كتابات توثيقية حول التجارب الناجحة . 

 خالل:متابعة التقدم والتغلب على المشكالت ويتم من  -جـ 

في ضوء  يستطيع المعلم تقييم مدى تقدمه المعلم، بحيثوضع معايير ألداء  -

معايير األداء ويستطيع رصد أوجه القصور وتشخيص المشكالت والمعوقات التي 
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 تعترض ذلك التقدم. 

ضرورة وجود شبكات للمعلومات المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين ومعايير  -

  ومستوياته.ذلك النمو 

  : تائج الدراسةن

رات المعلم في ضوء التحديات التي مهاعملت الباحثة في هذه الدراسة على تحديد 

  : لى، وتوصلت إتنميتهايفرضها عصر اقتصاد المعرفة وطرق 

إن طبيعة عصر اقتصاد المعرفة وخصائص تلقى على المعلميين  العديد من  .1

العربية، منها ما هو التحديات والمطالب وبخاصة في دول العالم الثالث، ومنها الدول 

ماثل للعيان وصارت تؤثر بقوة على تلك النظم التربوية، دون استجابة حقيقية لتلك 

  . التحديات، أو في غالب األحوال شكلية

 :تتمثل في اقتصاد المعرفة عصر  في ضوء تحدياتأدوار المعلم  .2

والمهارات لكي يقوم فالمعلم يحتاج إلى عدد من المعارف  : توليد المعرفةدوره في  –

بدوره المنوط في تمكين طالبه من إنتاج المعرفة ، مثل المعرفة المهنية ، المعرفة 

العلمية ، المعرفة الوظيفية، المعرفة المستمدة من التجارب اليومية ، والمرتبطة 

 بالقدرات الخاصة بحل المشكالت والقدرات اإلبداعية .

يين : األول رأسي بين المعلم والطالب وفي مستويكون   نشر المعرفة دوره في  –

من خالل التدريس سواء داخل الصف أو خارجة ، والثاني أفقي بين مجموعة 

ويكون النشر على شكلين هما : رسمي مقصود ،الزمالء اآلخرين من المعلمين 

من خالل الوثائق والتقارير والبحوث العلمية ، وعفوي غير مقصود من خالل 

 .مع الطالب وزمالء المهنة في اللقاءات المختلفة األحاديث الشفهية 

ساليب دريب طالبه من خالل عدة أينبغي على المعلم ت توظيف المعرفة دوره في  –

ووسائل على توظيف معارفهم لتستفيد منها البشرية  ونشرها وكيفية تالقحها مع 

 معرف اخرى  لتطويرها وتوليد معرفة جديدة منها 

يفها في ظادوراه المناطه به فى  توليد المعرفة ونشرها وتو ليتمكن المعلم من اداء .3

يجب أن تتوفر في المعلم ونعمل على تنميتها مهارات هناك ، اقتصاد المعرفة عصر

 : وهي
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بتكار، التفكير اال : المهارات المطلوبه ألداء المعلم لدوره في توليد المعرفة –

اللغات األجنبية للتواصل العالمي سلوب حل المشكالت، أ اإلبداعي ،التفكير الناقد ،

 ،البحث العلمي ،التعلم المستمر مدى الحياة

توافر مهارات فهي : أما المهارات المطلوبه ألداء المعلم لدوره في نشر المعرفة  –

تصال الفعال التي تعين المعلم على ان يشارك المعرفة مع زمالئه داخل المدرسة ، اال

مؤسسات التعليمية األخرى ، سواء كانت محلية أو ومع الطالب داخل الفصل ، ومع ال

عالمية ، ليتحقق التالقح الثقافي والمعرفي بين األفراد والجماعات ، بما يحقق أهداف 

العملية التعليمية ، وكلما كان المعلم متمكنا من مهارات اإلتصال الفعال ، زادت قدرته 

من نشر محاوالتهم فيما توصلو على نشرالمعرفة وإقتناع األخرين بها ، تمكين طالبه 

 اليه من معارف . 

تتمثل في استخدام  ألداء دوره في توظيف المعرفةفي المعلم  والمهارات المطلوبه –

المعرفة في حل المشكالت التربوية ،وتوظيف البرمجيات التعليمية بهدف تجويد التعلم 

ثة المعتمدة على لدى الطالب في المقررات الدراسية ، وتوظيف  طرق التدريس الحدي

تنمية التفكير في تنفيذ الدروس ، وتكوين مجتمعات معرفية تخصصية تجمع المعلمين 

والطالب على شبكة اإلنترنيت ، وتوظيف المعرفة لبناء عالقة شراكة قوية مع األسرة 

إلرشاد المهني للطالب  في والمجتمع المحلي، وتوظيف المعرفة  في مجال التوجيه وا

 المعرفي. قتصادعصر اال

تحديات عصر إقتصاد المعرفة  وءت المعلم للقيام بأدواره في ضانمية مهارولت .4

وتحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يمتلكون مهارات 

 من ،تمكنههم من التعامل بسالسة وتميز وإبداع مع معطيات هذا العصر ويشارك فيه 

ثناءها وتتداخل خالل منظومة شاملة ومتكاملة تبدأ من اإلعداد قبل الخدمة  وتستمر أ

سوف تفقد عنصر فإن هذه المنظومة ختل أي فإذا امتعددة ، وكثيرة فيها عناصر 

على لعب الدور ته المعلم قدرهواألساس فيها وتالي يفقد الموجة الفاعليتها ، وب

 الحضاري الحيوي.

 التوصيات:

 كليات التربية للوقوف على كفايتهنراسة تقويمية لبرامج إعداد المعلمات بجراء دإ .1

 المهنية في ضوء متطلبات مجتمع اقتصاد المعرفة.
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لتي ات ستفادة من المهارا ااألداء الوظيفي للمعلم ويمكن اال وضع معايير لقياس .2

 وردت في هذه الدراسة لبناء هذا المقياس .

 بناء طيموالتخ المعلم تواجه التي والعالمية المحلية للتحدليات المستمر الرصد .3

  . التعليمية الحياة سبل كل في إلداوره استشرافي علمي سلوببأ عليه
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 الهوامش :قائمة 

، متطلبات التحول التربوي في المدارس المسرتقبل الثانويرة بالمملكرة 2009على بن حسين القرني :  .1

اقتصراد المعرفرة ) تصرور مقتررح ( رسرالة دكتروراه ، كليرة العربية السعودية في ضوء تحرديات 

 10التربية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية، ص

، أثر االقتصاد المعرفري فري تحقيرق القردرة التنافسرية لالقتصراديات العربيرة، 2005:محمد خضري  .2

 93، ص  عمان،األردننة ، ، جامعة الزيتوصادية ـة االقتـوالتنميوقائع مؤتمر اقتصاد  المعرفة 

للنشر الصرررفاء  دار، ة  ـررري إدارة المعرفـرررف، اتجاهرررات معاصررررة   2008محمد عواد الزيادات :   .3

 14، صعمانن ،األردوالتوزيع ، 

محتررررررروى االقتصاد المعرفي المتضمنة في  ، مالمرررررررح  2011محمد بن علي بن أحمد القيسي :  .4

العربية السعودية : الثررانوي  بالمملكررة    مقررررات العلرروم الشرررعية فرري مشررروع تطرروير التعلرريم

 6، ص  رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،األردن

 ،، اقتصراد المعرفرة، مجموعرة النيرل العربيرة ،القراهرة ، مصرر 2001محسن احمد الخضرري :  .5

 23ص

، اقتصرراد المعرفررة وتحررديات التعلرريم العربرري ، دار عررالم الكتررب للنشررر  2011عمررر حمرردو الحمررود: .6

 65، المملكة العربية السعودية ، صوالتوزيع 

،دار عرالم ه ،اقتصراد المعرفرة فري العرالم العربري مشركالته وافرق تطرور 2005عبد الخالق فاروق :  .7

 33الكتب ، للنشر والتوزيع ،ابو ظبي ،االمارت العربية المتحدة، ص

، ، المرردخل المنظررومي فرري تطرروير التعلرريم نحررو االقتصرراد المعرفرري فرري 2005مرراهر الصررمادي، : .8

- 45اإلردن ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر األردني المصري  جامعة اربرد األهليرة، األردن، 

48  

، معوقررات بنرراء مجتمررع المعرفررة فرري الجامعررات السررعودية  2013سررهير عبررد الرررحمن عويضررة  :   .9

  46طيبة أنموذجا رسالة ماجستير غير منشورة ، أصول التربية ، جامعة طيبة ،ص :جامعة ِ

،، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفرة ، عرالم المعرفرة 2005نبيل على ،نادية وحجازي :  .11

 ، الكويت ، نسخة الكترونية .  318، العدد 

تحرديات تأسريس مجتمرع المعرفرة  ، دور التعليم العالي في مواجهرة 2008أشرف السعيد محمد :  .11

  121-3ص  1ج 68في مصر ، مجلة كلية التربية ، المنصورة، مصر ، العدد  

، نحررو إقامررة مجتمررع المعرفررة ،عمرران ،المكتررب 2003تقريررر التنميررة اإلنسررانية العربيررة للعررام:   .12

 اإلقليمي للدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

  121-3جع سابق، ص أشرف السعيد محمد : مر .13

  49سهير عبد الرحمن عويضة  : مرجع سابق ، ،ص  .14
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، التربية وبناء مجتمع المعرفرة ، األردن ، عمران،الوراق للنشرر 2013رمزي أحمد عبد الحي :  .15

       45والتوزيع ، ص

،فلسرفة التعلريم الجرامعي فري الروطن العربري برين إنتراج المعرفرة  2005عبد القرادر حسرن مبرارك :   .16
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أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي من وجهة 

 نموذجا(أ)معلمو مدارس تعليم حي األندلس  نظر مدرسيها

د . عصام أحمد الكوني ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة : 

على تدريس الطلبة وتلقينهم  الثانويفي مرحلة التعليم العملية التعليمية تعتمد     

التعليمية على العملية ، وقد اقتصرت  المعلومات والمعارف بأساليب ووسائل تقليدية

قيا للمعلومات دون فهمها الكتاب والمعلم في نقل المعرفة إلى الطالب، مما جعله متل

عصر الثورة التكنولوجية فضالً عن  نإ ؛ المنطقي التفكير العلمي ألساليبواستخدامه 

 رجال التربية التركيز على استخدام الوسائل التعليمية على االنفجار المعرفي  فرض

وتجدر اإلشارة إلى أن .       التي تساعد في اكتساب الطالب الكثير من المعارف 

وذلك من خالل العمل على  ومهما في تعليم الطالب راً وسائل التعليمية تعلب دواًر كبيال

. انتباه الطالب إثارة

تلعبه الوسائل التعليمية لنجاح العملية  الدور الذي أهميةجمع المربون على ألقد و    

مل في هذا المجال ، ويتكامل ع أجريتذلك نتائج البحوث التي  أيدتالتعليمية ، كما 

لكل مكونات عملية التدريس ومن ضمن هذه  األمثلالمدرس وكفاءته باالستخدام 

. خرواآلليها المدرس بين الحين إالمكونات الوسائل التعليمية التي يحتاج 

حد أركـان العمليـة التربويـة التعليمية أوتعتبر الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم    

المؤسسات التعليميـة عالميا، إلى األخذ  عليمي مما دفعمن النظام الت اوجزء، األساسية

العالم  هاهيواجبتقنيات التعليم واالتصال لتحقيق أهدافها ثم مواجهة التحـديات التي 

، لذا أصبح  واالتصـاالت للتغيير السريع الذي طرأ على ثورة المعلومات اليوم نتيجة

يمكن للطالب  دريس التياستخدام الوسائل التعليمية ضرورة من ضروريات الت

االسـتفادة منها، ليتم إعدادهم على درجة عاليـة مـن الكفـاءة تؤهلهم لمواجهة تحديات 

.العصر الحديث
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 : وتساؤالتهمشكلة البحث 

لقد أصبح من الضروري استخدام الوسائل التعليمية ذات الكفاءة والفعالية والجودة      

ن نجاح الوسائل التعليمية المستخدمة في العملية ألالعالية في العملية التدريسية ، 

مختلف سلوك الطالب ،  هافي إلى إحداث بعض التغييرات المرغوبالتدريسية تقود 

فالوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس بالمرحلة الثانوية في الوقت الحاضر ما 

علما بأن هناك  زالت في أغلب المدارس تعتمد على الكتاب المدرسي والمعلم فحسب ،

 العديد من الوسائل والوسائط التي وفرتها التقنية الحديثة التي يمكن االستعانة بها . 

: ما  من هنا برزت مشكلة البحث في محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي 

 أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي من وجهة نظر مدرسيها ؟ 

 ة البحث : أهمي 

حاجة إلى  ن إعداد المعلم يعتبر جزءا ال يتجزأ من المدارس الثانوية التي هي فيإــ 1

هم في إعداد الطالب بالمرحلة الثانوية لمجابهة الواقع العملي في قدراته الفنية التي تس

 ضوء التطور والتكنولوجيا .

الطالب واالستفادة منها في في زيادة استيعاب  للوسيلة التعليمية الهادفة دور فعالــ 2

 حياتهم العملية .

إثراء البيئة التعليمية من الناحية الفنية واألسلوبية والتقنية في التدريس بالمدارس ــ 3

 الثانوية. 

 البحث : أهداف

الثانوية من  مرحلةلطلبة الهمية استخدام الوسائل التعليمية أو أنواع التعرف على -1 

 .مدرسيهم وجهة نظر 

( بين بعض المتغيرات ) 0.05لبحث عن فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ا -2

أهمية استخدام الوسائل التعليمية لطلبة وسنوات الخبرة(  –المؤهل العلمي –النوع 

 الثانوية من وجهة نظر مدرسيهم . مرحلةال

 حدود البحث : 

من  الثانويلة التعليم الوسائل التعلمية في مرح استخدام أهمية : حدود الموضوعيةالــ 

  وجهة نظر مدرسيها.
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 .الثانويمرحلة التعليم  هم معلمو  : الحدود البشريةــ 

.بلدية حي األندلس بمدينة طرابلسالمدارس الثانوية في  : الحدود المكانيةــ 

 .م 2019  : الحدود الزمنية ــ

الية  : ولتحقيق األهداف السابقة  قسمت الورقة البحثية إلى المحاور الت

المحور األول ـــ ويتكون من العناوين التالية :

 :  مفهوم الوسيلة التعليميةأوال ــ  

 مستوى أن يتعرض الطالب إلى شكل من أشكال المحاكاة أييتطلب التدريس في      

تساعد المعلم لجعل التعلم ذا معنى  أدواتأشياء أو  هي الوسائل التعليمية أن كما  ،

حيوية لتدريس أي  الوسائل التعليمية هي مدخالت تعليمية ذات أهميةو ، للمتعلمين

هذه الوسائل والموارد تشمل  أنويضيف أيضا  ، موضوع في المناهج الدراسية

يدات، السومسجالت شريط الفيديو، وأجهزة عرض  ، السمعية األشرطة ومسجالت

البيانية  والرسوم التعليمية المبرمجة والخرائط األفالموالصور الثابتة، وشرائط 

وغيرها. تقدم مجموعة متنوعة من تجربة التعلم بشكل فردي أو في تركيبة لتلبية 

. مختلف الخبرات التعليمية والتعلم

تلك التي يتم الوصول إليها في البيئة  بأنهاوسائل التدريس والتعلم تعني  في حين   

د وغيرها من الوسائل ،ثنائية األبعا المدرسية ويمكن أن تكون ثالثية األبعاد

 . اإللكترونية

" األداة التي يوظّفها المعلم ويقدم عبرهـا العناصـر  : نهاأتعرف الوسيلة التعليمية ب     

مــع المتعلمـين سـواء كـان ذلــك فــي  التعليميـة، أو ليوضـح بهـا فـي أثنـاء تفاعلـه

 " مســـجلة، أو بـــالرزم أو الحقائــب أو باألشـــرطة الصف ال
(1)

.

بأنهــــا " األجهــــزة واألدوات والمواد المستعملة من المعلم  ـــأيضاـــ وتعرف   

 لتحسين عمليـة التعلـيم والـتعلم".

 أنهاللوسائل التعليمية دواًر مهماً في العملية التّعليمية، كما  أن إلى اإلشارةوتجدر    

تساعد المعلم على تقديم  نهاإوالتّعليم حيث  التعلمتساعد في تحسين وزيادة فعالية عملية 

، وتوظف إمكاناته المعرفية والعملية  العناصر التّعليمية وتوجيه التفاعل الصفي

وتربطه بعمله وبالبيئة المحلّية وبمجتمعه، وتقربه من المتعلمين، وتوسع  والشخصية،
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المنهاجية، وتساعده على  تمجاالت اطاّلعه ومعرفته، وتخدم المتعلم فتقدم له المفردا

 وتنمية قدراته وبالواقع،يقدم بإمكاناته  التفاعل وربط ما
(2)

. 

 : أنواع الوسائل التعليمية -ثانيا 

الوسائل المرئية والتي تشمل السبورة، ولوحات النشرات والعرض، والرسوم ــ 1

لعينات، كما المجسمة وا البيانية، والملصقات، والخرائط والكرات األرضية، والنماذج

 . ، والشفافيات من خالل استعمال الشرائح األلية الثابتةتشمل المرئّيات 

الوسائل السمّعية وتشمل التسجيالت السمّعية واإلذاعة المدرّسية.ــ 2

 وإجراءت والرحالت التّعليمية، وزيارة الخبراء، ارالزياوسائل البيئة المحلّية مثل ــ 3

 .المقابالت

التعليمية، والتلفزيون التعليمي، والكمبيوتر، وأشرطة  رّكية مثل األفالمالوسائل الحــ 4

  .الفيديو

،  تحسين أداء المعلم وأدواره العملية التعليميةلاستخدام الوسائل التعليمية حيث تم    

وزيادة االستيعاب والتحصيل وتساعد  وفي نفس الوقت مساعدة الطالب في التعليم

هم الطالب للمعارف والمعلومات وتخزين هذه المعلومات في الوسائل التعليمية في ف

 لمده طويلة كما أنها تعمل على تنمية الجوانب الحسية وتكسب الطالب ذاكرة الطالب

المشكالت التعليمية التي  على تصنيف األشياء وتنمي لديه القدرة على حل القدرة

يواجها 
(3).

ية التعليم والتعلم : دور الوسائل التعليمية في تحسين عمل -ثالثا

عملية تعليمية وقد تفاوت االعتماد  أيما في مهالوسائل التعليمية جزءاً  أصبحتلقد    

فالتعليم الذي  األحيانالتربوية بدونها في بعض  األهدافعليها حتى استحال تحقيق 

بقى على الخبرات الحسية التي تقدمها الوسائل التعليمية هو تعليم أفضل وأ أساسايعتمد 

أثراً 
(4)

. 

المستخدمة في العملية التربوية  األدواتوتعتبر الوسائل التعليمية جزءاً مهماً من    

المادية والمعنوية التي يستعين بها المعلم في النواحي الغامضة في  األدواتوهي 

المحلية  األجواءومن مصادر الوسائل التعليمية البيئية   دروسه لتسهيل فهم الطالب ، 

 المدرسة ارجية والعمل المحلي فيلخوا
(5)
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اً كما تزداد حاجة المعلمين الستخدام الوسائل التعليمية ، ألنها تجعل التعليم أكثر ارتباط

المتزايدة  األعدادفضل ، كما توفر التعامل مع وسرعة وخصوصية ، وتوفر مناهج أ

ينالموهوب تنميةمن الطالب ، وتجعل التعليم عملية مستمرة وتفيد تعليم المعوقين و
 (6)

لها ،  هماستخدام أثناءلتالميذ لالوسائل التعليمية  أهمية بعض الباحثين علىوقد أكد 

ن أو ن يناقشوا المدرس ،أبعض و إلىبعضهم  وايتحركوا ويتحدث أنيمكن  حيث

غير ذلك من النشاط الذي  أوالتشغيل  أوالتركيب  أوبالفحص  األشياء المعلم يتناول

ن مثل هذا الجو يساعد التلميذ على تركيز االنتباه والفهم أ، و إيجابيالتلميذ يكون فيه ا

والتعلم
(7)

. 

ن دورها أاستخدام الوسائل التعليمية لها دور في تحسين عملية التعليم والتعلم وو

 : اآلتييتمثل في 

التعلم إلىحاجاته  وإشباعب اهتمام المتعلم جذ إلىيؤدي استخدامها في التدريس  -1

الدرس . إلىب انتباهه ذوج

استخدام الوسائل السمعية والبصرية أن األبحاثجدب انتباه المتعلم ، حيث أكدت  -2

كثر لصوت والصورة والحركة أقدر على جذب انتباه المتعلمين أالتي تجمع بين ا

 من التقليدية التي ال تستخدم الوسائل التعليمية .

يمية التي تهيؤها المدرسة للمتعلم.يمكن عن طريق استخدامها تنوع الخبرات التعل -3

في اكتساب الخبرة وتنمية قدرته على اإليجابيةزيادة مشاركة المتعلم  إلىتؤدي  -4

حل المشكالت . إلىالتأمل والمالحظة واتباع التفكير العلمي للوصول 

الصحيحة اإلجابةتثبيت  إلىالتعزيز التي تؤدي  أساليبيمكن عن طريقها تنويع   -5

لم .وتأكيد التع

يمكن عن طريقها مواجهة الفروق الفردية .  -6

تعديل سلوك المتعلم وتكوين اتجاهات جديدة  إلىتؤدي   -7
(8)

.

زيادة  أوتحسين نوعية التعليم  إلىالوسائل التعليمية بصورة فاعلة يؤدي  فاستخدام   

والمواد التعليمية  األهداف إعدادفاعليته وذلك عن طريق تدريب المعلمين في مجال 

حاجاتهم للتعلم وزيادة  وإشباعوطرائق التعليم المناسبة واستثارة اهتمام التالميذ 

خبرات التالميذ في العلمية التربوية وتنمية القدرة على التأمل وعلى التفكير العلمي 
(9)

الوسيلة التعليمية في مقدار تبسيطها وتوضيحها للموضوع المراد  أهميةتتضح    

، المفاهيم  األفكارتصارها للوقت والجهد ، وقدرتها على غرس تعليمه وفي مقدار اخ
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الخبرة الحسنة الكافية بدال من اعتماد المعلم ببطريقة أفضل وبالتالي تزويد التالميذ 

المجردة فقط واأللفاظعلى الكلمات 
(10)

 . 

يمي ماً في النظام التعلمهمن خالل ما تقدم يمكن للوسائل التعليمية أن تلعب دوراً      

هذا العلم ، كما يدل  ورغم أن هذا الدور أكثر وضوحاً في المجتمعات التي نشأ فيها

مات العديدة لتقنية التعليم في برامج اهعلى ذلك الحمو المفاهيم للمجال من جهة ، واإلس

أن هذا الدور في مجتمعاتنا العربية عموماً ال  إال،  أخرىالتعليم والتدريب من جهة 

وجدت دون التأثير المباشرة في عملية  إنم التقليدي لبعض الوسائل يتعدى االستخدا

 التعلم .

الذي تلعبه الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم  أنويرى الباحث    

 في االتي :  كمني

 : أي توسيع خبرات المتعلم وتسهيل بناء المفاهيم لدى المتعلم. عملية التعلم إثراء -1

التعلم من  أهدافتكلفته ، أي تحقيق  إلى: أي زيادة نسبة التعلم  تعليماقتصادية ال  -2

 حيث التكلفة في الوقت والجهد .

:  حاجتهم للتعلم وإشباعتساعد الوسائل التعليمية في استثارة اهتمام التالميذ   -3

يأخذ المتعلم من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة بعض الخبرات التي 

، وكلما كانت الخبرات التعليمية التي يمر المتعلم  أهدافهه وتحقق تثير اهتمام

وثيق الصلة باألهداف التي يسعى  الواقعية أصبح لها معنى ملموس إلىأقرب 

 تحقيقها  . إلىالمتعلم 

أي تهيئ  تساعد على زيادة خبرة المتعلم مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم :  -4

كثر استعدادا للتعلم من خالل عرض أ الخبرات الالزمة للتعليم وتجعله

 الموضوعات بواسطة الوسائل التعليمية .

فاشتراك جميع تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم :   -5

ترسيخ وتعميق هذا التعلم والوسائل  إلىالحواس في عمليات التعليم يؤدي 

ثر التعلم يترتب عليه بقاء أاس المتعلم مما التعليمية تساعد على اشتراك جميع حو

. 

: والمقصود باللفظية  تساعد الوسائل التعليمية على تحاشي الوقوع في اللفظية -6

استعمال المدرس ألفاظا ليست لها عند المتعلم الداللة التي لها عند المدرس وال 

المجردة بوسائل مادية محسوسة تساعد على تكوين  األلفاظيحاول توضيح هذه 

 ها في ذهن المتعلم .صورة مرئية ل
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: تنمى  من المتعلم في اكتساب الخبرة اإليجابيةتساعد في زيادة المشاركة   -7

تحسين نوعية  إلىالوسائل التعليمية قدرة المتعلم على التساؤل يؤدي بالضرورة 

 عند المتعلمين . األداءالتعلم ورفع 

 المتعلمين . التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين أساليبتساعد على تنويع   -8

 تقويم الوسيلة التعليمية : -رابعا 

 األهدافبمعرفة  أالتقويم جزء ال ينفصل عن العملية التعليمية ، والتقويم يبد     

المطلوب تحقيقها ويتضمن عدة خطوات ، الهدف منها الوقوف على ما تحققه من 

 أهداف .

 فيما يلي : مة والتي تتمثلمهال األسسوينبغي أن يراعي المدرس بعض    

واستخدمت ضمن  اختيرت أجلهاالتي من  األهدافهل حققت الوسيلة التعليمية  ــ

 ؟الدرس

هل الوسيلة والمادة عرضها سليم من الناحية العلمية ؟ وهل تتناسب مع مستوى ــ 

 التالميذ ؟ أعمارتحصيل 

  ؟ هل ساعدت الوسيلة في زيادة فهم التالميذ لموضوع الدرس ــ

 واستخدامها ؟ إعدادهاالوسيلة الوقت والجهد والتكاليف المبذولة في  هل تستحقــ 

  ما مواطن القوة والضعف عند استخدام الوسيلة التعليمية ؟ــ 
(11)

 

 :التي تناولت استخدام الوسائل التعليمية  الدراسات السابقة -خامسا 

ؤثر على م ( بعنوان : العوامل التي يمكن أن تCabli, 2005دراسة كابلي )ــ 1

استخدام المدرسين للتقنيات التعليمية أثناء التدريس في المدارس األساسية التابعة 

 .بالسعوديةلمنطقة المدينة المنورة التعليمية 
(12)

 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل التي يمكن أن تؤثر على استخدام المدرسين    

األساسية التابعة لمنطقة المدينة المنورة للتقنيات التعليمية أثناء التدريس في المدارس 

التعليمية وهي: الخبرة التدريسية للمدرس، وإعداد المعلم وتدريبه على استخدام 

الوسائل التعليمية المناسبة، والمادة العلمية التي يدرسها، ومدى توافر التقنيات 

لدراسة من التعليمية في المدرسة، وميول المعلمين واتجاهاتهم. وقد تكونت عينة ا

 ( معلم يدرسون في المنطقة التعليمية نفسها.500)
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 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

نه كلما زادت سنوات الخبرة للمدرس زاد استخدامه للتقنيات التعليمية.إ ــ 

بينما ال توجد عالقة بين طول فترة التدريب واستخدام المدرس للتقنيات التعليمية.  ــ 

أنه كلما كانت حجرة الدراسة مزودة بالستائر وشاشات  ــ أيضاً ــ اسة وبينت الدر

العرض ومصادر الكهرباء زاد استخدام المدرسين لألجهزة التعليمية، وأكد معظم 

.أفراد عينة الدراسة على أهمية التقنيات التعليمية في عملية التدريس

ستوى امتالك معلمي م( بعنوان : م2017عامر خالد مرشد بني عبده ) دراسةــ 2

 لواء الشوبك لمهارات استخدام الوسائل التعليمية .
(13)

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى امتالك معلمي لواء الشوبك لمهارات استخدام  

( فقرة ، 20الوسائل التعليمية ، ولتحقيق ذلك طور الباحث استبانة مكونة من )

( معلما ومعلمة ، وقد استخدم 82ن من )ووزعت االستبانة على مجتمع الدراسة المكو

 المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة .

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي في ــ 

استخدام الوسائل التعليمية .

تعزى لمتغير الخبرة العملية ولصالح فئة أكثر من توجد فروق ذات داللة إحصائية ــ 

سنوات . 10

م( بعنوان : معوقات استخدام الوسائط التعليمية في المدارس 2009نافذ أيوب )ــ 3

 الحكومية من وجهة نظر المديرين والمعلمين .
(14)

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم معوقات استخدام الوسائط التعليمية لدى المديرين    

، وتكونت عينة  بفلسطين المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة سلفيتو

الدراسة من جميع مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة سلفيت في الفصل 

م . ولتحقيق أغراض الدراسة أعد الباحث 2009-2008دراسي الالدراسي األول للعام 

معوقات استخدام المعلمين للوسائط ( فقرة تشتمل على أهم ال30استبانة تحتوي على )

التعليمية .
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 النتائج التالية : إلىوتوصلت الدراسة 

عدم وجود فروق في معوقات استخدام الوسائط التعليمية من وجهة نظر المديرين ــ 

والمعلمين تعزى لمتغيرات الجنس ، والوظيفة ، التخصص ، سنوات الخبرة ، الحالة 

 ليمية .االجتماعية ، المرحلة التع

توجد فروق في معوقات استخدام الوسائط التعليمية في التعليم من وجهة نظر ــ 

 المديرين والمعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي . 

م( بعنوان : أهمية استخدام الوسائل 2011دراسة مي الكيالني ونادية ثابت )ــ 4

 فلسطين . التعليمية في حصة الرياضيات من وجهة نظر الطلبة أنفسهم في
(15)

 

ضيات هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية استخدام الوسائل التعليمية في حصة الريا   

( طالبا من مجتمع 235وتكونت عينة الدراسة من ) من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،

الدراسة المكون من طلبة مرحلة التعليم األساسي الثانية في المدارس الحكومية ، وتم 

الوصفي التحليلي ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان استخدام المنهج 

 استبانة تم التأكد من صدق وثبات األداء .

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 أظهرت النتائج درجة كبيرة ألهمية الوسائل التعليمية من وجهة نظر الطلبة .ــ 

 الجنس .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير ــ 

 اإلجراءات المنهجية في الدراسة الميدانية : - المحور الثاني

تكون مجتمع البحث من جميع المعلمين بالمدارس الثانوية الثالث مجتمع البحث : ــ 1

)مدرسة الدوحة الثانوية ، مدرسة قرطبة الثانوية للبنات ، مدرسة األندلس الثانوية 

 امعلم (220دلس بطرابلس البالغ عددهم )بنين( الواقعة في نطاق بلدية حي األن

 م .2019لجمع البيانات منهم  للعام الجامعي   المعاينة تباع أسلوب وتم ا ومعلمة

حي األندلس  بلدية مدارس الثانوية فيال( يبين عدد المعلمين والمعلمات ب1جدول )

 م . 2019بطرابلس حسب إحصائية 

 المجموع المعلماتعدد  عدد المعلمين الثانوية المدارس م ر.

 86 79 7 مدرسة الدوحة الثانوية بنين -1

 67 67 0 مدرسة قرطبة الثانوية بنات -2

 67 60 7 مدرسة األندلس الثانوية بنين -3

 220 المجموع

101



 الخصائص العامة للمجتمع البحث : -1

 حسب النوع  العينة( يبين توزيع أفراد 2جدول )                  

 لنسبة المئويةا التكرار النوع

 17.7 14 ذكر

 82.3 65 أنثى

 100.0 79 المجموع

% من مجموع أفراد 82.3( نالحظ أن نسبة 2من خالل البيانات الواردة بالجدول )   

% من مجموع أفراد العينة هم من 17.7العينة هن من اإلناث ، في حين أن نسبة 

 الذكور .

 حسب المؤهل العلمي العينةاد ( يبين توزيع أفر3جدول )                  

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 38.0 30 تعليم متوسط

 62.0 49 تعليم جامعي أو عالي

 100.0 79 المجموع

% من مجموع أفراد 62.0( نالحظ أن نسبة 3من خالل البيانات الواردة بالجدول )    

% من 38.0عالي ، في حين أن نسبة العينة مؤهلهم العلمي عند التعليم الجامعي أو ال

 مجموع أفراد العينة مؤهلهم العلمي عند التعليم المتوسط .

 حسب سنوات الخبرة  العينة( يبين توزيع أفراد 4جدول )                   

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 25.3 20 سنوات 10 -1

 74.7 59 سنة فأكثر 11من 

 100.0 79 المجموع

% من مجموع أفراد 74.7( نالحظ أن نسبة 4خالل البيانات الواردة بالجدول ) من

% من مجموع 25.3سنة فأكثر ، في حين أن نسبة  11العينة سنوات خبرتهم من 

 سنوات .  10 -1أفراد العينة سنوات خبرتهم من 

 أداة البحث : ــ 2

يرها باالستعانة باألدب لتحقيق أهداف البحث أعد الباحث استبانة ، تم بناؤها وتطو  

 النفسي  ، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث  .
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 صدق وثبات األداة :

 الصدق : –أوال 

أعدت االستبانة بصورتها األولية ، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين     

( محكمين متخصصين في مجال المعرفة ، وتم إجراء التعديالت 5والبالغ عددهم )

مة من حيث حذف أو إضافة أو تعديل ، فأصبح عدد فقرات االستبانة بعد التعديل الالز

 –إلى حد ما  –تنحصر في )موافق  ا( فقرة ، علما بأن بدائل اإلجابة عن فقراته25)

 غير موافق( .

 االتساق الداخلي :

فقا لما هو موضح بالجدول تم حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان و

  :التالي

 ( االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 5جدول )             

 معامل االرتباط الفقرات

1 .955** 

2 .914** 

3 .879** 

4 .955** 

5 .879** 

6 .935** 

7 .935** 

8 .879** 

9 .932** 

10 .902** 

11 .955** 

12 .899** 

13 .811** 

14 .900** 

15 .900** 

16 .946** 

17 .927** 

18 .685** 

19 .894** 

20 .560** 

21 .917** 
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22 .914** 

23 .899** 

24 .942** 

25 .620** 

أهمية يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجات    

من وجهة نظر  بمحل الدراسة استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي

 االتساق( األمر الذي يؤكد صدق 0.01عند مستوى ) إحصائياكانت دالة   يها،مدرس

 .والتطبيق  لالستخدامالداخلي  ، ومن ثم الوثوق فيه 

 الثبات : –ثانيا 

 ستخدام طريقة ألفا كرونباخ استبيان بال( معامل ثبات ا6جدول ) 

 الثبات معامل الفقرات
1 .956 

2 .957 

3 .947 

4 .946 

5 .937 

6 .937 

7 .927 

8 .927 

9 .927 

10 .927 

11 .966 

12 .967 

13 .967 

14 .967 

15 .957 

16 .956 

17 .947 

18 .948 

19 .947 

20 .939 

21 .937 

22 .937 

23 .937 

24 .926 

25 .928 
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( أن جميع قيم معامالت الثبات عالية ، حيث تراوحت قيم 6يتضح من الجدول )   

( ، وبلغ معامل الثبات 0.967-0.926ت الثبات  في فقرات االستبانة بين )معامال

( ، وتشير هذه القيم العالية من  معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة 0.987الكلي )

للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها .

األساليب اإلحصائية :  -2

امها في معالجة بيانات الدراسة ما يلي :من األساليب اإلحصائية التي تم استخد

 : لحساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة . معامل ارتباط بيرسون

 : لحساب ثبات أداة الدراسة . معامل ارتباط ألفا كرو نباخ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .

، المؤهل العلمي ، : إليجاد الفروق بين متغيرات الدراسة )النوع  (T-testاختبار )

بمحل  سنوات الخبرة( وأهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي

 من وجهة نظر مدرسيهم . الدراسة

ها :تحليل البيانات وتفسير –سابعا 

أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلةما  " عرض نتائج التساؤل األول : -1

؟من وجهة نظر مدرسيها  ل الدراسةبمدارس مح التعليم الثانوي

وأكثرها  أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي للتعرف على  

المعيارية  واالنحرافاتالدراسة تم إيجاد المتوسطات الحسابية  عينةشيوعا لدى أفراد 

وجاءت  ثانويأهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم ال على مجموع استبيان

:  النتائج على النحو المبين بالجدول التالي

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات حسب 7جدول )

 مجال أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي أهميتها في

  من وجهة نظر مدرسيها . بمدارس محل الدراسة

الفقراتر. م
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

التر

تيب

الدرج

ة

1
تستخدم الوسيلة التعليمية في التدريس 

 لتجذب انتباه الطالب بسرعة
عالية2.51900.695429

2
ترى أن هناك فروقا فردية في استيعاب 

الطالب الدرس عند استخدام الوسيلة 
عالية2.39240.6872010
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 التعليمية

3- 
 إيصالسيلة التعليمية على تساعد الو

 الطلبة إلىالمعلومات 
 عالية 2 0.57594 2.7215

4- 
تستخدم الوسيلة التعلمية لزيادة مستوى 

 التحصيل الدراسي عند الطالب
 عالية 9 0.69542 2.5190

5- 
ترى أن الوسيلة ذات أهمية كبيرة في 

 العملية التعليمية بشكل عام
 عالية 2 0.57594 2.7215

6- 
د بأن للوسيلة التعليمية أثرا باقيا في تعتق

 ترسيخ المعلومة عند الطلبة
 عالية 6 0.69074 2.5823

7- 
ترى بأن الطالب يتذكر دروس المادة 

 العلمية بسرعة عند استخدام الوسيلة
 عالية 6 0.69074 2.5823

8- 
يستطيع الطالب تذكر الدروس بعد فترة عند 

 استخدام الوسيلة
 عالية 2 0.57594 2.7215

9- 
استخدام الوسيلة من قبل المدرس تعمل 

 على تأدية واجبه على أكمل وجه
 عالية 10 0.68720 2.3924

10- 
 األهدافتساعد الوسيلة التعليمية في تحقيق 

 المرسومة من قبل المدرس
 عالية 5 0.68008 2.6456

11 
تساعد الوسيلة التعليمية على كسب 

 المعلومات
 ليةعا 9 0.69542 2.5190

12- 
تقلل الوسيلة التعليمية من ظاهرة الغش لدى 

 الطلبة
 عالية 9 0.69542 2.5190

13- 
النتائج  إظهارتساعد الوسيلة التعليمية في 

 الحقيقية للطلبة
 عالية 1 0.42595 2.8101

14- 
تساعد الوسيلة التعليمية في تنفيذ الخطط 

 اليومية للمدرس
 عالية 4 0.58517 2.6962

15- 

د أن تدني مستوى التحصيل في تعتق

عدم استخدام  إلىالمرحلة الثانوية راجع 

 الوسيلة التعليمية في الدرس

 عالية 4 0.58517 2.6962

16- 
تتغلب الوسيلة على المشاكل التي تواجه 

 المعلومة للطلبة إيصالالمدرس في 
 عالية 8 0.65628 2.5443

17- 
تساعد الوسيلة التعليمية في التغلب على 

 الدروس الخصوصية إعطاءشكلة م
 عالية 6 0.59069 2.5823

18- 
الطالب الدروس عند عدم وجود  يستوعب

 الوسيلة التعليمية
1.6076 0.68720 11 

متوس

 طة
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19-
تعتقد بضرورة استخدام الوسيلة التعليمية 

 في الدروس
عالية2.70890.558203

20-

ترى أن استخدام أكثر من وسيلة تعليمية في 

درس الواحد تعمل على تشتت أفكار ال

 الطالب

1.58230.8259812
متوس

طة

21-
تساعد الوسيلة التعليمية في حل بعض 

 المشكالت المدرسية
عالية2.64560.578195

22-
تزيد الوسيلة التعليمية من مستوى التحصيل 

 لدى الطالب
عالية2.39240.6872010

23-
لب على تساعد الوسيلة التعليمية الطا

استيعاب المقررات الدراسية أوال بأول
عالية2.51900.695429

24-

تساعد الوسيلة التعليمية في التغلب على 

مشكلة الفروق الفردية بين الطلبة في المادة 

 العلمية

عالية2.55700.635437

25-
تعيق الوسيلة التعليمية تحصيل بعض 

 الطلبة
1.60760.7748911

متوس

طة

تساعد الوسيلة التعليمية ( والتي تنص على )13) ة( أن  الفقر7يتضح من الجدول )    

( 2.8101متوسط حسابي )ب( احتلت المرتبة األولى  في إظهار النتائج الحقيقية للطلبة

وجاءت بدرجة عالية ، في حين جاءت الفقرات  ( 0.42595وانحراف المعياري )

يلة التعليمية على إيصال المعلومات إلى تساعد الوس( والتي نصت على )8 -5 -3)

يستطيع  -ترى أن الوسيلة ذات أهمية كبيرة في العملية التعليمية بشكل عام  -الطلبة 

في المرتبة الثانية بنفس متوسط  ( الطالب تذكر الدروس بعد فترة عند استخدام الوسيلة

، وفي  ( وجاءت بدرجة عالية0.57594( وانحراف معياري )2.7215الحسابي )

( والتي نصت على )تعتقد 19المرتبة الثالثة من حيث األهمية  جاءت الفقرة )

( 2.7089بضرورة استخدام الوسيلة التعليمية في الدروس( بمتوسط حسابي )

 ( حيث جاءت بدرجة عالية .0.55820وانحراف معياري )

يس مقرر العلم أن أهمية الوسائل التعليمية تكمن في تركيز تدر إلى ذلك ويعزى      

الطالب الحرية ليعمل بيده ، وأن يسعى جاهدا  وإعطاءعلى التعلم بالعمل والممارسة 

معلم المقرر ، وبالتالي ال يمكن للمعلم االستغناء عن  إشرافالكتشاف بنفسه تحت ل

األجهزة في المواقف التعليمية المختلفة ، ولكي يقوم المعلم بهذه المهمة خير قيام فعلى 
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المسؤولة توفير التجهيزات المادية واألجهزة التعليمية المناسبة التي تخدم  الجهات

 المقرر .

جال استخدام الوسائل التعليمية كما أن هناك  مشكالت تواجه بعض المعلمين في م      

عدم قناعة المعلمين بأهمية الوسائل التعليمية ومعرفتهم بقواعد استخدامها خاصة  هي

ة ، وال يكمن الحل فقط من وجهة نظر الباحث بإصدار التعليمات في المرحلة الثانوي

 للمعلمين باستخدام وسائل تعليمية محددة عند تدريس موضوعات معينة ، بل يستوجب

وهنا تقع المسؤولية  .وجود قناعة لدى هؤالء المعلمين بأهمية استخدامها  ــأيضا ـــ

بغية تطوير قناعات المعلمين على الجهات المختصة ذات الصلة بالتدريب  الكبرى

 حتى يقبلوا على استخدام الوسائل التعليمية بكل ثقة وجرأة . 

لدى أفراد العينة  أهميةفقرات  ائج الواردة بالجدول أن أقل ثالثويتضح من النت   

( والتي تنص على 20الفقرة )حول أهمية الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي هي 

م أكثر من وسيلة تعليمية في الدرس الواحد تعمل على تشتت أفكار )ترى أن استخدا

( وانحراف 1.5823الطالب( فقد احتلت المرتبة الثانية عشرة بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على )يستوعب 25 -18و يليها الفقرات )( . 0.82598معياري )

لتعليمية تحصيل تعيق الوسيلة ا -الطالب الدروس عند عدم وجود الوسيلة التعليمية 

( 1.6076( احتلت المرتبة الحادية عشرة بنفس متوسط حسابي ) بعض الطلبة

( والتي تنص على )ترى أن 22 -9 -2( ، والفقرات )0.77489وانحراف معياري )

 -هناك فروقا فردية في استيعاب الطالب الدرس عند استخدام الوسيلة التعليمية 

تزيد  -ل على تأدية واجبه على أكمل وجه استخدام الوسيلة من قبل المدرس تعم

الوسيلة التعليمية من مستوى التحصيل لدى الطالب ( احتلت المرتبة العاشرة بنفس 

 ( .0.68720( وانحراف معياري )2.3924متوسط حسابي )

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عرض نتائج التساؤل الثاني : 

وسائل التعليمية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر ( حول أهمية استخدام ال0.05)

 سنوات الخبرة( ؟  –المؤهل العلمي  –مدرسيها تعزى لمتغيرات )النوع 

 

 

 

108



عينة البحث الستبيان أهمية  نيبين نتائج اختبار )ت( بين متوسطي( 8جدول )

 استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا  لمتغير النوع .

 النوع المجال
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة " ت

مستوى 

 الداللة

أهمية استخدام الوسائل 

التعليمية بمرحلة التعليم 

 الثانوي

 8.54497 36.6429 14 ذكر
12.266- 0.00 

 8.02379 67.2000 65 أنثى

ستخدام الوسائل التعليمية اإلناث يرون بأهمية ا العينة( أن أفراد 8يتبين من الجدول )

من أفراد العينة  ( 67.2000أعلى ) سجلن متوسطا حسابيا بمرحلة التعليم الثانوي 

( -12.266) ن( وكانت قيمة اختبار )ت( للفرق بين المتوسطي36.6429)الذكور 

    ( .0.05( أقل من مستوى )0.000ألن مستوى داللتها ) إحصائياوهي قيمة دالة 

( حول 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ان هناك فروقلقول إا وعليه يمكن  

أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير النوع وكانت 

  الفروق لصالح أفراد العينة اإلناث .

وقد يعزى ذلك إلى التفاوت بين المعلمين في استخدام الوسائل التعليمية والى نقص     

الخبرات والمهارات لدى بعض المعلمين في كيفية التعامل مع الوسائل التعليمية ، في 

وعدم وجود الدورات والورش التدريبية التي تنمي قدراتهم في هذا المجال ، وعلى 

 العكس من ذلك يوجد بعض من المعلمين يتعاملون مع هذه الوسائل بحرفية وخبرة . 

م( 2017كل من )عامر خالد مرشد بني عبده ، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة      

م( والذين 2011ودراسة )مي الكيالني ونادية ثابت ،  م(2009ودراسة )نافذ أيوب ، 

توصلت نتائجهم بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في 

 استخدام الوسائل التعليمية .
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ة البحث الستبيان أهمية يبين نتائج اختبار )ت( بين متوسطي عين( 9جدول )

 استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا  لمتغير المؤهل العلمي.

 المجال
المؤهل 

 العلمي

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة " 

 ت "

مستوى 

 الداللة

أهميةةةةةةة اسةةةةةةتخدام 

الوسةةةائل التعليميةةةة 

بمرحلةةةةةةة التعلةةةةةةيم 

 الثانوي

 11.27075 46.2667 30 وسطتعليم مت

11.868 0.000 

 
تعليم جامعي 

 أو عالي
49 71.2857 3.20806 

الذين مؤهلهم العلمي عند التعليم جامعي أو عالي  العينة( أن أفراد 9يتبين من الجدول )

يرون بأهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي حيث سجلوا متوسطا 

(  أعلى من أفراد العينة الذين مؤهلهم العلمي تعليم متوسط ، 71.2857حسابيا )

وهي قيمة  (11.868-( وكانت قيمة اختبار )ت( للفرق بين المتوسطين )46.2667)

 ( .   0.05( أقل من مستوى )0.000دالة إحصائيا ألن مستوى داللتها )

( حول 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ان هناك فروقوعليه يمكن القول إ  

أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير المؤهل العلمي 

وكانت الفروق لصالح أفراد العينة الذين مؤهلهم العلمي عند التعليم الجامعي أو العالي 

م( والتي ترى بوجود فروق ذات 2009وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )نافذ أيوب ،  .

ئية بين متغير المؤهل العلمي واستخدام الوسائل التعليمية . وتختلف هذه داللة إحصا

م( والتي ترى بعدم وجود 2017النتيجة مع دراسة )عامر خالد مرشد بني عبده ، 

 واستخدام الوسائل التعليمية .بين متغير المؤهل العلمي  إحصائيةفروق ذات داللة 
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ي عينة البحث الستبيان أهمية يبين نتائج اختبار )ت( بين متوسط( 10جدول )

 استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا  لمتغير سنوات الخبرة .

 المجال
سنوات 

 الخبرة

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة " ت 

" 

مستوى 

 الداللة

أهميةةةةةة اسةةةةةتخدام 

التعليميةةة  الوسةةائل

بمرحلةةةةةة التعلةةةةةيم 

 الثانوي

10 

 سنوات
20 40.7000 9.61413 

-12.317 0.000 
سنة  11من 

 فأكثر
59 68.9322 6.10784 

سنة فأكثر(   11الذين سنوات خبرتهم من )  العينة( أن أفراد 10يتبين من الجدول )

يرون بأهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي حيث سجلوا متوسطا 

سنوات(  10 -1لى من أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم من )(  أع68.9322حسابيا )

( وهي قيمة 12.317-( وكانت قيمة اختبار )ت( للفرق بين المتوسطين )40.7000، )

 ( .   0.05( أقل من مستوى )0.000دالة إحصائيا ألن مستوى داللتها )

( حول 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ان هناك فروقوعليه يمكن القول إ  

أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير سنوات الخبرة 

 سنة فأكثر( . 11وكانت الفروق لصالح أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم من )

م( 2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )عامر خالد مرشد بني عبده ،     

تي توصلت نتائجهم بأنه توجد فروق ذات داللة م( وال2005ودراسة )كابلي ، 

سنوات . وتختلف هذه  10إحصائية تعزى لمتغير الخبرة العملية ولصالح فئة أكثر من 

م( والتي ترى بعدم وجود فروق ذات داللة 2009النتيجة مع دراسة )نافذ أيوب ، 

 إحصائية بين سنوات الخبرة واستخدام الوسائل التعليمية .

 : البحثنتائج  

 أشارت نتائج البحث  بأهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانويــ 1

( والتي 13الفقرة )حيث احتلت   ، حيث جاءت أهميتها بدرجة عالية بمحل الدراسة

تنص على )تساعد الوسيلة التعليمية في إظهار النتائج الحقيقية للطلبة( المرتبة األولى  

(  وجاءت بدرجة عالية ، 0.42595( وانحراف المعياري )2.8101بمتوسط حسابي )

( والتي نصت على )تساعد الوسيلة التعليمية على 8 -5 -3في حين جاءت الفقرات )
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ترى أن الوسيلة ذات أهمية كبيرة في العملية التعليمية  -إيصال المعلومات إلى الطلبة 

استخدام الوسيلة ( في المرتبة يستطيع الطالب تذكر الدروس بعد فترة عند  -بشكل عام 

( وجاءت 0.57594( وانحراف معياري )2.7215الثانية بنفس متوسط الحسابي )

( والتي نصت 19بدرجة عالية ، وفي المرتبة الثالثة من حيث األهمية  جاءت الفقرة )

على )تعتقد بضرورة استخدام الوسيلة التعليمية في الدروس( بمتوسط حسابي 

 ( حيث جاءت بدرجة عالية .0.55820ف معياري )( وانحرا2.7089)

لدى أفراد العينة  أهميةفقرات  ائج الواردة بالجدول أن أقل ثالثويتضح من النت    

( والتي تنص على 20حول أهمية الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي هي الفقرة )

مل على تشتت أفكار )ترى أن استخدام أكثر من وسيلة تعليمية في الدرس الواحد تع

( وانحراف 1.5823الطالب( فقد احتلت المرتبة الثانية عشرة بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على )يستوعب 25 -18( . و يليها الفقرات )0.82598معياري )

تعيق الوسيلة التعليمية تحصيل  -الطالب الدروس عند عدم وجود الوسيلة التعليمية 

( 1.6076الحادية عشرة بنفس متوسط حسابي )بعض الطلبة ( احتلت المرتبة 

( والتي تنص على )ترى أن 22 -9 -2( ، والفقرات )0.77489وانحراف معياري )

 -هناك فروقا فردية في استيعاب الطالب الدرس عند استخدام الوسيلة التعليمية 

تزيد  -استخدام الوسيلة من قبل المدرس تعمل على تأدية واجبه على أكمل وجه 

يلة التعليمية من مستوى التحصيل لدى الطالب ( احتلت المرتبة العاشرة بنفس الوس

  ( .0.68720( وانحراف معياري )2.3924متوسط حسابي )

( حول 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اأكدت نتائج البحث أن هناك فروقــ 2

تغير النوع وكانت أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لم

 الفروق لصالح أفراد العينة اإلناث .

( 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) اأوضحت نتائج البحث أن هناك فروقــ 3

حول أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير المؤهل 

لمي عند التعليم الجامعي أو العلمي وكانت الفروق لصالح أفراد العينة الذين مؤهلهم الع

 العالي .

( حول 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ابينت نتائج البحث أن هناك فروقــ 4

أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير سنوات الخبرة 

 ر( .سنة فأكث 11وكانت الفروق لصالح أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم من )
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 :التوصيات 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي : 

بالوسائل كافة مدارس التعليم الثانوي  ضرورة تزويد إلىتوجيه اهتمام المسؤولين  -1

 .يستعين بها المدرسون  أنالتعليمية التي يمكن 

 إعداد ورشات عمل للمعلمين لتوضيح أساليب استخدام الوسائل التعليمية .ــ 2

توفير اإلمكانيات المادية التي يحتاجها المعلمون لتطبيق االستراتيجيات الحديثة ــ 3

 بشكل صحيح .

االستفادة من المعلمين المؤهلين إلعداد ورشات عمل لزمالئهم في أماكن عملهم ــ 4

 دون الحاجة إلى التنقل إلى أماكن مختلفة .

 لفة مع أدلة توضيحية .تصميم وإنتاج نماذج للوسائل التعليمية قليلة التكــ 5

 إجراء دراسات أكثر حول العوامل التي تقلل من استخدام الوسائل التعليمية .ــ 6

 تقديم التعزيز والمكافآت المادية للمعلمين عند استخدام الوسائل التعليمية .ــ 7
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 :  هوامشالقائمة 

منةار للطباعةة والنشةر دار ال التةدريس ، وطرائةق اإلسةالميةية مفهوم الترب ، القاسميعلى محمد  -1

 . 9م ، ص1970 ، العربية اإلماراتوالتوزيع ،دولة 

للطباعةة والنشةر  الهةاديدار ، بيةروت  عماد شاهين ،مبادى التعليم المةدرس لألهةل والمعلمةين ، -2

 . 22م ، ص 2004 ،  والتوزيع

ى طالبةات ،أثر استخدام الوسائل التعلمية الحية في التحصيل المباشر والمؤجل لةد مجدى الزامل -3

م ، 2006( ، 1)عةدد، ال8مجلةد  مجلة جامعةة الخليةل ، في العلوم العامة، األساسيالصف الثالث 

 . 40ص 

م ، ص  1983القةاهرة ،  ، كليةة التربيةة ، األزهةرمحمد رضا بغدادي تكنلوجيا التعليم ، جامعةة  -4

11 . 

 1986 مصةراته  اإلعةالنودراسات تربوية ، دار الجماهيرية للنشةر والتوزيةع  لطفية القيادي ،  -5

 . 36ص ، م 

الحواس المؤثرة في استخدام للوسائل بكليات التربيةة فةي جامعةات المملكةة  بدر عبدهللا الصالح ، -6

العربية السعودية ، المجلة العربيةة للبحةوث التربويةة المجلةد السةادس ، العةدد الثةاني ، الكويةت ، 

 . 17ص  م ،1985

الوسائل التعليمية والمنهج ، دار النهضة ، القةاهرة ، صابر ، دي ناظم ، جابر عبدالحميدأحمد ج  -7

 . 65ص  م ، 1990

 1993المعلم والسائل التعليمية ، منشورات الجامع المفتوحة طرابلس ،  عبدالقادر المصراتي ،  -8

 . 76 ، صم 

جيةا لووأحمد منصور التلفزيون كوسيط تعليمي من بين التقنيةات التربويةة المتعاملةة ، مجلةة التكن -9

 . 105م ، ص  1983( ،3( العدد )12التربوية ، المجلد )

 ، نهضة العربية ، القةاهرة، مكتبة ال 6ط ،  لوجيا التعلمالوسائل التعليمية وتكن محمد علي السيد ، -10

 . 39م ، ص  1986

 ،م  2005، بنغازي دار الكتب الوطنية ، ،2ط ، مقاالت تربوية، القاسم الهميسى أبوسالم محمد  -11

 .22ص

12-Cabli, H. (2005). Selected Factors Influencing The use of Instructional 

Media by Elementary School Male Teachers. Dissertation Abstracts 

International, 47 (10) 37-38. 

عامر خالد مرشةد بنةي عبةده ، مسةتوى امةتالك معلمةي لةواء الشةوبك لمهةارات اسةتخدام الوسةائل -13

 م .2017تعليمية ، رسالة ماجستير منشورة ، ال

نافذ أيوب ، معوقات استخدام الوسائط التعليمية في المدارس الحكومية من وجهة نظر المةديرين  -14

 م .2009جامعة القدس المفتوحة ، سلفيت ، فلسطين ،  رسالة ماجستير منشورة ، والمعلمين ،

م الوسائل التعليمية في حصة الرياضيات من وجهة نظر مي الكيالني ونادية ثابت ، أهمية استخدا -15

 م .2011الطلبة أنفسهم ، رسالة ماجستير منشورة ،  مديرية التربية والتعليم ، نابلس ، فلسطين ، 
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 في الفن التشكيليوالهوية والمعاصرة  صالةألا

لموروث والحداثة وما بعد الحداثة في الفن التشكيلي (ل) دراسة فلسفية 

جامعة عمر المختار ــ كلية الفنون والعمارةــ  د.صالح عبدالسالم الكيالني

 جامعة عمر المختار ــ كلية التربيةــ  د.عبدالجواد العبد جبريل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ص البحث خلم

من خالل ما تم طرحه في هذا البحث من مواضيع تتعلق بقضية االستلهام     

والتقنيات في  والمعاصرة والهوية والحداثة وما بعد الحداثة ، وتطور الخامات

حول فهم األصالة واألصيل  اإلى أن هناك اختالف انالتصوير ، فقد توصل الباحث

التي تناولت  وعالقتها بالحديث والمعاصر في التصوير ، وتعددت االتجاهات النقدية

ن األصالة والمعاصرة هي رفض التبعية للوافد ، وفي نفس الوقت إهذه العالقة ، حيث 

هو موروث من الفكر والفن ، وأن المعاصر في الفن هو البحث  عدم التقوقع مع ما

عن تركيب فني جديد ، له صلته بالمحدث من الفن ، وبالموروثات من التراث وله 

 دوره في معالجة المشكالت الراهنة.

إن الحداثة تعني االنفصال عن الموروث ، وما بعد الحداثة تعني االهتمام بالماضي     

وذلك بالرجوع إلى التراث اإلنساني للحضارات المختلفة ، وهذا هو الذي يتمشى مع 

مفهوم األصالة والمعاصرة ،أي اتجاهات ما بعد الحداثة .

–التصوير والخروج من المعتاد  التطور في تقنيات وخامات فن انثم تناول الباحث    

 وذلك تمشياً مع تطور العصر والتكنولوجيا والعلم . -التقنيات والخامات األكاديمية

تجاهات اإلنسان عبر تاريخه لغرض جمالي ، وهو اإذاً فإن كلمة فن تعني كل     

ا ها جمالياتها أيضاً ، وميشمل أشكال التعبير التي قدمها ، البتكار أدوات نفعية ل

من مواد خام لتقديم الرؤية الجمالية ، ومهما اختلفت هذه الروئ ، ومهما  استخدم

تعددت أشكالها .والفن يرتبط باإلنسان الذي ابتكره وقدم فيه رسالة جمالية جديدة ، 

يقدمها فرد لجماعة ،حيث إن الفنان الماهر هو الذي يعالج المادة الخام المتوفرة في 

رانه ، وعن طريق لغة مبتكره تأخذ من التراث ، ولكنها ال محيطه ، ليقدم نفسه ألق

تقف عند األخذ وال تنقل ، وإنما تبتكر وتضيف ما هو جديد ومفيد . 
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 : لبحثمقدمة ا

حلقة الوصل بين المجتمع وأفراده عاكساً ظروف عصره وفلسفته  الفنانيعتبر     

مؤكداً على األبعاد الثقافية من عادات وتقاليد وأنماط معيشية وأفكار قد تكون حديثة أو 

قديمة ، وتعد الفنون الجميلة بصفة عامة والتصوير بصفة خاصة من أكثر المجاالت 

القديمة ( بحثاً في المستقبل وتأكيداً  تنوعاً سرداً للتاريخ ) مثل ما هو في الفنون

للحاضر في منظومة كلية شكلية ، لونية ، ساكنة متحركة ، والمصور إما مسجالً 

لألحداث أو معبراً عنها في إطار رؤية فنية إبداعية تشكيلية يقدمها بدوره كرسالة تؤثر 

 في المجتمع .

المعنى ينصرف إلى الميراث  وعند الحديث عن التراث في الفنون التشكيلية فإن      

ن السلف. وهذا الموروث متعدد األغراض علموروث الشعبي الذي تلقاه الخلف أو ا

 واالتجاهات والمصادر.

فرغم تعددية واختالف تيارات واتجاهات هذا الموروث الفني  كأي نشاط إنساني       

مليات االختزال يسعى إلى حل مشاكل اجتماعية في إطار الزمان والمكان ، إال أن ع

واإلزاحة والتنحية والتنقيح ، القائمة على فهم معين ، عادةً ما تكون هي المهيمنة 

التعددية واالختالف . " فالتراث الفني هو الترجمة  ه أيدلوجياً ، وتقضي على هذ

الملموسة والمادية لمفاهيم وأفكار وعادات وتقاليد ... أي ثقافة مجتمع ما في زمن ما، 

وتفرض نوعاً معيناً من الرؤية يعرف بالهوية. فالتراث هو الهوية الثقافية لألمة، 

والتي من دونها تضمحل وتتفكك"
(1)

. 

الهوية هي تاريخ ، وليست طبيعة ، وأي تاريخ ال يكون كذلك دون والحق أن        

تفاعل مع الزمن ، وهذا التفاعل . هو الذي يطرح لنا التغير ، الذي هو الصيرورة وأي 

تغير من شأنه إيجاد عادات تقوم بالتفاعل واإلزاحة لعادات ماضية وثقافات تقوم هي 

األخرى بالتفاعل واإلزاحة لثقافات ماضية
(2)

 . 

فالهوية أو األصالة مفهوم ذهني قبل أن تكون وجوداً محسوماً فالهوية ضرب من       

البؤرة الوهمية التي ال غنى عن الرجوع إليها من أجل تفسير عدد من األمور، لكن 

ذلك ال يعني أن لها بحد ذاتها وجوداً فعلياً 
(3)

 . 

الفنانين المشتغلين بالتجريد لذلك فإن ) هاجس الهوية واألصالة ( موجود عند        

الذهني ، ولكنه غير موجود عندما يمارس الفنان الحياة الفعلية ، ويزداد هذا الهاجس 

عندما تعتقد جماعة أنها ذات إرث تاريخي معين ، ودور عالمي ينبثق من ذلك اإلرث 
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التاريخي وأن هذا اإلرث وذلك الدور مهددان بهيمنة هوية أخرى وانتشار فنونها 

 ثقافتها .و

والمشكلة ليست في خيار العزلة والرفض القائم على نظرة أحادية للهوية والفنون      

التشكيلية إذ أن ذلك مستحيل موضوعياً ، وخاصة في مثل العصر الذي نعيشه ، 

ولكنها في تشويه عالقة التراث الفني التاريخي بين جانبي ثقافة الجماعة حين 

ا يجب حمايته والوصاية عليه . فالمتغيرات في الفن اإلصرار على تصور أحادي له

سوف تجد لها منفذاً مهما كانت أسوار الحماية عالية ، ولكن ذلك سوف يؤدي إلى 

إنتاج أعمال تصويرية ذات نمط فني مشوه نتيجة الفصل التعسفي بين ما هو أصيل 

عامة وفي  كيليوما هو دخيل . ذلك عند حديثنا عن الهوية الليبية في الفن التش

بصفة  كافة الفنانين نا الذاتية المتفق عليها عندفتراض أنها هويتاالتصوير خاصة على 

 ليبيا األرض الحاضنة لجماعة الفنانين .

هناك من يتخذ من األصالة ذلك المفهوم المرتبط بالماضي ، مرتكزاً وقاعدة         

ومعياراً للتحديث ، والتغيير ، فيسعى لتكييف الحاضر بمقتضى ما يراه من ثوابت في 

الماضي التراثي ، وهو يقر قطيعة مطلقة بين ثوابت هذا الماضي ، وبين وقائع 

 استبعادية ضدية حاسمة . فبينهما ثنائية –الحاضر والمعاصر

فبالرجوع إلى التراث ودراسته بطريقة جديدة ومتعمقة بنظرة تحليلية ال يجعل       

الهوية ضد الحداثة أو ما بعدها ولكنها أثرت وما زالت تثري رؤية العالم الحديثة. فكل 

عمل إبداعي يهدف إلى استشراق المستقبل هو حداثة ، وإذا أردنا أن نصل إلى 

لمية فلنؤكد هويتنا أوالً ، بل ونميزها بالفرادة . فالهوية في معناها تحمل ما يرتبط العا

بالبيئة والثقافة التي تفاعلت مع اإلنسان على هذا المكان ولكن بوعي بالمدى الذي 

نستطيع أن نأخذه من تراثنا لتأكيد هويتنا بلغة إبداعية حديثة حتى ال نبتعد بها إلى 

د ذي التأثير السلبي ولكن بأن نتبع اإليجابيات التي تثبت جذورها معنى النقل والتقلي

لتمتد إلى أصولنا الحضارية 
(4)

. 

ولن تكون األصالة والهوية والفنون القديمة بمثل ما كانت باألمس القريب أو البعيد      

إذ ال بد في النهاية من االنخراط في  ؟، وهل هناك ثبات مطلق في أي شيء 

فنية السائدة والتعايش معها بما يغير الكثير من المفاهيم والسلوكيات التي المتغيرات ال

كانت ، ولكن ذلك لن يجعلنا نكف عن أن نكون فنانين معاصرين أو خالف ذلك من 

 عناصر الهوية والفن .  
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قد يقال أن هناك مبالغة في األمر ، وإنه من الممكن ولوج حضارة العصر دون        

اث وثقافته ، أو ما هو متصور ومقدم على أنه ثقافة ذاتية بحتة  وذلك التخلي عن التر

وفق المبدأ التوفيقي في أخذ أفضل ما عندهم وأفضل ما عندنا ، وكأننا مخيرون في 

ذلك . وقد يبدو مثل هذا الحل جميالً وموفقاً نظرياً ، ولكن هل ذلك ممكن عملياً 

ن أي منتج حضاري هو نتاج ثقافة معينة ، ومعرفياً ؟ هذا هو السؤال . فمن المعلوم أ

كما أنه يخلق ثقافته الخاصة عندما ينتقل إلى بيئة ثقافية أخرى . وعلى ذلك فهل يمكن 

إيجاد اتفاق، أو مساومة باألصح، بين التحدي المعاصر للثقافة العالمية الجديدة وبين 

فيق بين التقنية طرقنا في النظر إلى األشياء ؟ بمعنى آخر ، هل من الممكن التو

إنقاذ الذاكرة وبين الوقوع ضحية صيرورة  تها وبين التقليد وموروثه ؟ بين وثقاف

تضيع الـذاكرة.
(5)

  

فالتراث الفني يراعي دون رؤيته كعقبة في سبيل التحديث ذلك ألنه ال يخشى أن       

يصبح التراث الفني عامالً سلبياً ويغدو مرآة للذات ال حياة فيها إال عندما يفقد الرمز 

معناه ، إنه يبدو على األرجح سجالً للخبرات التي عاشتها الجماعة واكتسبتها على مر 

قرون ، فمن الممكن خالل التحديث الفكري أن يسترد التراث الفني التاريخ وطوال ال

 وضعه ويندمج في أحداث العصر بل ويساعد على التنمية والتقدم .

 وتساؤالته : مشكلة البحث

من الفنانين والنقاد وكيفية الجمع  المعاصرة .. قضية شغلت عقول كثيراألصالة و   

بينهما بأسلوب يأسر قلوب الكثيرين بأهمية طرح التراث بأسلوب معاصر يتفانى مع 

 األساليب الحديثة بصورة إبداعية لتخرج الفنان بشكل متميز.

الية بالنسبة للفن التشكيلي والمثيرات الجم همصادرما و ؟ االستلهامــ ما المقصود ب1س

 ؟لفنان التشكيلي التي تجذب ا

صالة والموروث ألمعني الحداثة عامة والحداثة في الفن التشكيلي وعالقتها با ماــ 2س

 ؟

 ؟ فن التصوير وتطور التقنيات ــ ما هو3س

 : هداف البحثأ

 لى :إ بحثهدف الي

دراسة االستلهام ومصادرة بالنسبة للفن التشكيلي والمثيرات الجمالية التي  .1

 التشكيلي .تجذب الفنان 
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صالة ألاتوضيح معني الحداثة عامة والحداثة في الفن التشكيلي وعالقتها ب .2

 والموروث .

 .التعرف على فن التصوير وتطور التقنيات  .3

 : االستلهام في الفن التشكيليالمحور األول ـــ 

إن لقضية أو مسألة االستلهام عالقة قوية بفن التصوير. أي المواضيع التي يتأثر     

بها الفنان ويقوم بتوضيفها في أعماله الفنية ، ويبدأ هذا الفصل بإعطاء تعريف عام 

ن التراث إالستلهام والذاكرة الشعبية .حيث وشامل لمعنى االستلهام والمحاكاة وكذلك ا

 االستلهام لدى الفنان وذلك ألنه يمثل الهوية والخصوصية .يعتبر من أهم مصادر 

ثم مناقشة موضوع ، فن التصوير بين األصالة والهوية والمعاصرة ، حيث إن     

للتحديث  ااألصالة والهوية ذلك المفهوم المرتبط بالماضي ، ويعتبر قاعدة ومعيار

مع ما يراه من ثوابت  تكييف الحاضرإلى ر ، فيسعى الفنان في هذا المجال والتعبي

 الماضي التراثي .

ويأتي دور المفاهيم والمداخل الرئيسية لمعنى ومفهوم األصول الثقافية واالجتماعية     

التجاهات الحداثة وما بعد الحداثة المصاحبة لفن التصوير المعاصر حيث تأتي هذه 

قافية واالجتماعية في دالالت األصول الث انالمفاهيم كمحور رئيسي يرتكز عليه الباحث

بالطرح الموضوعي والدراسي لكل من معنى  انألشكال فن التصوير ، كما يقوم الباحث

ـ أيضاً  ان ـومفهوم وتعاريف ونشأة اتجاهات الحداثة وما بعد الحداثة . يقوم الباحث

بتوضيح السمات والخصائص المختلفة التجاهي الحداثة وما بعدها ودراسة تطور 

 التقنيات وأهم الخامات واآلالت الحديثة في فن التصوير . التصوير من حيث

م إلتاحة الرؤية الشمولية هموأهمية التطرق لهذه المفاهيم ألنها بمثابة المدخل ال    

والكلية لمعنى ومفهوم األصول الجمالية والثقافية ألشكال فن التصوير الحديث 

األصول وفن التصوير من خالل  والمعاصر ، والوقوف على العالقة التبادلية بين هذه

التعرض لبعض المفاهيم واألطر النظرية المصاحبة للمحاور الرئيسية لموضوع 

 البحث الحالي.

  معنى االستلهام:   ــ 1

يعرف محمد بن أبي بكر عبد القـادر الرازي      
(6) 

_ في معجمه الشهير. مختار 

يا هـو الذي أن مصــدرا خارج الصحاح ، اإللهام _ ، بأنه يلقى في الروع ، ويعني

شتقاق لغوى من اإللهام ، ويعني أن الذات المستلهمة هي الفاعل  األهمه ، واالستلهام 
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وليس  المفعول به ، أي أن إرادة الفعل نابعة من ذات الفعل ، ولكنها موجهة نحو قيمة 

 ما خارجة ، تأثر بها . 

 االستلهام والمحاكاة : ــ 2

لقد اهتمت فلسفة الجمال اليونانية بدراسة الفن بوصفه صدى للعبقرية واإللهام       

وركزت على العالقة القائمة بين نتاج الفن والمحاكاة ، على أساس أن  ) المحاكاة ( 

هي التصوير الفردي للمثال ، وأنها الدليل على وجود عملية   )االستلهام ( في الفن 

لذي يتم من خالله التعبير الفنيبوصفها الوسيط الحسي ا
(7)

. وكان أفالطون يرى أن   

لكل موجود مشخص في العالم الحسي ) مثاال( غير مشخص موجود في العالم العقلي 

وكان يرى أن هناك جماال أزليا موجوداً بوصفه معنى قائما بذاته غير قابل للتغير 

 وهذا هو المثال .

به الفنان عندما يطلع على التراث ، إنما هو اتجاه إن االتجاه الذهني الذي يتوجه      

البحث عن نماذج يستطيع من خاللها أن يحقق نفسه ، وهو في ذلك كالطفل الذي ينظر 

للكبار وهم يصدرون التعـبيرات المختلفة من سخط أو سرور أو غضب أو انفعال ، 

 ويجد فيهم نماذج يريد أن يمثلها ، ليحقق نفسه من خاللها .

ويتتلمذ الفنان على التراث بطريقة تشبه في  بعض مالمحها طريقة الطفل عندما       

يتعلم الكالم ، فكالهما) الطفل ( و ) الفنان ( 
(8)

يعتمد على تقليد بعض النماذج التي   

يتلقاها ، وإعادة محاكاتها في بعض مراحل تعليمه ، وفى مرحله تالية يتعرف الفنان 

نون على نسخ من تماثيل قديمة ، بهدف محاكاتها ودراستها ، كما الناشئ في كلية الف

يذهب للمتاحف ليدرس وجهاً لوجه نماذج من التراث 
(9)

استلهام  -الفكرة ه، وهذ 

قد تؤدي إلى نتائج مزيفة وخاصة إذا أُسيء استخدامها ، فمن  –التراث بالمحاكاة 

إنما يتم باختزال القيم التراثية التي المسلم به أن المدخل إلى التراث ال يتم بتقليده ، و

يمكن أن تثري الرصيد الذاتي دون أن نفقد شخصيتنا . 
(10)

  

ما يحاول النتاج  اإن الفنان الناشئ ال يقتصر على محاكاة النماذج ، بل كثير     

التلقائي ، ملتمساً لنفسه قسطاً من الحرية بين النماذج ، التي تسيطر عليه أحيانا وتترك 

بعض التلقائية أحياناً أخرى ، فتكون هذه المحاوالت تمريناً ، وهو في ذلك يشبه له 

الطفل عندما يحاول أن يردد ما تعلمه منفرداً ، ثم يعيد تكرار ذلك على مسمع من 

 اآلخرين ليرى صدى أثرها فيهم .
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 االستلهام والذاكرة الشعبية: ــ 3

ليس هناك عمل فني إال وله ) ماٍض ( في نفس صاحبه ، هذا الماضي هو تجربة       

قديمة مرت بالفنان ، فتركت آثارا في نفسه  قد تختفي هذه اآلثار من السطح وال يعني 

هذا أنها انتهت ، فإذا مر الفنان في الوقت الحاضر بتجربة تشبه في بعض جوانبها تلك 

تكون هذه التجربة هي التجربة الخصبة التي يتوقف عندها  التجربة القديمة ، عندئذ

" إن الذاكرة هي   ا الصدد يقول ) ستيفن سبندر (الفنان ليبدع من خاللها ، وفى هذ

جذر العبقرية المبدعـة فهي تمكن الفنـان مـن أن يصل لحظة اإلدراك المباشرة التي 

انطباعات مماثلة ، وهذا الوصل تسمى } اإللهام { باللحظات الماضية التي حملت إليه 

لالنطباع الراهن باالنطباعات الماضية ، يمكن الفنان في اللحظة من أن يبدع تأليفاً 

عبر الزمن قوامه انطباعات  متمثلة تلقاها الفنان في أوقات متباينة ، ووصل بينها في 

عالقة متوافقة تحتويها جميعاً "
(11)

عن آخر هو نوع ذاكرته  اإن ما يميز  فنان 

ن من الذاكرة نوع يمكن تسميته بالذاكرة اقة التي يستخدمها بها ، وثمة نوعوالطري

الصريحة التي نشعر بها ، فهي ذاكرة االنطباعات التي صيغت في الذهن على هيئة 

أفكار وقت تلقيها ، وأما الذاكرة الخفية الالشعورية فهي ذاكرة االنطباعات التي لم 

 شعورياً وقت تلقينا لها وبالتالي فإن تذكرها يبدو وكأنه  التقاء بها ألول مرة .نصغها 

علماء الجمال االجتماعي  بعض ويرجع       


التشابه الواضح بين األعمال الفنية   

التي تنتمي إلى حقبة تاريخية معينة إلى تلك العالقة القوية العميقة القائمة بين الفنان 

يعتمد على المجتمع ويحصل على نغمته وإيقاعه وقوته من ومجتمعه " فالفنان 

المجتمع الذي هو عضو فيه"
(12 )

. إلى جانب اعتماد الفنان على فرديته و إرادته 

ر وف المحيطة بمجتمعه أو ظاعه يأتي في النهاية محمالً  بالالمبتكرة ، إال أن إبد

اسة واالقتصادية والفكرية، لذلك بالمناخ السائد في بيئة الفنان بجوانبها الجغرافية والسي

ترة زمنية واحدة وفي نالحظ ذلك التشابه الواضح بين جميع األعمال الفنية المنفذة في ف

لهذا فإننا نجد أنفسنا نميز بسهولة  بين الفن اإلغريقي والروماني ومكان واحد، 

 والبيزنطي،وكذلك بين الفن المصري المعاصر والفن الليبي المعاصر .

والفنان في نظر أصحاب النزعة االجتماعية "مخلوق أرضي يعيش في بيئة       

جمالية ذات صبغة اجتماعية خاصة ويستجيب لطائفة من المنبهات الفنية ويتأثر 

بمجموعة من التيارات الجمالية السائدة بحيث لو تغيرت بيئته االجتماعية ، لترتب 
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إنتاجه الفني" على هذا التغير بالضرورة انقالب هائل في نوعية 
(13)

، وأصحاب هذه 

النزعة ال ينكرون على الفنان أنه هو الذي يقوم بتحديد أسلوبه الفني ورؤيته الجمالية 

 التي تشيع في البيئة المحيطة به .

األسلوب الشخصي الذي يعكس  ةخ الفن "فولفن " على أهمية دراسويؤكد مؤر       

لقومي " الذي يحدد الخصائص المميزة طابع أو مزاج الفنان الخاص ، واألسلوب ا

ألمة معينه من حيث مزاجها العام وسلوك أفرادها  وانعكاس ذلك على الفن الذي تنتجه 

أمة معينة يمكن أن تحدد من خالل دراسة األشكال الفنية المفضلة في فترة ما وعصر 

معين " 
(14   )

    

إن منابع الرؤية في الفن والتي من خاللها يبدع الفنان وتتكون شخصيته الفنية      

المتميزة والمنفردة تأتي عن طريق التعايش ، في بيئة معينة لها ثقافة ذات طابع مميز 

،فالبيئة تمثل عند الفنان العوامل الثقافية واالجتماعية والجغرافية والو راثية التي تؤثر  

ه وتحفزه على اإلنتاج واإلبداع الفني ، فهي تحرك كيانه الداخلي وينعكس فيه ، وتشجع

أثر ذلك حتماً على إنتاجه الفني ، مهما اختلفت خاماته ومـوضوعاته وأساليبه
(15)

، أي  

أن الفنان تستثيره وجدانياً بعض المثيرات أو األشكال في بيئته  .. وتمتزج هذه األشياء 

رج في صياغة فنية جديدة ومبتكرة .بذات  الفنان المبدعة فتخ
(16   )

 

ويشترط دعاة النظرية االجتماعية في الفن على الفنان الذي يستلهم فنوناً من       

الشعوب األخرى أو من التراث أن تندمج المؤثرات الجمالية الخارجية التي تأثر بها 

تأمل الشعوري من هذه الفنون التراثية في شخصية الفنان وسلوكه ، ال عن طريق ال

فحسب بل عن طريق االختمار الالشعوري أيضاً ، وفي أثناء هذه الفترة التي يصح أن 

نسميها باسم مرحلة) الحمل الفني ( تجيء بعض الصور المحملة بشحنة وجدانية ومن 

مصادر عديدة متباينة ، فتمتزج وتتألف فيما بينها رويداً رويداً ثم ال تلبث أن تكون 

، والفنان األصيل بهذا المعنى إنما هو الذي يدخل على التراث الفني منتجات جديدة 

بمجتمعه تعديالت أو تطورات أو تأليفات تقرب بين عناصر ظلت متباعدة منفصلة 

حتى ذلك الحين ، فيسبغ على بعض العناصر وظائف جديدة تشبع حاجة عصره 

الجمالية . 
(17)

    

 االنفصال عن الموروث :الحداثة في التصوير والمحور الثاني ــ 

الحداثة هي حركة انفصال وقطيعة مع معطيات الماضي وقيمته الراسخة ، فهي         

ترفض كل ما هو ثابت ، وبخاصة ثبات األسلوب ، فجاءت بدعوة للتخلي عن كل 

أعباء التراث والتاريخ ، لتشكل صدمة للموروث ، وتعيد النظر في مفهوم القيمة 
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التزامها بالتجديد المستمر، ورفضها لسلطة التقاليد لتحطم األطر الجمالية وتؤكد 

الكالسيكية وتنادي بأهمية ممارسة البحث والتجريب واالكتشاف ، وقد تبنت عدداً من 

العدمية . والحداثة بذلك  –العقالنية  –الذاتية  –المفاهيم المركزية مثل مفهوم الحرية 

تمارس حتى على نفسها ثورة ضد ثبات لم تأت بأسلوبها الخاص المميز ألنها 

األسلوب وهو ما يميزها كحداثة فهي تصنع لنفسها في كل مرحلة أساسها المناسب 

 الذي يتفق وطبيعة المتغيرات السياسية واالجتماعية والفكرية والفنية .

ه ) محمد سبيال و عبد السالم بن عبد العالي ( في مفهومهما عن هذا ما يؤكد       

إذ يقوال : " الحداثة حركة انفصال ، إنها تقطع مع التراث والماضي ، ولكن ال  الحداثة

لنبذه وإنما الحتوائه وتلوينه وإدماجه في مخاضها المتجدد ومن ثم فهي اتصال 

وانفصال ، استمرار وقطيعة : استمرار تحويلي لمعطيات الماضي وقطيعة له . هذا 

على نفسها  ".االنفصال واالتصال تمارسه الحداثة حتى 
(18)

 

إن الحداثة هي ميل نحو الفوضى إلنتاج ما يعرف باالستيئاس الشكلي وهذا يعني        

أن الحداثية كحركة وقد ال تعني طريقة أو أسلوبية جديدة في الفنون فحسب بل نوعاً 

من كارثة رائعة ، وهي بعيدة عن التجريبية ، حيث الحذلقة والصعوبة ، والجدية في 

 وتوحي بالقتامة والسواد واالغتراب ، والتشكك في الحق . الفن ،

والحداثة بذلك تشكل صدمة للموروث أو التقليد والثابت، وهي تدخل         

االضطراب في الرؤية المستقرة ، وتعيد النظر في الفهم المشترك لألشياء . " 

التاسع عشر"  ونستطيع أن نعود بالمحاوالت األولى لهذه الحداثة إلى منتصف القرن
(19)

. 

لكن المثير لالنتباه هو أن هذه الحداثة هي حداثة مترحلة . فهي تنتقل من عشها          

المرجعي عبر التقنية واإلعالم والتجارة والغزو وعبر أساليب وأدوات االنتشار . بل 

إنها تحدث صدمات بل إن تسربها إلى هذه المجتمعات تجعلها تعيش مخاضاً عسيراً 

ي بصمة الحداثة . فالمجتمع الليبي التقليدي الذي تعرض لهذه الصدمة يشهد يدع

اهتزازات وتحوالت في كل مستويات نسقه االجتماعي إما في اتجاه التكيف مع 

الحداثة أو في اتجاه رفضها ، مطلقة في هذه المجتمعات صراعاً عسيراً بين مقومات 

س اختياراً أو إرادياً بل هو مخاض التقليد ، ومقومات الحداثة . وهذا الصراع لي

موضوعي ناتج عن مظاهر تقدم الحداثة التي تتحول إلى تيار كاسح يغزو كل اآلفاق 

ه والفضاءات بمختلف الوسائل واآلليات . كما أنه صراع مفتوح ألنه يقتحم هذ

 طويل المدى .المجتمعات في مخاض من التحول 
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( في أنها دعوة إلى  Alain Touraineن ويتبلور مفهوم الحداثة عند ) توري      

صنع عالم وإنسان جديدين وذلك بالتخلي عن الماضي ، وعن العصور الوسطى ، 

وبالعثور لدى القدماء على الثقة في العقل ، وبإعطاء أهمية مركزية للعمل ، وللتنظيم 

سلطة ولإلنتاج ، ولحرية التبادل ، ورفع القدسية عن الطبيعة ، والعلمنة ، وإقامة 

عقالنية مشروعة 
(20.)

 

لقد جاءت الحداثة انفتاحا على كل الفضاءات الفردية واالجتماعية ، وعلى كل         

ما هو جديد وما يتحقق من خالل التقدم السريع للعلوم والتقنيات . وألنها مرتبطة بكل 

 ما هو مستحدث فإن زمنها قورن بزمن االستكشافات والفتوحات الرائدة .

ويرى محسن عطية " أنه ال يقصد بفنون الحداثة في عصر تاريخي معين بقدر         

ما هي تدل على شكل من أشكال الصياغة الفنية ، وتمثل اتجاهاً فنياً وقف في مواجهة 

األوربية بالذات ، التي يطلق عليها الكالسيكية ، ولذلك فليس كل فن  الفنون التقليدية

معاصراً ، أو أن يكون كل فن معاصر فناً حديثاً  .حديث من الضروري أن يكون 
(21)

 

وإذا كان للحداثة خيال خالق واع يستطيع تحويل كل ما هو بسيط وساذج إلى        

تعني القدرة على اإلتيان بكل ما هو مدمر. إنها رحلة  ـ أيضاً  ـ شيء ذي بال، فالحداثة

تصور عوالم ـ أيضاً  ـ التوفيق إنها إلى عوالم فنية مجهولة ال يمكن أن يكتب لها دائماً 

تكتنفها المخاطر والكوابيس . إذا عدت الحداثة الماضي عبئاً ، فالــواقع بالنسبة إليها 

أكثر إيالماً 
 (22   .) 

        
فالحداثة بذلك خير ما يمثل الفوضى الحضارية والفكرية التي تعم حياتنا  

الحداثة نشوًءا وتطوراً قد انتهى إلى  المعاصرة ، وإن موت القيم الذي رافق حركة

إنتاج الحداثة
( .23 )

 

إن االنفصال الذي أوجدته الحداثة بين الفن والتراث أو بين الفن والماضي         

عموماً اعتماداً على نظريات عديدة ساعدت على اتساع الفجوة والقطيعة للجذور ، 

مستمر للقديم وجعل ذلك شكل فن واعتقاداً بأن التحديث يعني التغير بل والتغير ال

التصوير في فترة الحداثة في حالة قلق واضطراب مستمرين بسبب البحث عن الجديد 

للعدمية وفلسفتها دوراً  ذلك دائماًـ األمر الذي أهدر حقوق القيم ، والجماليات ، وأصبح

 رائداً في بلورة شكل الفن .

والشيء الجديد ) الذي تحقق ( في عالم الفن في مرحلة الحداثة هو " أنها        

انفصلت عن كونها معرفة كما كانت في العهود االتباعية ، وأصبح الفن متوقفاً يبحث 
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عن المفاجأة والدهشة ، مدعياً بذلك أن يصبح أكثر قرباً من المتذوق والجمهور الذي 

ى الفن مجرد وسيلة لتأكيد معرفته بالطبيعة "يبحث عن المدهش ، قبل أن ير
(24)

                           . 

ويتعارض هذا الرأي مع ) بودلير( حيث يقول في عبارته الشهيرة " ألن الجميل     

مدهش دوماً ، سيكون من العبث االفتراض أن كل ماهو مدهش جميل دوماً "
(25 )

  ،

داثة يدعي أنه مغاير للتقليد وثورة عليه ، ليس وهو يعني بذلك أنه ليس كل نتاج للح

ن كثيراً من نتاجات الحداثة جاءت كفن يبتعد إبالضرورة أن يتصف بالجمال ، حيث 

 ابتعادا صارماً عن المجتمع .

ويعرف ) مالكوم ومكفارلين (       
(26)

ات الحداثة بأنها عالم التغيرات والتعدد  

ساسية نظم تاريخ الفن وإبداعاته . ويقول ) مالكوم ن حعبعادها إللجماليات الثقافية ب

برادبري ، جيمس مكفارلين (
(27 )

( في محاضرة التحديث بجامعة C.SLouisعن )  

ن الحداثة هي الخط الفاصل بين إ( De Descriptionبعنوان ) 1954كامبريدج عام 

ي القرن الماضي والحاضر ، في الفنون التعددية األسلوبية التي أحدثت تميزاً ف

العشرين. ويعرف ) كيونيل تريلينج (
(28)

في الفنون بأنها  Modernityالحداثة   

 المنطقة الحاسمة لواقعية ظاهرة التحول واالتجاه للتغير.

قد يتم الخروج بمفهوم يحدد معنى الحداثة في فن التصوير من منطلق الفنانين         

منطلق الحركة الفنية الليبية المعاصرة يجسد معنى الحداثة ، في اتجاهين مترابطين  

والحديث هو الجديد والطالئعي ، بمعنى المغامرة نحو المستقبل واالنفالت من قيود 

الحديث ليس هرباً من الحاضر بل تأكيداً له . فاإلبداع الحاضر وماضيه ، غير أن 

واالبتكار ال يحدثان إال في اللحظة الحاضرة التي تتحول إلى زمن جديد . الحاضر هو 

أرض المستقبل وهدفه . ودون العمل في الحاضر وتغيره ال يمكن العمل في المستقبل 

 وبنائه .

ألخرى ال تخلو من بعض التأثيرات لفنون ا يل ليبيا كجزء من العالم العربي هولع     

قلة هم المصورون الليبيون الذين في أعمالهم  ااألساليب األوروبية الحديثة ، وإن كانو

 الدول العربية األخرى . يخروج عن المألوف، مقارنة مع فنانجوانب من التجريد وال

ناولوا هذا االتجاه ، ليبيا الذين ت يهذا العدد القليل من المصورين ف حيث إن ظهور     

العالم العربي، وأيضاً لحداثة الحركة الفنية  يناتج عن تأخر ظهور الفن الحديث فربما 

 التشكيلية في ليبيا .

وكذلك عدم تذوق هذا النوع من الفن الذي يقوم على العقل والعلم وتقليد الواقع ,      

يب قد تكون قريبة من حيث سعى جل الفنانين الليبيين إلى تناول موضوعات وأسال
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ش لحياة الناس الشعبية , بحيث تكون على قدر من الفهم الثقافي عند يالواقع المع

 المشاهد الليبي لهذا النوع من الفنون . 

ب واتجاهات بعيدة عن الواقع فاألعمال الفنية الحديثة والتي تناول فيها الفنان أسالي    

ب الحديثة ، قد بدأت عند بعض المصورين ش واالعتماد على التقنيات واألسالييالمع

 الليبيين كمحاوالت حديثة تمثل مرحلة من مراحل البحث والتجديد في أعمالهم الفنية .

وعليه فالحداثة في التصوير ليست مفهوماً إجرائياً يمكن االستعانة به أثناء التحليل    

لحداثة ، كما أنها ليست ألنه ليست هناك قوانين للحداثة ، بل كل ما هنالك هو معالم ل

 نظرية ، وإنما منطلقاً ايدولوجيا .

 نشأة الحداثة :ــ 1

في ضوء ما سبق ياُلحظ أن مصطلح الحداثة جاء بمفاهيم عديدة ومتنوعة حول     

معناه ، أيضاً نجد تعدد وتباين نشأة الحداثة ، وما يؤكد ذلك أن النقاد والمفكرين هم 

في مدى استمراريتها ـ أيضاً  ـ على تاريخ الحركة وإنماأنفسهم قد اختلفوا ليس فقط 

وتأثيرها . فالبعض يرى أن فترة العشرينات من القرن الماضي هي الفترة التي 

ازدهرت فيها الحداثة وتبلورت ونضجت نضوجاً تاماً . على الرغم من أن آخرين 

أن الحداثة لن ن يؤكدون وخريؤكدون أن الحداثة في هذه الفترة استهلكت نفسها ، وآ

تستهلك نفسها أبداً السيما أنها مستمرة حتى اآلن كحركة لها حضورها المتميز ، وأن 

 فترة الحرب العالمية األولى كانت تطور لها .

أنه على الرغم من تباين واختالف اآلراء حول تحديد بدايات  انويرى الباحث      

قية للحداثة تعتبر في العقد األخير من الحداثة ، وفترة نضوجها ، إال أن البدايات الحقي

القرن التاسع عشر ، بينما يمثل بداية الربع األول من القرن العشرين مرحلة تطورها 

أما نهاية الربع األول من القرن العشرين فإنه يمثل فترة نضوجها وازدهارها ، هذا 

نهاية الحرب  وتمثل الفترة الواقعة بين بداية الربع الثاني من القرن العشرين حتى

العالمية الثانية نهاية عصر الحداثة ، وعلى الرغم من استمراريتها في بعض البلدان ، 

إال أنها ال تمثل نموذجاً واضحاً لها يمكننا االستناد إليه أثناء البحث والتحليل 

والتصنيف ، ذلك ألنه في هذه الفترة بدأت تظهر مالمح وخصائص التجاه ما بعد 

 أطلق عليه في هذه المرحلة بـ) الحداثة المتأخرة ( .الحداثة أو ما 

وإذا كانت البدايات األولى للحداثة الفلسفية قد تبلورت خالل العقد األخير من القرن    

التاسع عشر فإن الحداثة التشكيلية في فن التصوير قد تزامنت مع الحداثة الفلسفية في 

ظهور منتجات فنية خارجة عن حدود  بدأاسع عشر نفس الفترة . فمنذ نهاية القرن الت
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المجتمع وعن التقديرات الرسمية، والذوق العام . وكان الطابع المميز والمسيطر على 

الفن الحديث هو التحرر والتمرد على جميع المظاهر الفنية وعلى جميع القيم الجمالية 

م االتجاهات على ما سبق فقد أمكن تحديد أه كانت مسيطرة قبل حدوثها. وبناءً  التي

 الفنية التي تمثل الحداثة في مجال الفن وكذلك تحديد بدايتها.

 سمات ومعالم الحداثة في فن التصوير:ــ 2

 ( .  Holism. الفردانية ) بمقابل حلولية الفــــرد في الجماعـــــة  1

 . أولوية العالقات مع األشياء ) بمقابل أولوية العالقات بين البشر( . 2

يز المطلق بين الذات والموضوع ) بمقابل نوع من التميز النسبي فقط ، بــل . التمي 3

 العائم سابقاً ( .

 . فصل القيم عن الواقـع واألفكار ) بمقابل عدم التميز بينها أو الخلط الواسع بينهما ( . 4

 . تقسيم المعرفة إلى مستويات ) فروع معرفية ( مستقلة، متناظرة ومتجانســـــة. 5

ومن أهم معالم ) الحداثة ( في القرن العشرين هي طبيعة العالقة بين الفنان       

والواقع المرئي وأصبحت حرية التعبير عن الموضوع هي الهدف العام للفن في هذا 

شارة إلى أنها ال تلغي ) الموضوع ( وال إلالعبارة وا من حفظتالالقرن . لكن ينبغي 

)ضوابط( أكدها فيلسوف التجريدية : ) بول كلي ( ، فيما تعني العبثية الفردية . فهناك 

تاجها بما يحويه من نألمحنا إليه من تشبيه الفنان بجذع الشجرة ، ومقارنة اإلبداء ب

أي الواقع  –فروع وأوراق وأزهار وثمار ، وارتباط هذا النتاج بالجذور العميقة 

الشكل الظاهري ، فليس  بالرغم من أنه ال يشبه الجذور من حيث –وخبرات الفنان 

 هناك من يستطيع أن يفصل نفسه عن واقعه وبلده ومجتمعه بما فيه من شكوك وقلق 

لكن الوجه العام للحداثة في الفنون يتضمن إقبالها على مصادر إلهام العصر الحديث 

من الفضاء والمادة والطاقة أسوة بالفنون األخرى من أدب وشعر وموسيقى . فقد 

ديدة للعقل واإلحساس وتغيرت المعايير. طرأت أبعاد ج
(29)

 

لكن بعض المتغيرات الفنية توجد لتبقى وتولد لتعيش . وقد ضرب )هربرت ريد(      

مثالً بالفرنسي )بول سيزان( الذي لم يترك )مدرسة( كالتأثيرية أو التكعيبية ، ولكنه 

الروسي     )  ترك الفن الحديث كله الذي يرى اليوم، ولعله المؤثر على الفنان

( ، مما جعل ) كاندنسكي حتمية التحديث فقال ) إن العمل  1944-1866كاندنسكي 

 فن خاص ال يمكن تكراره وأي جهود الفني وليد عصره . فكل فترة ثقافية تسفر عن

ثم يستطرد شارحاً  (تبذل إلحياء مبادئ فنية قديمة ، لن تتمخض إال عن فن جهيض 

بينها تشابه في الحقائق األساسية .  –قديمها وحديثها  –لفنون ومحلالً فيقول : " لكن ا
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في اتجاه الجو الداخلي العام للروح واألخالق والمثل ، تكون الحصيلة المنطقية حينئذ 

إحياء أشكال خارجية كانت تعبر عن مشاعر داخلية في عصر سابق"
(30)

. 

ترفض التمركز في قضية إن معالم الحداثة التي تبدو من خالل مفهوم الذاتية و    

محددة ، أو جمال محدد ، قد وصلت إلى حد عدم التطابق بين الجمال المطلق والجمال 

 البطة بالقيمة الجمالية مما شكل جدالنسبي ، فتغيرت في عصر الحداثة المفاهيم المرت

داخل حركة الحداثة نفسها وبخاصة في مجال الفن  اعنيف
(31)

. 

الفني ( قد يتسم بالـ ) حداثة ( في مجتمع معين ، ويكون هو  إال أن ) األسلوب        

نفسه مجرد ) بدعة ( بال جدوى في مجتمع آخر مختلف الثقافة بما تتضمنه من عادات 

وتقاليد ومعتقدات ولغة وتراث . ألن هذه األبعاد تفرض ضوابط ومعايير لما يتطلبه 

تكيف مع البيئة الحضارية المجتمع من ) حداثة ( تساعد على نموه وتطوره حتى ي

الجديدة . لذلك يرتبط اإلبداع الفني بالتراث المحلي وإال أصبح عقيماً 
(32)

. 

أن ما يعتبر ) حداثة ( في فنون مجتمع صناعي متقدم، ال  انمن هنا يرى الباحث       

يعتبر كذلك في فنون المجتمعات النامية نظراً الختالف نوعية الثقافة . وما نراه من 

عة بعض فناني العالم الثالث إلى تقليد فنون الغرب بدعوة الحداثة ، قد يلعب دوراً نز

 عكسياً ألنه ال يلبي االحتياجات المحلية والفكرية ، بل يشيع ) االكتئاب االجتماعي ( .

 اتجاهات ما بعد الحداثة الفنية وموقفها من الموروث الشعبي:ــ 3

صارمة ، وبنزعة تقنية وبقدرات ال متناهية  ةبعقالنية أدائينت الحداثة تتميز إذا كا      

للسيطرة على الطبيعة واإلنسان ، فإن ما بعد الحداثة تحاول تقديم صور أكثر إنسانية 

عن الحداثة بحيث تدمج في منظورها الذات البشرية الفاعلة والمعاني الغائبة ، 

 تها .واألبعاد الجمالية محاولة الحد من بعض مظاهر أدائي

اعتمدت حركة ما بعد الحداثة في فن التصوير المعاصر على استعادة الماضي       

وذلك بالرجوع إلى التراث اإلنساني للحضارات المختلفة لنتعلم ونتطور ، وقد 

نها إإذ  –طريقة الفكر  –األيدلوجية  اعتمدت جميع فروع العلوم اإلنسانية على هذه

ه مع البيئة وظروفه المحيطة وأسلوبه في التغلب تبحث عن اإلنسان وطريقة تفاعل

على المشكالت التي تواجهه حتى يتمكن من التكيف مع المجتمع لتحقيق الرفاهية 

والتعايش السلمي . وذلك بعد أن فقد الثقة في الحداثة  التي كانت ممتلئة بالشعارات 

الستعادة التوازن  وإطالق العنان للفرد ليحقق ويبحث عن ذاته ، فكان ال بد من وقفة

ومراجعة العديد من المفاهيم مثل : العدل والخير والمساواة االجتماعية ، والرجوع 

والبحث في مفاهيم الحق والخير والجمال ، واستعادته  ذكرى المدينة الفاضلة التي 
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تحتوي على جميع اللغات والجنسيات ويتحقق فيها الشباب الدائم والحيوية التي ما هي 

ب بحثته جميع الحضارات ، أي أن حلم وأسطورة أو رمز  يبحث اإلنسان عبر إال مطل

والذي فيه خبر موت حركة الحداثة  ،ر التاريخ الخاص ما بعد الحداثة البرية منذ فج

في التصوير
(33 )

 

وورد في كتاب الظرف ما بعد الحداثة للفيلسوف الفرنسي )جان فرانسوا ليو تار      

(: إن أهم معالم المرحلة الراهنة من معالم المعرفة اإلنسانية هو سقوط النظريات 

الكبرى وعجزها عن قراءة العالم وسقوط فكرة الحتمية سواء في العلوم الطبيعية كما 

 لمعاصرة ، أو في التاريخ اإلنساني .عبرت عن ذلك فلسفة العلوم ا

لكن سرعان ما شهد الثلث األخير من القرن العشرين حركات فكرية وفلسفية       

 Postبدأت في التبلور منذ أواخر الستينات فهي ما يطلق عليها ثقافة ما بعد الحداثة 

Modernism كترونية وهي ثقافة غير ت كثيراً من معالم الحياة بعد تحقق الثورة اإلل

التي ترتب عليها أن ارتبطت أجزاء العالم عبر األقمار الصناعية والشبكات 

اإللكترونية .
(34)

 

لذلك فإن جميع الحضارات اإلنسانية نشأت  معتمدة على مجموعة فلسفات      

متشابهة تعمل على إيجاد توازن بين اإلنسان وما يحيط به . 
(35)

 

ل رمزي بارز يشير إلى سقوط النماذج النظرية التي حركة ما بعد الحداثة أشبه بفع    

سادت الفكر والعلم والفن في القرن العشرين ، وهي تأخذ طريقها بعمق نحو أهداف 

كبرى تتعلق بتحديد النماذج النظرية األساسية والمناهج الفكرية واألدوات البحثية ، 

قراءة العالم بتحدياته  تمهيداً لصياغات نظرية جديدة ، بحيث تكون لديها القدرة على

الجديدة والتنبؤ بمستقبله وفق ما تصنعه من تصورات ومفاهيم جديدة .
(36)

 

عند إذ قرر فنان ما بعد الحداثة أن يشتغل فقط على ما يتاح له أن يراه ويسمعه ، أو     

يلمه أويدركه بحواسه إدراكاً مباشراً ، لذلك ثبت في التفاصيل المادية الصغرى دون 

فكرة . ء للعمق والمغزى والسطح المادي للبعدين دون منظور أوإدعا
(37)

 

وما بعد الحداثة يعني الوظيفة في العمارة والتجريد في الفن ، وهو المفهوم الذي      

يرتب بالتحديث ويفرق بين مفهوم الحداثة وما بعدها ،حيث ربط فنون الحداثة بعصر 

 الصناعة ، وفنون ما بعد الحداثة بعصر ما بعد الصناعة ، وهي فنون االستمرارية .

الحداثة على ) الدادية ( والتالعب والصدفة والفوضى وهي بعد  وترتكز فنون ما     

 نوع من المحاكاة التهكمية .
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تعتبر حركة ما بعد الحداثة طرفاً اجتماعيا ديناميكياً منظماً يقدم المعلومات      

والمفاهيم والتصورات لمختلف فروع المعرفة في المجتمعات التي ينتشر فيها استخدام 

الحساسية الزائدة للجوانب التاريخية ، والوعي بأهمية التراث التكنولوجيا وتتميز ب

وإعادة دمجه في أشكال وصياغة جمالية جديدة .كما أنها تعني العودة إلى التاريخ 

 متناهية  الأالبرجوازية والتخلص من العبودية وتجاوز النزعة الفردية ، ونظام النخبة 

أن يعيد الفن إلى طبيعته التاريخية، وأن  لقد أراد الفنان في عصر ما بعد الحداثة     

يتحرر من النظرة الواحدة الجانبية ، وأن يصل بالرؤية إلى مستوى ) التعددية 

Plurality والتحول من عالم النخبة والتفوقية إلى عالم ديمقراطية التنوع الذي يقف )

 فيه مقابل قطيعة الحداثة مع الجمهور . 

رع وامتألت الجدران بالصور وخرج الفن عن نطاق فانتقل الفن إلى الشوا      

المتحف واالقتناء الخاص ، وتحرر من قيود وشروط أصحاب قاعات العرض 

الخاصة . وكانت رغبته أساسية وواضحة في االنطالق من مبدأ التحرر االقتصادي  

لجعل الثقافة عالماً مستقال ً. 
(38)

 

داثة في ليبيا ميال إلى التجريب والمحاولة والجدير بالذكر هنا أن مصور ما بعد الح    

لينقل إلينا أبرز إحساسات عصرنا هذا ،ونظراً ألننا نعيش عصر التكنولوجيا 

والكمبيوتر والمحركات القوية التي تتدفق منها حياة جديدة يعيشها الفنان الحديث ، 

لى فدخلت إلى عالمه الخاص وأصبحت الرؤية الفنية للمصور الليبي المعاصر  ع

مستوى التجربة التكنيكية التي  يتمثل فيـها وجه العصر ، فحركة الحياة الفنية تتكون 

 من خالل غزو التكنولوجيا لها .

وقد نبه فنان العصر الحديث إلى أن اآللة صفة جديدة من صفات الحضارة،      

واالعتداد بهذه الصفة خطوة كبيرة لتكوين فن يقف شامخاً وشاهداً على حضارة 

لعصر. ا
(39)

 

هناك مفهومان آخران لحركة ما بعد الحداثة أولهما يعرف ما بعد الحداثة " بأنها      

جاءت تتضمن مفهوم المزاوجة بين الطرز المختلفة ".
(40)

وثانيهما يفسرها بأنها " 

تمثل العالقة المركبة بين الماضي وإعادة تفسير التراث والمزج بين الطرق المختلفة ، 

استخدام المفارقة الساخرة والغموض والتناقض ، والهرمونية غير وتقوم على 

المتجانسة وتعدد اآلالت الرمزية".
(41 )
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لهذا يمكننا أن نعتبر درجة الكتابة مكافئاً أدبياً لالتجاهات األدبية المعاصرة أو ما        

، واضحة بعد الحداثة فالمهم لديها: تفاصيل قليلة يسهل عدها، وهو ما يجعلها صورة 

 ونقية ، تلقائية محددة .

وهي مع ذلك ساعة في الفضاء في الوقت ذاته أو هي التعبير عن البرود والعزلة ،      

ورفض االعتراف بأي أفضلية أو أسبقية بين المشاعر أو األشياء أو األحداث . لقد 

ابقة انهارت المركزية ، وانقرضت الصالت القديمة ، وأعلنت المعقولية الرصينة الس

 عن إفالسها . 

لفـكرة التقدم  اإن فنون ما بعد الحداثة في التصــوير الليبي المعاصر تعتبر قلب      

عقب ، تلك الفكر التي كانت في الماضي تتجه نحو التجريد اإلدراكي ،  رأساً على

 وفنون ما بعد الحداثة  تعود إلى الطراز القديم في الوقت نفسه تمضي إلى األمام .

" قد تالعب هذا االتجاه بالمعنى كي يستخدم المفارقة الساخرة مواجهة الطبيعة     

التحليلية للتصوير الحديث بروح توفيقية جديدة ، واستبدل العناصر الجافة المتشددة 

التي ميزت تيار الحداثة بعناصر الثراء المترف الزخرفة وتعدد الطراز ، كما تجاوز 

ي المتفتح ".العدمية إلى التبادل الثقاف
 (42) 

فقد اتصفت لغة فناني ما بعد الحداثة بكونها هجينة ، فيـها االتجاه التمثيلي ، وفيها       

تقنيات تقليدية ، وفيها التــورية والتهكمية ، والمضاهاة والهزلية ، وفيها  اإلحالل 

والتبسيط ، لقد تزاوجت المعاني المتناقضة ، مثــل التقدمية والحنين للماضي أو 

الـــهروبية .
 (43 )

 

ولذلك البد من ظهور جيل من الفالسفة والفنانين الذين أرسوا قواعد فنون ما بعد       

الحداثة ، والتي تحتوي على كل أنواع الفنون في الحضارات القديمة والتراث باعتبار 

أن أي نشاط خلفه اإلنسان يمكن له أن يتعايش مع بعضه البعض ، كما يؤكد ذلك الناقد 

( حيث يرى " أن أنصار األشكال  Bonit Olivaبونيتو اوليفا   اإليطالي   )

األسطورية العقائدية الرمزية ، مع األشكال الخاصة والعالقات المرتبطة بتاريخ الفن 

هم في تشكيله كفنان مستقبل، وكذلك شكالً  خاصاً للفنان المعاصر يس والثقافة يصنع 

(  Bicasso) بيكاسو  له ألعمال( وتحلي Rudolf Arnhimآراء  ) رودلف ارنهيم 

 Visual Arstقادها إلى أهمية البعد التاريخي والثقافي المعرفي وأن الفنون البصرية 

هي أساس للتفكير البصري .وأكتشف بيكاسو فناً أسماه     ) الفن السببي ( ويمكن 

فن" .وهو رؤية المفاهيم العقالنية في ال Conceptual Artتسميته فن المفاهيم 
 (44 )
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وقد ارتبطت فنون ما بعد الحداثة بالفنون التجريدية ، وفنون البوب آرث والدادائية      

في ليبيا ، وظهرت فنون السخرية ، وفنون االستغناء عن األساطير والتقاليد 

  الكالسيكية . إن فنون ما بعد الحداثة هي فنون التناثر بين الفن الرفيع والثقافة الشعبية . 

وعلى ما سبق يمكن تحديد تعريف إجرائي لمفهوم ما بعد الحداثة في التصوير      

أن حركة ما بعد الحداثة : هي حركة توصيلية  انالليبي المعاصر حيث يرى الباحث

تراثية ، تتبنى نزعة فلكلورية وشعبية  ،وتتجه نحو المزاوجة بين الطراز واالتجاهات 

التشخيصية  ، وتداخل التجريدية و الرمزية مع الوصفية ، الفنية المختلفة ، وتعود إلى 

وتقوم على المزاوجة والهرمونية المتنافرة والمحاكاة الساخرة ، وتميل إلى اإلحالة 

التاريخية والرمزية ، وتتخلى عن التشدد األسلوبي واالنغالق المذهبي وتنطلق من 

المعطيات والتقنيات التقليدية  المفاهيم العالمية والمنجزات التكنولوجية وتتفاعل مع

وتكتسبها رؤية جديدة ومغايرة . إنها حركة تعمل على تأكيد دور فن التصوير كظاهرة 

 اجتماعية . 

 ت وخصائص ما بعد الحداثة في التصوير:سماــ 4

من )فرويد( و)نيتشة(  بأن  سمات فنان ما بعد الحداثة اعتقد كل عند التحدث عن       

الالشعور يمكن أن يحرر اإلنسان من المتاهات التي صنعتها الحداثة    الالوعي أو 

العقالنية  ، أي أن ما بعد الحداثة يؤكد إقالع اإلنسان من عالم الجذور واألصول إلى 

عالم  الالوعي والتاريخ .  " فالتحرر في الفنون والبعد عن مناطق الجذب المرتبطة 

سان إبداعا جديداً " .بالتاريخ والتراث يمكن أن يحقق لإلن
(45 )

 

وثقافة العصر الحديث متمثلة في حركة ما بعد الحداثة ، هي ثقافة غربية  بالدرجة         

األولى، وهى نتاج الحياة الصناعية ، والتقدم التكنولوجي الهائل الذي  حقق طفرة غير 

رب مسبوقة في مجال المعلومات واالتصاالت في الغرب ، وعلى األخص عقب الح

 العالمية الثانية . 

وتفرض ثقافة ما بعد الحداثة المعايير التي تدعي لنفسها القدرة على الحكم          

واالختيار بين القيم المختلفة ، وثقافة ما بعد الحداثة تضع اإلرادة  والحرية اإلنسانية 

عقلية ، على رأس األوليات قبل العلم  وتعطي الديمقراطية  األسبقية على الكفاءة ال

المصير اإلنساني فوق االعتبارات. وتؤكد  أن االختالف و الصيرورة من سمات ما 

بعد الحداثة ، ووظيفة  الصيرورة تكمن في التحري عن كل نموذج صوري للحقيقة . 

وتستبعد ثقافة ما بعد الحداثة أن يكون هناك ما يطلق عليه ثقافة المركز إليمانها 

فات بين البشر. بإيجابية وإبداعية االختال
 (46)
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هناك أفكا ر محددة وجديدة حول التاريخ  والزمن و الجغرافيا ،فيما يتعلق بالتاريخ     

وتقلل من أهميته  ، كعلم مستقل فإن حركة ما بعد الحداثة تريد أن تنزله من موقعه

،ومن كثرة االعتماد عليه وال يرون له أهمية سوى كونه شاهداً على االستمرار ، أو 

 نهمإم السببي للواقع في التاريخ حيث وسيلة للبحث عن الجذور ، أو أساساً للفه

عتباره نصاً ينبغي أن يكون محور االهتمام ايعتبرون أن الحاضر الذي نعيشه ب
(47)

 

واتجاه ما بعد الحداثة في التصوير الليبي يرتكز على تجاوز الصيغة اإلنسانية     

للحياة على األرض حيث يتعامل فنان ما بعد الحداثة مع كل المتناقضات التي تجذبه   

) المذاهب ، الشمولية ، التفتت ، التوحد ، الفقر ، السلطة ...إلخ ( ويعتبر اتجاه ما بعد 

ير الليبي وليد الوعي شديد االتساع الذي أنجزته التكنولوجيا الحداثة في التصو

 باعتبارها حجر األساس في المعرفة الروحية للعصر الحديث .

وتوحي ما بعد الحداثة بنمط جديد من التقاء الفن بالمجتمع ، ويتطلع اتجاه ما بعد      

المتروكة . وبالتالي الحداثة إلى األشكال المفتوحة ، المرحلة الطموحة ، واالنفصالية 

فقد تحول الفن عن إطار اللوحات والتماثيل ، أصبح حدثاً ولقد تخلى الفن عن مفهوم 

المتحف والمعرض في تقييم أعمال الفن ، ومع أهمية دور وسائل اإلعالم 

والتكنولوجيا الحديثة ، في عملية توسع نطاق انتشار العمل الفني بين أكبر عدد من 

الجمهور .
(48)

 

فتمثلت ما بعد الحداثة في مجال فن التصوير بالعودة إلى األسلوب التشخيصي ،      

ولكن بعد نزع روحه الواقعية أو التعبيرية ليتحول إلى ما يشبه صور الدعاية 

واإلعالن ، باختيار الهبوط إلى مستوى الثقافة الشعبية واالستهالكية ، وتخلي هذا الفن 

باألصالة والفردية ( وترك لنفسه حرية إعادة إنتاج  فكرةً وأسلوباً ، عن االدعاء )

اضاعته بطريقة شبه آليه .
(49 )

 

ويمكن إيجاز السمات والخصائص التجاه ما بعد الحداثة في التصوير  ــ 5    

 المعاصر  فيما يلي
(50) 

 

الفكرية،  . سعت حركة ما بعد الحداثة إلى تحطيم السلطة الفكرية القاهرة لألنساق1

والتي عادة ما تأخذ شكل اإليدلوجيا ، على أساس أنها في زعمها تقدم تفسيراً كلياً 

 للظواهر ،قد ألغت حقيقة التنوع اإلنساني ، وأنطلقت من حتمية وهمية ال أساس لها 

. هناك في مشروع الحداثة الغربي تقابل شهير بين الفئتين ، الذات والموضوع ، 2 

 د الحداثة في جانبها التشكيكي إلى إلغاء الذات الحديثة .وتدعو حركة ما بع
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. لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة وجديدة حول التاريخ والزمن والجغرافيا.فيما 3

 يتعلق بالتاريخ كعلم مستقل ، أو كمدخل لعديد من العلوم االجتماعية .

نفي ما يطلقونه عليه    . هناك في حركة ما بعد الحداثة أفكار عن دور النظرية ، وعن4

حدى سمات ) إرهاب الحقيقة ( وهم يعتبرونه السعي إلى الحقيقة ، كهدف أو مثال إ

 الحداثة التي يرفضونها 

سواء أخذت  Representation . ترفض حركة ما بعد الحداثة كل عمليات التمثيل 5 

تشابه ، حين يزعم الفنان المصور الشكل اإلنابة بمعنى أن شخصاً يمثل اآلخرين أو 

 أنه يحاكي في عملية الفن ما يراه في الواقع . 

 :التصوير وتطور التقنيات فن المحور الثالث ـــ 

صناعي  التقنية كمفهوم هي "مجموعة العمليات التي يمر بها أي عمل فني أو       

حتى يصبح منتجاً قائماً " 
(.51)

نتباه المصور ا الصناعيولقد جذب التقدم التكنولوجي 

وأثرى خيالة نحو تجربة جمالية من نوع جديد ، حيث أصبحت اآللة جزًءا من الحياة 

الحديثة ، وأصبح الواقع الجديد للمجتمع في ظل تلك التطورات يختلف من حيث نظم 

الحياة والتقاليد والمفاهيم حتى أصبح ذلك الواقع يفرض نفسه على المصور ويستثير 

لنزعة إلى إيجاد صيغ تشكيلية جديدة تجمع بين مفهوم الشكل في العمل في نفسه ا

 التصويري ومضمونه الطبيعي الذي يتوافق مع طبيعة عصره .

ن التقنية تمثل النظام أو النسق الذي ينظم المصور من خالله مواده الفنية إحيث      

في والصانع بالرغم لتتالءم مع موارده الروحية والنفسية فإن ذلك ما يميزه عن الحر

نتاج شكل له مواصفات إصور والحرفي في الهدف التقني من من اشتراك كل من الم

صناعية معينة ، إال أن هدف المصور يختلف من حيث تحقيق القيمة الكيفية والنوعية 

لبلوغ هدف آخر . فليس من اليسير إذاً فصل التقنية عن بقية العناصر الداخلية في بناء 

ويري ، حيث ال بد من توافر وحدة تجمع هذه العناصر ، وتمثل التقنية العمل التص

النسيج الذي يربط تلك العناصر بعضها ببعض ، ويساعد على بروز شخصية الفنان 

المتفرد من خالل اتباعه لمنهج ذاتي في استخدام إحدى طرائق التقنية في إحداث نظام 

 محدد ومقصود .

إال أن الفن التشكيلي المعاصر أصبح  –التقنية  –ة فعلى الرغم من تعدد الصنع     

مسألة فردية تتعلق بشخصية الفنان ، وينُم عن طابعه المميز ، والفن حينما يكون 

إبداعاً يتطلب صفة لها سماتها الفردية ، أما إذا كان تقليداً فإنه يلتزم فيه بإجراءات 

مقننة ال دور لشخصية الفنان في إبرازها 
(52)

. 
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ومن خالل ذلك يتحدد دور التفاعل الذي يتم بين المصور وعمله الفني من خالل     

التقنية ، حيث يقوم المصور بالتجريب المستمر في الوسائط المتعددة مستخدماً العديد 

من الطرق واألساليب الفنية للتعرف على اإلمكانات والخواص التشكيلية لتلك الوسائط 

ور من خالل ذلك التفاعل من اتباع أفضل النتائج حينما المادية ، حتى يتمكن المص

يشرع في بناء فكرة تصويرية تستلزم التوسط بتقنيات محدده ، " يؤكد ذلك التفاعل أن 

المادة ال تتشكل في انتاجات فنية بال عمل ، والعمل ال يتم إال بواسطة فنان وهنا نلمس 

ت ، وأنه ليس في اإلمكان التغافل أن بين الفنان وعمله ومادته أقوى األواصر والصال

عن أحد هذه العناصر  "
(53 )

 

استخدمت التقنيات من جانب المصورين المعاصرين في محاولة لتمثيل الواقع      

حيث االهتمام بمحاكاة المظهر الجمالي للخامات المستخدمة . وقد أثرت تلك الخامات 

في تشكيلها ، فكانت الخامة في  المستحدثة في فن التصوير على التقنيات المستخدمة

 ظل هذا المفهوم مجرد وسيط مادي يحمل شكالً يتطابق في مظهره بالواقع .

وعلى الرغم من تعدد الموضوعات الفنية التي تناولها المصورون في الماضي إال      

ن اختالف فلم يك ةخدمت فيه طرق وأساليب تقنية واحدأن بناء تلك األعمال قد است

ت ذا أهمية وتأثير على المدخل التقني للمصور ، ويؤكد ذلك المعنى أن " الموضوعا

تباين مختلف األساليب الفنية لدى الفنانين القدماء ال يعود إلى اختالف في التقنية بل 

إلى الطريقة التي اتبعها كل منهم في التفسير أو التأويل الموضوعي ، ويقابل هذا 

ا جزءاً متمماً للعمل الفني واألسلوب تن أصبحتيية اللمفهوم جديد للخامة والتقنالواقع 

ذاته "
(54)

. 

وحقيقة األمر أن ما يشغل المصور بصفة عامة هو التعبير عن صورة ذهنية      

تتكون نتيجة التفاعل المستمر بين المدركات والمفاهيم التي ترتبط بخبرات الفنان 

 فنية بتسخيرتحقيق فكرته ال وثقافته ، ومن خالل هذا التفاعل يسعى الفنان إلى

من خامات وأدوات ومن خالل رؤية األعمال التصويرية  كافة اإلمكانات المتاحة

جمالية  سلوب ، فإنه يمكن استنباط قيمالحديثة بتقنياتها المتعددة والمتنوعة من حيث األ

 جديدة تختلف في نوعها عن المفهوم الكالسيكي لقيمة الجمال في األعمال التصويرية

اً موجهاً ومقصوداً إلظهار التقليدية حيث أصبحت التقنية في هذه األعمال فعالً إرادي

 جمالية محددة تتفق مع فكر المصور . تشكيلية وتعبيرية وتحقيق قيم قيم

لذا ينبغي التأكيد على أن" التقنيات الخاصة بالفن ليست جوهر الشكل وإنما هي     

باألدوات والخامات وبالقواعد الالزمة  ىعنتُ  ه الميكانيكية السطحية ، وهيظواهر
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للعمل بها ، أما جوهر الفن فقوامه مفهوم الفنان وقدرته على اإلبداع عند استخدام تلك 

التقنيات والخامات" 
(55)

. 

حيث تشتمل التقنيات الفنية على جميع ما للفن من قدرات وعمليات يمكن اكتسابها     

ن التعبيرية والتقنية في الفن نظريتان يأن " النظريت قافياً ، وهذا يؤكدوانتقالها ث

متماسكتان ومتكاملتان ، في التعبير في عمل الفنانين المبدعين أمر بالغ األهمية ، 

بحيث يتطلب تقنية محكمة ودقيقة ، فالنظرية التقنية تشتمل على كل ما هو صادق 

وصحيح لخدمة النظرية التعبيرية " 
(56)

 . 

من خالل توسطة  –المصور  –تضح أن النظام الذي يحدثه الفنان ومن ذلك ي      

بمصادر من الطبيعة في صورة خامة وتقنية هو الذي يكشف عن مواطن الجمال 

مقصودة للقيام بهذا  ةن من االستعانه بطرق تقنية محددوعلى ذلك فإنه ال بد للفنا

 ورة عمل فني .ظهار القيم الجمالية التي يسعى إلى تحقيقها في صإالتنظيم و

نفيذ مما سبق يتضح أن دور التقنية في فن التصوير ال يتوقف على مرحلة الت      

ن المضمون التعبيري لبعض األعمال الفنية يتوقف على إاآللي فقط ، بل يمكن القول 

 التي تبرز جماليات تلك العناصر  كيفية تنظيم العناصر ، وتتمثل هذه الكيفية في التقنية

ن العناصر التشكيلية بالنسبة للمصور هي وسائل تعينه على بلوغ غايته إث حي      

 ه في تشكيلها فقد ينتج عنها نظاموأهدافه الفنية ، وانتقائه لهذه العناصر مع قرارات

محدد المعالم يحمل طابعاً جمالياً ، أو قد ينتج عنه تركيبات عشوائية ال تحمل صفة 

المفردات التشكيلية تساعد على توضيح الرؤية بين جمالية ، لذلك فإن كيفية تنظيم 

المتلقي وبين العمل الفني ، أما شكل وكيفية تنظيم مفردات العمل الفني فيزيد من 

الخبرة الجمالية لدى المتلقي من خالل تتبعه ألثر طريقة تنظيم المفردات التشكيلية 

 المكونة للعمل الفني .

 استحداث الخامات وتطور اآلالت:  

العصر الحديث إلى تطور الخامات واآلالت  يأدى التطور العلمي والتكنولوجي ف      

مما كان له األثر في دعم الثورة الفنية إلمكانيات الفن بصفة عامة وفن التصوير بصفة 

خاصة ، حيث أفسحت الطريق إلى تكوين مفاهيم تشكيلية جديدة ،فلم يعد المفهوم 

ألطروحات التشكيلية للتصوير المعاصر القائمة على التقليدي السابق يتناسب مع ا

استخدام الوسائط والعمليات األكثر تطوراً مثل الطاقة الكهربائية والمغناطيسية 

والمكونات اإللكترونية من خالل ما قدمه للمصور المعاصر من خامات لم تكن 
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وات التقليدية معروفة من قبل ، وكذلك اآلالت واألدوات فإنها لم تعد قاصرة على األد

 التي كان يستخدمها المصور في الماضي 

تحررت القدرات التشكيلية للمصور المعاصر من الحدود التي فرضتها عليه      

خامات الماضي ، وذلك نتيجة لسعي العلم والتكنولوجيا العصرية في استحداث 

معينة وتطوير الخامات واآلالت ، فتوفر للمصور المعاصر أدوات و وسائط مادية 

ومثيرة لإلبداع الفني وأدخلت في مجال التصوير خامات أخرى حديثة وعديدة بفعل 

 المنجزات التكنولوجية للتقدم الصناعي لهذا القرن.

ويعطي العصر الحديث الحلول المباشرة في التحرر من الخامات التقليدية           

بتكرة أن تصاغ في قوالب فنية األكاديمية ، و االستجابة لخامات جديدة يمكن بالعين الم

 .، فيها إبداع وتجديد 

وكذلك ابتكرت خامات جديدة سواء بالتجريب أو بالصدفة ومنها الجص ،    

والبالستك ، والمعادن ، والخيش والورق والكرتون والتراب  والرمل واألخشاب، 

 .وخامات مختلفة من البيئة استخدمت لتعطي أشكاالً تصويرية مبتكرة 

إن وجود هذا الكم الهائل من الخامات المتعددة سواء من حيث ملمسها أو لونها أو     

إمكانياتها التشكيلية المميزة لكل منها عن األخرى قد سحر تنوعها المصورين ، 

فتعددت رؤية المصور لهذه الخامات الحديثة من ناحية ، مع سعيه المستمر من ناحية 

علومات كافية عنها ،فصار أكثر معرفة بتكنولوجيا أخرى للبحث والتجريب ومعرفة م

كان اختيار الخامة التي يعبر المصور بواسطتها  اهذه الخامات وطرق معالجتها ، ولم

غير متروك للمصادفة ، إذ أن لكل منها إمكانيات وحدود وخواص مميزة تختلف عن 

ؤية فقد أصبحت ر الخامات األخرى ، مما تتطلب توفر المهارة الكافية في معالجتها ،

ختيارها ومعالجتها خطوة ضرورية لفهم التصوير وتذوقه ، االخامة كوسائط تشكيلية و

األمر الذي جعل الكثير من المتخصصين في علم الجمال اليوم يعتبرون التصوير 

مرتبطاً مباشرةً بالمواد المستخدمة بواسطة المصور وبالعمليات التي تم إجراؤها أثناء 

. تشكيلها أيضاً 
(57)

  

م من عناصر تطور التصوير همضح ارتباط الخامة واآللة كعنصر ومن ذلك يت      

الليبي المعاصر ، فالخامة من خالل المفاهيم المعاصرة لتناول األشكال المسطحة  

أصبح لها دور أساسي في المفهوم التشكيلي للعمل الفني ولم تصبح مجرد وسيط 

 لتمثيل العمل فيها .
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وإذا كان الشكل المسطح في مجموعة يرى في النهاية كمجموعة من األحاسيس     

واالنفعاالت في صورة منظمة في داخل التكوين بما يحتويه من عناصر المساحة 

والفراغ ...الخ ، فإن الوعاء الحاوي لكل هذا هو بال شك الخامة التي عن طريقها 

مقدرة المصور المعاصر على استخدام  يستطيع الفنان أن يجسد أفكاره . ولقد زادت

الخامات المستحدثة في عمل فني بترويضها أو بتطويعها لتعطي تنغيماً يتفاوت في 

درجاته واتجاهاته داخل إطار منسجم يخدم العمل في نهاية األمر ، فالقيم الجمالية التي 

اعفت أضيفت إلي األعمال التصويرية، من خالل مفرداتها من مساحة وفراغ قد تض

بتنوع مالمس الخامات وأثرها التشكيلي العام على العمل الفني ، فالخامات المتنوعة 

أصبحت تتحدث بلغة بصرية بالغة الثراء تستقبلها عين المشاهد حسبما أراد المصور 

 المعاصر .

ومما سبق فإن التطور الذي طرأ على حضارة العصر في مجاالت متعددة       

تج عنه تطور في المفاهيم الفنية وال سيما في مجال التصوير ،  وانتشار الصناعة قد ن

حيث أصبحت التقنية في التصوير الحديث عنصراً من عناصر تقييم العمل التصويري 

حيث تأكد في كثير من األعمال المعاصرة  إبراز البعد الجمالي لبعض التقنيات من 

عطاء مدلول تعبيري في إطار خالل أساليب التنوع المتعددة في استخدام التقنية إل

 التكوين العام للعمل الفني .

 : واالستنتاجاتالخـــالصة 

ال تعني األصالة العودة إلى القديم واجترار الماضي، والفخر باآلثار، واالعتزاز بها،   

وكأن الماضي يحتوي على قيمة في ذاته، وكأن العودة إليه تكون غاية في ذاتها وليس 

وسيلة لتعميق الجذور، واكتشاف معوقات الحاضر أو الدوافع على تقدمه. وكثيراً ما 

صور في فهم الحاضر، وانعزال عنه كلية، وتعويض عن ذلك يعبر هذا الموقف عن ق

بجعل الماضي بديالً عنه، فيتم الغرق فيه إلى األذقان. كما يكشف عن إسقاط تام 

 .للمستقبل، وال يشير إلى أي رؤية له تجعل الحاضر إحدى مراحله

ر وعلى الجانب اآلخر ال تعني المعاصرة العيش على مستوى العصر سواء في الفك   

 الار، والحديث عن آخر النظريات، وأو في أسلوب الحياة. فال تعني نقل أحدث األفك

اللسان بأعقد المصطلحات. فالنظريات نفسها ال تنشأ في فراغ بل هي ردود أفعال على 

نظريات سابقة، وهذه بدورها ردود أفعال أخرى على نظريات أسبق، وهكذا. 

ئاتها الطبيعية. والمعاصرة بهذا المعنى تقتلع فالنظريات لها جذورها التاريخية، وبي
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الجذور، وتسقط البيئة من الحساب، وتجعل النظريات تنشأ في فراغ، وتنقلها في 

 .فراغ، فتصبح هامشية

تحتل قضية األصالة والهوية والمعاصرة  عموماً في الفن التشكيلي حيث       

وتجلياتها وآفاقها ،  واألهم في والتصوير خاصة موقعاً مهماً في قلب العصر الحديث 

تاريخية جارية ، أي  هذه القضية )األصالة والهوية في ظل المعاصرة( هي أنها عملية

ش . وبالتالي فالقضية ليست قضية اختيار أيديولوجي في أن نقبلها أو ال يأنها حتم مع

افضون من نقبلها ، بقدر ماهي قضية سؤال حول كيفية التعامل معها واستيعابها . فالر

الفنانين للمعاصرة رفضاً ُمطلقاً ، باسم حماية الخصوصية للتراث والهوية ، مصيرهم 

االندثار، والتاركون أنفسهم للموج يحملهم كيف شاء وأنى شاء ، مصيرهم االندثار 

أيضاً . الحل يكمن في ) الوعي ( بمعنى المعاصرة وجوهرها ، واالندماج فيها بمثل 

غرق في جدل حول فرعيات سلوكية ال تمس الجوهر . فعزلة هذا الوعي ، دون ال

فعليه أن يسعى وراء الحديث  كفنانعن الواقع المعاصر تؤدي لعدم تطوره  الفنون

والجديد دائما في مختلف مجاالت الفنون التشكيلية ومسايرة أحداث التقنيات وباقي 

 فقدانه هويته .صور التطور التكنولوجي والصناعي والعلمي فلن يؤدي ذلك إلى 

مع الحداثة والمعاصرة  للفنان التشكيليفي هذه الحالة فقط ، أي بالتعامل الواعي        

، يمكن الحفاظ على الذات والخصوصية دون الغرق في المتغيرات ، أو العزلة عنها . 

ففي مثل هذه الحالة ، تكون الذات مشاركة مع ذوات أخرى في بناء الحركة العالمية 

التشكيلية ، مهما كانت المشاركة ضئيلة ، فإنها أفضل من االندثار المطلق على  للفنون

 أية حال .

وخالصة القول  إن إشكالية األصالة والهوية والمعاصرة ، هي إشكالية ذهنية بحتة     

، مبالغ فيها ، ونوع من آليات الدفاع الذاتي المستفزة في حاالت اإلحباط والفشل ، 

من أنواع  مكان والزمان ، بغرض إعطاء نوعالتوافق مع تحوالت ال وعدم القدرة على

التوازن للذات المنجرفة ، حتى وإن كان ذلك على حساب المعطى الواقعي غير 

 ما تطرح ال تشكل حقيقة موضوعية.المقدور التغلب عليه ، ولكنها ك
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تكاليف البيئية على جودة عن الأثر القياس واإلفصاح المحاسبي 

المعلومات المحاسبية

 دراسة تطبيقية على شركة الهروج النفطية

د . ربيع نجم الدين الجعفري ، منيرة عبدالحميد بلق ــ كلية اقتصاد 

 العجيالت ــ جامعة الزاوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدمة الدراسة  

في المجاالت الصناعية  العشرينفي ظل التقدم الذي شهده العالم خالل القرن    

الَّ أن االهتمام بها يعد إ ،ظهرت مشكلة التلوث البيئي، وهي ظاهرة ليست حديثة

ن أ ىلإن تهتم بمسؤولياتها تجاه البيئة، ويرجع ذلك فالشركات الصناعية لم تك .حديثا  

البيئة كملكية عامة مفتوحة أمام الجميع، ولم يكن هناك ما  ىلإهذه الشركات تنظر 

يلزم الشركات بتحمل تكلفة التلوث
(1)

.

ومع ظهور القوانين والتشريعات البيئية بدأ االهتمام يتجه نحو هذه الشركات التي    

بالبيئة، وبدأت منظمات حماية البيئة تطالب بضرورة  ةنشطة ضارأتمارس 

 1972المحافظة على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية لألجيال القادمة، وبحلول سنة 

العالقة ما  إلىوالذي أشار للمرة األولى  ،قد أول مؤتمر عالمي للبيئة في ستوكهولمع  

بعد ذلك المؤتمرات التي كان من بين التنمية االقتصادية والتدهور البيئي، وقد توالت 

لى نتيجة إوالذي توصل  ،1992أبرزها مؤتمر قمة األرض بريو دي جانيرو سنة 

والتي كانت  ،مفادها ترسيخ البعد البيئي وتغير النظرة التقليدية للشركات الصناعية

تجاه وأصدرت المبادئ ترتكز على الربحية فقط، وقد تبنت األمم المتحدة هذا اال

وهذه  ،للمحاسبة واإلفصاح المالي عن التكاليف وااللتزامات البيئية ةهيالتوجي

وربي بشأن المحاسبة البيئيةتحاد األرت األساس لتوصيات االالمبادئ وف  
(2)(3)

 .

ظهر مصطلح المحاسبة البيئية أو المحاسبة الخضراء للمرة  1980في مطلع سنة   

جتماعي واالقتصادي اال يقيس التأثير األولى من قبل الخبير االقتصادي بيتر، والذي

والبيئي لألنشطة الصناعية، وهو فرع حديث من المحاسبة المالية يهدف إلى 

المحاسبة عن البيئة ورفاهيتها
(4)

. وقد ترتب على االهتمام بالبيئة ظهور عناصر 

بالمعلومات  ا  جديدة من التكاليف، مما جعل الفكر المحاسبي يولي اهتماما  خاص
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بية المتعلقة بالمسؤولية البيئية بصورة دقيقة وموضوعية، قابلة للمقارنة المحاس

والفهم في محاولة منه للتوصل إلى نظام محاسبي يتم من خالله القياس واإلفصاح 

تحكمها معايير  ،المحاسبي عما يترتب على الشركات الصناعية بمسؤولياتها البيئية

المحاسبية  فير وتوصيل المعلوماتمحاسبية مناسبة، ويعمل هذا النظام على تو

سواء داخل أو خارج الشركات الصناعية والمتعلقة  ةالالزمة إلى األطراف المعني

يم هذه الشركات فيما يتعلق باستخدام مواردها يبالنواحي البيئية التي تساعد في تق

لتزامها بمسؤوليتها تجاه حماية البيئة من التلوثاومدى  ،االقتصادية
(5)

. 

في مجال دعم  ا  كبير ا  الدولية دور ةلعبت المنظمات والجمعيات المهني وقد   

أصدر المعيار رقم  (FASB)ن مجلس المحاسبة األمريكي إالمحاسبة البيئية، حيث 

( لإلشارة عن احتمال حدوت خسارة احتمالية، ولغرض تفسير هذا المعيار فقد 5)

لخاص بالمحاسبة عن ( ا14صدر المجلس عدة تفسيرات منها التفسير رقم )أ

( الخاص بتسوية المبلغ المرتبط بعقود معينة39الظروف الطارئة والتفسير رقم )
(6)

 .

كما أصدرت مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجموعة من معايير المحاسبة 

( الذي ينص في فقرته 1والتي من بينها معيار المحاسبة الدولي رقم ) ،الدولية

المؤسسات بيانات إضافية متمثلة في التقارير البيئية وبيانات التاسعة على تقديم 

أنه  ة( في فقرته الثالثة عشر16كما أضاف المعيار الدولي رقم ) ؛القيمة المضافة

يمكن الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات ألغراض السالمة والبيئة، كما 

 للمراجعة متضمنا   (1010أن االتحاد الدولي للمحاسبين أصدر المعيار رقم )

ةيعتبارات واإلرشادات الرئيسية للمراجع والمتعلقة باألمور البيئمجموعة من اال
(7)

 . 

المعدل  1982( لسنة 7طار حماية البيئة في ليبيا فقد صدر القانون رقم )إوفي    

بشأن حماية وتحسين البيئة 2003( لسنة 15بالقانون رقم )
(8)

، حيث يهدف هذا 

حقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها من التلوث وتحسينها باعتبارها القانون إلى ت

)سابقا ( رقم   صدر قرار اللجنة الشعبية العامة المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، كما

نشاء الهيئة العامة للبيئةإبشأن  1999( لسنة 263)
(9)

، حيث تهدف هذه الهيئة إلى 

صبحت الشركات أنسان من التلوث، وبالتالي حماية المحيط الذي يعيش فيه اإل

الصناعية الليبية مطالبة وفقا  للقوانين والتشريعات البيئية بالمحافظة على البيئة 

وتتحمل مسؤولياتها البيئية نحو المجتمع  ،حد ممكن ىدنأوتخفيض مخاطرها إلى 

ليف البيئية ساليب القياس المحاسبي للتكاأوستحاول هذه الدراسة تحديد أهم  والدولة.

 وكيفية اإلفصاح عنها بما يضمن جودة المعلومات المحاسبية وفاعليتها لمتخذ القرار.
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 مشكلة الدراسة: 

ثار بيئية آيترتب على مزاولة الشركات الصناعية ألنشطتها اإلنتاجية والتسويقية     

تسبب بعض األضرار السلبية على صحة العاملين بتلك الشركات وأفراد المجتمع 

 ،هتمام المتزايد حديثا  حول المحافظة على البيئة عالميا  كل، وعلى الرغم من االك

وتبني الشركات الدولية مفاهيم إدارة الجودة البيئية الشاملة ونظم المعلومات البيئية، 

جراءات لحماية البيئة وال تلتزم إن نصف الشركات الصناعية الليبية ال تقوم باتخاذ إف

رستها ألنشطتها المختلفةرات البيئية عند مماعتبابالقوانين واال
(14)

، ووفقا  لقانون 

نتج عنه أضرار بيئية ت احماية البيئة في ليبيا ألزمت الجهات التي تمارس نشاط

جراءات المنصوص عليها في القانون، كما أن الالئحة بضرورة تطبيق جميع اإل

التي توضح الوضع البيئي التنفيذية لقانون حماية البيئة اشترطت إعداد التقارير 

صفات والمعايير البيئة. والسؤال الذي التزام بالمووذلك لمعرفة مدى اال ،للمشروع

لماذا تتجاهل نصف الشركات الصناعية الليبية أثر أنشطتها على  :يطرح نفسه هنا

بها؟ بالرجوع إلى الدراسات المحاسبية )حول معوقات تطبيق  ةالبيئة المحيط

ة( نجد أن هناك مجموعة من األسبابالمحاسبة البيئي
)
 

15)(16)
: 

 المسؤولين في تلك الشركات. ىغياب الوعي البيئي لد -1

 صعوبة القياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية. -2

 غياب المنافسة بين الشركات الصناعية على أساس الجانب البيئي. -3

 البيئية. عدم وجود عقوبات أو جزاءات لمن يخالف التشريعات واللوائح -4

هذه األسباب المذكورة أعاله تؤدي إلى انخفاض جودة المعلومات المحاسبية    

من حيث القابلية للفهم والمقارنة والمالءمة  ،بسبب التجاهل الصريح للتكاليف البيئية

والموضوعية من ناحية
(17)

 ،حتياجات مستخدميها من ناحية أخرىايفائها بإ، وعدم 

تخاذ قرارات غير صحيحة سواء كانت تلك القرارات مالية والذي بدوره يقود إلى ا

أو إدارية
 (18)

: . وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية
 

ما هي الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية الليبية في القياس واإلفصاح  -1

 تكاليفها البيئية؟عن المحاسبي 

 يئية للشركات الصناعية واإلفصاح عنها؟كيف يمكن قياس التكاليف الب -2

 ؟ كيف يمكن الحكم على جودة المعلومات المحاسبية  -3
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 أهمية الدراسة:

وما  ،تكاليف البيئيةعن الترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية القياس واإلفصاح    

يتبع ذلك من تحسن في جودة المعلومات المحاسبية التي تقدمها الشركات التي 

في اتخاذ قرارات رشيدة من  ا  شطة تسبب أضرارا  للبيئة، والتي تعتبر أساستمارس أن

كما تكمن أهمية يجابية على البيئة والمجتمع، ثارها اإلآقبل األطراف المهتمة تنعكس 

هذه الدراسة كمحاولة من الباحثين في إثراء المكتبة المحاسبية الليبية بدراسة حول 

على جودة المعلومات عنها لقياس واإلفصاح المحاسبي أهمية التكاليف البيئية، وأثر ا

المحاسبية الصادرة عن الشركات الصناعية، حيث الحظ الباحثان ندرة األبحاث في 

للمشاكل التي تعيق  هذا المجال، كما أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة قد توفر حلوال  

به من قبل  االسترشادكن يم ا  تطبيق المحاسبة البيئية في ليبيا من ناحية، وتمثل أساس

 الباحثين لدراسات مستقبلية من ناحية أخرى.

 أهداف الدراسة: 

لتكاليف عن االهدف العام من الدراسة معرفة أثر القياس واإلفصاح المحاسبي   

 البيئية على جودة المعلومات المحاسبية.

 :فهي هداف الفرعيةأما األ

فطية الليبية في قياس وتحليل التكاليف معرفة الصعوبات التي تواجه الشركات النــ 1

 البيئية واإلفصاح عنها.

 ساليب القياس المحاسبي عن التكاليف البيئية وكيفية اإلفصاح عنها.أتحديد  -2

 معرفة مدى تطبيق الشركات النفطية الليبية للمحاسبة البيئية. -3

 دراسة.تقديم اقتراحات وتوصيات ألصحاب القرار وذوي العالقة بموضوع الــ 4  

 : متغيرات الدراسة 

حيث حدد الباحثان القياس  ،العالقة بين متغيرات الدراسة (1) يوضح الشكل رقم    

جودة المعلومات المحاسبية )متغير  ىواإلفصاح المحاسبي )متغيرات مستقلة( عل

 تابع(.
 

 

 

 

 

البيئيةالقياس المحاسبي للتكاليف   

يف تكالعن المحاسبي إلفصاح ا
 البيئية

 جودة المعلومات المحاسبية
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 ( يوضح متغيرات الدراسة 1شكل رقم ) 

 : فرضيات الدراسة 

 تمت صياغة الفرضيات الرئيسية التالية: ،الدراسةهداف ألتحقيق 

لتكاليف للقياس المحاسبي لمستوى ايوجد أثر ذو داللة إحصائية :  الفرضية األولى

 جودة المعلومات المحاسبية.مستوى على البيئية 

عن المحاسبي إلفصاح لمستوى ايوجد أثر ذو داللة إحصائية  : الفرضية الثانية

 جودة المعلومات المحاسبية.مستوى  علىلتكاليف البيئية ا

 : الفرضيات الفرعية

 مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها. -1

مدى قيام شركة الهروج النفطية بتوفير معلومات محاسبية ذات جودة عن  -2

 التكاليف البيئية.

تكياليف البيئيية فيي قيياس وتحلييل ال الهروج النفطيةصعوبات تواجه شركة توجد  -3

 واإلفصاح عنها.

 : منهجية الدراسة

وذلك بعد التأكد  ،اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي   

ومن ثم جمعت البيانات  .وهي صحيفة االستبيان ،من صدق وثبات أداة الدراسة

واستقراء  ختبارات اإلحصائية المناسبة عليها،جراء االإوتم  .بت بشكل كميوبو  

 ،المواضيع والدراسات التي تناولها األدب المحاسبي ذات الصلة بموضوع الدراسة

لبيان ووصف أساليب القياس واإلفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية وأثرها على جودة 

وذلك لوصف وقياس المتغيرات المستخدمة في الدراسة، ثم  ،المعلومات المحاسبية

 عالقات بين المتغيرات. استنباط النتائج ومعرفة ال

 : حدود الدراسة  

 الحدود المكانية: شركة الهروج النفطية.

 .2019الحدود الزمنية: سنة 

 شركة الهروج النفطية. ىالحدود البشرية: تتمتل في المحاسبين الماليين لد

 ،تكاليف البيئيةالعن القياس واإلفصاح المحاسبي  أثرالحدود الموضوعية: دراسة 

 المعلومات المحاسبية الصادرة عن شركة الهروج النفطية. جودة على 
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 : مفاهيم الدراسة

 :مفهوم وأهمية المحاسبة البيئيةــ  2.1

ظهرت المحاسبة البيئية في بداية التسعينيات نتيجة للجهود المبذولة من قبل    

المحاسبة  :المهتمين بهذا المجال، وقد برزت عدة مصطلحات في هذا الجانب منها

الخضراء، المحاسبة البيئية من أجل التنمية المستدامة، المحاسبة البيئية واالقتصادية، 

فإنها تعني شمول وتكامل عملية القياس واإلفصاح المحاسبي  ،يا  كانت التسميةأو

في البيئة ألنشطة والبرامج التي تؤثرعن اواالقتصادي 
(19)

، من ناحية المنظور 

نها تهتم بالقياس المحاسبي لألداء البيئي واإلفصاح عنه في فإ ،المالي للمحاسبة البيئية

تحاد الدولي للمحاسبين بأنها عملية تضمين القوائم المالية، وقد عرفها خبراء اال

التقارير المالية بمعلومات متعلقة بالبيئة كاإليرادات والنفقات المتصلة باالستثمارات 

ا من النفقات ذات الصلة بأداء المنظمة لتزامات البيئية وغيرهالمرتبطة بالبيئة، اال

البيئية
(20)

. كما عرفها
 (21)

بأنها: عملية تحديد وقياس وتخصيص التكاليف البيئية  

سواء الداخلية أو الخارجية أو كليهما، بهدف توفير معلومات للمستخدمين الداخليين 

أو الخارجين. وعرفها
(22)

البيئة من حيت ثير أبأنها: المحاسبة التي تبحث في كيفية ت 

ن إ :التكاليف والمنافع على نظم المحاسبة المالية. بناء على ما سبق يمكن القول

المحاسبة البيئية هي فرع من فروع المحاسبة المالية، تهتم بالقياس واإلفصاح عن 

 المعلومات البيئية المتعلقة بأنشطة وإجراءات المؤسسات في شكل تقارير مالية.

ون الخاصة باألمم المتحدة، تكمن أهمية المحاسبة ؤقتصادية والشللجنة اال ووفقا     

نها تخفيض التكاليف أالبيئية في مساعدة المديرين في اتخاذ القرارات التي من ش

ن تجاهل قياس إواألعباء المالية والتوصل إلى فهم أفضل للتكاليف البيئية، حيث 

ن يضلل العديد من مؤشرات قياس التكاليف البيئية الناتجة عن تلوث البيئة من شأنه أ

األداء
(23)

. 

 :التكاليف البيئية وأسباب نشأتهاــ  2.2

نظرا  ألثره الصحي  ؛يعد تلوث البيئة من أهم المشاكل التي تواجه العالم مؤخرا     

هداف الشركة أعلى المجتمع والطبيعة وعلى أداء العاملين، حتى الذين يحددون 

في تحقيق  ةشركة لدى المجتمع لها تأثير على القدروسياساتها يدركون أن صورة ال

عتبار سيجعل مهنة المحاسبة قادرة خذ التكاليف البيئية بنظر االأوعليه فإن  .األرباح

مة لصنع القرارات اإلدارية، وتعرف ءعلى توفير معلومات أكثر أهمية ومال

أو المحتمل للموارد  التكاليف البيئية على أنها: التكاليف التي تتعلق بالتدهور الفعلي
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االقتصادية  شئة عن األنشطةالطبيعية والبيئية النا
(24)

. كما عرفت بأنها: المبالغ التي 

طبيقها نفاقها نتيجة التزام المشاريع االقتصادية بالمسؤوليات االجتماعية وتإيتم 

لقوانين الدولة بها
(25)

يع ، وعرفت التكاليف البيئية من وجهة نظر المؤسسة بأنها: جم

التضحيات التي تتحملها المؤسسة ألجل منع األضرار البيئية أو تجنبها نتيجة 

مختلفة  لمزاولتها ألنشطة
(26)

يمكن تعريف التكاليف فن ي. أما من وجهة نظر الباحث

البيئية بأنها: مجموعة من عناصر التكاليف ذات العالقة برقابة وتصحيح األخطاء 

 ة على البيئية.الناتجة عن قرارات أو تصرفات سلبي

وهناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوء التكاليف البيئية
(27)(28)

 :وهي 

األسباب القانونية، وهي أسباب تتعلق بالقوانين البيئية التي أصبحت مفروضة على  -1

المؤسسات وكذلك التعليمات الحكومية التي تقضي بفرض اشتراطات خاصة واجبة 

 تباع لحماية البيئية.   اال

باب االجتماعية، وهي أسباب تتعلق بتوقعات المجتمع تجاه المؤسسات، حيث األس -2

مما يفرض على  ،تهتم المجتمعات اليوم بأهمية الحفاظ على البيئية والموارد الطبيعية

 المؤسسات أن تعمل بأسلوب صديق للبيئة.

أسباب خاصة بالمستهلك واألعمال، وهي التي تتعلق باحتياجات ومتطلبات  -3

ئة، فالمستهلك يرغب في شراء يهلك بشأن استخدام منتجات غير ضاره بالبالمست

يدفع المنتجين إلى مراعاة ذلك   عادة تدويرها مما في إمنتجات يسهل التخلص منها أو 

 عند اإلنتاج أو التسويق كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية.

  :القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةــ  2.3

ام بتحديد وقياس التكاليف البيئية نتيجة الضغوط المتزايدة على هتمازداد اال   

الشركات الصناعية من قبل المنظمات والهيئات التي تطالب بضرورة تطبيق القوانين 

والتشريعات الصادرة لحماية البيئية بشكل عام، وذلك بهدف تحسين األداء البيئي، 

عن  ةلجميع عناصر التكاليف المتولد رف القياس المحاسبي البيئي بأنه: تحديد قيمع  وي  

زام اختياريا  أو التزام المؤسسة بمسؤوليات اجتماعية وبيئية معينة، سواء كان هذا االلت

بموجب القانون
(29)

. وعرفها
(30)

بأنها: ترجمة لنشاط المؤسسة في البيئية بشكل كمي  

القوائم المالية. أو مالي يمكن بواسطتها الحصول على معلومات بيئية مفيدة لمستخدمي 

ويرى الباحثان أن القياس المحاسبي البيئي هو تحديد قيمة األحداث االقتصادية ذات 

الطابع البيئي والتي من شأنها أن تؤثر في قيم القوائم المالية وذلك إلظهارها داخل تلك 

 القوائم.
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يلي فيماو تتمثل الطرق المالئمة للقياس المحاسبي للتكاليف البيئية 
(31)(32)

: 

طريقة ومناهج األسواق  -2دية. يالطرق والمناهج التي تعتمد على األسواق التقل -1

مدخل التحليل  -5دورة حياة المنتج.  -4النمودج البيئي المتوازن.  -3االفتراضية. 

الطرق والمناهج التي تعتمد  -6المحاسبي العيني للعمليات البيئية والموارد الطبيعية. 

القياس الكمي ذو  -8مدخل القياس متعدد األبعاد.         -7ة. على األسواق الضمني

  .المضمون الواحد

 :وأهميته تكاليف البيئيةعن الاإلفصاح المحاسبي ــ  2.4

سواء في نظرية المحاسبة أو في  مهما  يلعب مفهوم اإلفصاح المحاسبي دورا  

ن جهوده في توفير ألن المحاسب يستطيع من خالله التعبير ع ؛الممارسات المحاسبية

المعلومات المحاسبية وعرضها بصورة مالئمة، كما أنه يشكل أحد المبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها عند إعداد القوائم المالية التي تساعد مستخدميها على اتخاذ قرارات 

التي تتعلق بأداء وأنشطة كافة رف اإلفصاح البيئي بأنه: عرض المعلومات ع  وي   ة.رشيد

رة البيئية للشركة واآلثار المالية المترتبة عليها في تقارير مالية لتحقيق رغبات دااإل

منها  األطراف المستفيدة
(33)(34)

ف بأنه: األسلوب أو الطريقة التي بواسطتها ر  ، كما ع  

تستطيع الشركات إعالم المجتمع عن نشاطاتها المختلفة ذات المضمون البيئي، وتعد 

تقارير الملحقة أداة مناسبة لتحقيق ذلكالقوائم المالية أو ال
(35)

ف بأنه: العملية ر  ، وع  

التي بمقتضاها يتم عرض المعلومات الخاصة بااللتزامات البيئية والناتجة عن 

ممارسة المنظمة ألنشطتها اليومية وبيان مدى استجابة المنظمة لهذه 

.االلتزامات
(37)(36)

  

ر إلى اإلفصاح البيئي من زاويتي الشكل ينظ ويتضح من التعريفات السابقة أنه   

والموقع، فمن حيث شكل اإلفصاح عن األداء البيئي للشركات فيمكن التمييز بين ثالثة 

ة والتي ال تحمل أي نوع من التعبير الكمي، فهي تالتقارير الوصفية البح -1 :أساليب

ة باألرقام التقارير الكمية وهي المدعم -2غير مدعمة باألرقام أو اإلحصائيات. 

تقارير مالية وهي التي يتم التعبير عن جميع  -3واإلحصائيات والنسب والمعدالت. 

 عناصرها بوحدات نقدية.

كونه يشكل قاعدة بيانات ممتازة إلجراء دراسات في وتكمن أهمية اإلفصاح البيئي    

نسبة زالة الخوف بالإثار البيئية للصناعات المتشابهة، كما أنه يساعد على عن اآل

إلى  .جراءات حماية البيئةإإلدارة الشركة حول ما يتعلق بسالمة العمليات وكفاءة 
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فإن اإلفصاح البيئي يوضح مدى التزام مالكي الشركات بحجم مسؤولياتهم  ،جانب ذلك

تجاه البيئة واحترامهم للقوانين والتشريعات البيئية
 (38)

 . 

 : جودة المعلومات المحاسبيةــ  2.5

ون التقارير والقوائم المالية مفيدة لقرائها ومستخدميها ال بد أن تكون ذات لكي تك   

ويقصد بها تلك الخصائص المتعلقة  .جودة معينة، وتتوفر فيها خصائص نوعية معينة

بمتخذ القرار والخصائص الرئيسية )المالءمة والمصداقية( والخصائص الثانوية 

تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة، وأن  )الثبات والقابلية للمقارنة( التي يجب أن

كفاءة  ىسترشاد بها في الحكم على مدهذه الخصائص تشكل معايير أساسية لال

هداف المرجوة منها في أداء دورها في وفاعلية تلك المعلومات وجودتها في تحقيق األ

 اتخاذ القرارات.

ة وغير الكمية التي تخص عرف المعلومات المحاسبية بأنها: كل المعلومات الكميوت  

األحداث االقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات 

وفي خطط التشغيل والتقارير  ،المحاسبية في القوائم المالية المقدمة للجهات الخارجية

ا  المستخدمة داخلي
(39)

جراء إ، كما عرفت بأنها: بيانات تمت معالجتها من خالل 

توفر في ييمكٍّن من استخدامها وبشرط أن  الية وتحليلية لتعطي معنى كامال  عمليات م

 ،ن تؤدي إلى تقليل حالة عدم التأكد لدى متخذ القرارأهذه المعلومات شرطان هما: 

.وكذلك تساعده على اتخاذ القرار
(40)

ويرى 
(41)

أن مفهوم جودة المعلومات المحاسبية  

ن خصائص ومدى مصداقيتها وقدرتها على يعكس ما تتمتع به هذه المعلومات م

تعد في ضوء المعايير تكون خالية من التحريف ووأن  تحقيق احتياجات مستخدميها،

ن جودة إالمحاسبية المتعارف عليها. من خالل التعريفات السابقة يمكن القول 

لية، المعلومات المحاسبية تعني مصداقية المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير الما

 وخلوها من أية تحريفات بما يضمن تحقيق منفعة لمستخدمي هذه التقارير.

 :الدراسات السابقة 

سوف يتناول الباحثان في هذا الجانب أهم الدراسات حول المحاسبة البيئية خالل 

 العقد الحالي:

(2010 ،دراسة )الشحادةــ 1
(10)

. 

قدار مسؤولية النظام تمثلت مشكلة الدراسة في ضرورة االهتمام ببيان م   

المحاسبي، ومقدرته على قياس وتحليل سلوك عناصر تكاليف األداء البيئي للشركات 

السورية العامة لألسمدة والرقابة عن عناصرها المختلفة. هدفت هذه الدراسة إلى 
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بيان قدرة النظام المحاسبي المطبق في الشركة السورية لألسمدة على إنتاج معلومات 

من خاللها قياس التكاليف البيئية لنشاطاتها. وكانت فرضيات الدراسة: نافعة يمكن 

 -2وجود عالقة بين تحسين األداء البيئي والقدرة التنافسية في مجال الجودة.  -1

وجود عالقة بين التحليل والرقابة والتقرير عن التكاليف واألداء البيئي وتحسين 

 صحة هذه الفرضيات.األداء البيئي. وقد نجحت الدراسة في إثبات 

(Nor, et.al., 2016) دراسةــ 2
(11)

. 

قام الباحثان بدراسة العالقة في ما بين اإلفصاح البيئي واألداء المالي للشركات    

 وتم ،الصناعية الماليزية

سنوات بداية من سنة  5شركة صناعية لفترة  100استخدام القوائم المالية لعدد 

د عالقة طردية ما بين اإلفصاح البيئي واألداء وتوصلت الدراسة إلى وجو ،2010

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة األسلوب األمثل لقياس التكاليف  ،المالي للشركات

 البيئية ومعرفة أثر التكاليف البيئية على المنافسة بين الشركات الصناعية.

& Atawneh, 2017)  (Alatishدراسةــ 3
(12)

. 

صاح البيئي على قرارات االستثمار من قبل الشركات اختبر الباحثان تأثير اإلف  

ومن أجل اختبار فرضية الدراسة تم توزيع  ،األردنية المدرجة في بورصة عمان

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إحصائية  ،شركة مدرجة 27استبانة على 

 ،الشركات بين حجم اإلفصاح المحاسبي المتعلق بالبيئة ومالءمة القوائم المالية لهذه

كما أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين محددات اإلفصاح المحاسبي 

وقد أوصى الباحثان بإجراء  ،وقرارات االستثمار التي اتخذت من هذه الشركات

 دراسات مستقبلية حول معوقات القياس واإلفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية.

 .(13)(2017 ،دراسة )الفرجاني وآخرونــ 4

حدد الباحثون مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما مدى توفر اإلفصاح البيئي في    

شركات صناعة اإلسمنت الليبية؟ وهدفت الدراسة إلى التعريف بمدى أهمية 

اإلفصاح البيئي في الشركات الصناعية ومعرفة مدى إدراك مسؤولي الشركات 

صفي التحليلي لوصف متغيرات لدورهم في خدمة البيئة. وتم استخدام المنهج الو

أما الدراسة الميدانية، فقد تمت عن طريق جمع التقارير المالية للشركة من  ،الدراسة

وقد  ،كما تم إجراء مقابالت شخصية مع مسؤولي اإلدارة المالية ،2014إلى  2011

توصلت الدراسة إلى غياب اإلفصاح البيئي في التقارير المالية للشركة وقصور في 
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مة النظام المالي لمتطلبات اإلفصاح البيئي. وقد أوصى الباحثون بضرورة مالء

 إصدار تشريعات واضحة تلزم الشركات الصناعية بالمسؤولية البيئية.

الدراسة تختلف عن الدراسات  هن هذأيتضح  هعالأمن خالل المعلومات المذكورة    

 السابقة من حيث:

اإلفصاح عن التكاليف ، ليف البيئيةقياس التكامتغيرات الدراسة المستخدمة ) -1

 (.المحاسبية المعلومات ، جودة البيئية

الهدف من الدراسة )معرفة أثر القياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية  -2

 على جودة المعلومات المحاسبية لشركة الهروج النفطية(.

 لنفطيةتحديدا  على إحدى الشركات االدراسة  هذه بيئة الدراسة )تم تطبيق -3

 .(الليبية

 (.شركة الهروج العينة المختارة )المحاسبون العاملون في -4

 االرتباط واالنحدار(. ،ولكوكسون أسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم )اختبار -5

  لدراسةلالجانب العملي 

 : آلية الدراسة -1

ع شركة الهروج إلدارة العمليات النفطية كمجتم حدد الباحثان مجتمع الدراسة:   

وهي شركة محاصة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط الكندية  ،للدراسة

ويبلغ عدد  ،مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس، 1987تأسست سنة  ،)بترو كندا(

 30، وقد بلغ حجم العينة المختارة محاسبا   72 ةالمحاسبين العاملين في اإلدارة المالي

 ،االستبيان لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة واستخدم الباحثان استمارة ،محاسبا  

 مجموعات:  6مت إلى س  سؤاال  ق   31تحتوي على و

، الخبرة  ،المؤهل العلمي  ،أسئلة شخصية )العمر 4المجموعة األولى: تضم   

 .التخصص(

الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية  عبارات حول 5المجموعة الثانية: تشمل 

 لتكاليف البيئية واإلفصاح عنها.في قياس وتحليل ا

عبارات حول مدى قيام الشركات الصناعية بقياس  5تشمل  المجموعة الثالثة:   

 التكاليف البيئية.

عبارات حول مدى قيام الشركات الصناعية باإلفصاح  6تشمل  المجموعة الرابعة:

 عن التكاليف البيئية.
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محاسبة التكاليف البيئية بتوفر  عبارات حول مدى قيام 6المجموعة الخامسة: تشمل 

معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة 

 والموثوقية.

عبارات حول مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بتوفير  5تشمل  المجموعة السادسة:

 .اسبيةمعلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المح

ويعتمد هذا المقياس على ، ( الخماسىLikert Scaleوقد استخدم مقياس التقييم )    

أوافق بشدة،  :ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة ما وهي

 SPSSاستخدم الباحثان برنامج وقد  .موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة

واالنحدار  ،االرتباط تقنية  ،ولكوكسوناختبار  بيقوذلك من خالل تط ،لتحليل البيانات

 المتعدد. 

 تحليل البيانات    -2

 :تحليل البيانات الديموغرافية -الأو

المؤهل العلمي حسب العمر و عينة الدراسة( يوضح توزيع مفردات 1الجدول رقم )

 وسنوات الخبره والتخصص

 العمر

 بالسنوات
 النسبة

المؤهل 

 العلمي
 النسبة التخصص النسبة ةالخبرسنوات  النسبة

 26من 

 35الي 
 %80 محاسبة %10 5اقل من  %10 دبلوم متوسط 20%

 36من 

 45الي 
 %13.3 إدارة %20 10الي  6من  %66.7 بكالوريوس 46.2%

 46من 

 55الي 
 %10 دبلوم عال   23.3%

الي  11من 

15 
 %3.3 اقتصاد 30%

 56من 

 فأكتر
10% 

 %10 ماجستير
الي  16من 

20 
 تجارة 23.3%

 لكترونيةإ
3.3% 

 %16.7 21اكتر من  %3.3 دكتوراه

 %100 المجموع %100 المجموع %100 المجموع %100 المجموع

حيث  ،في أعمار مفردات عينة الدراسة ا  ( نالحظ ارتفاع1من خالل الجدول رقم )   

ون ما نسبته يمثل 45الي  36أعمارهم تتراوح ما بين كانت أن من إلى أشارت النتائج 

ن على درجة بكالوريوس يوبلغت نسبة المتحصل، % ( من مفرادات العينة46) 

: كانت على التواليفأما عن مدة الخبرة والتخصص الدقيق لعينة الدراسة  .%(66.3)

%( للمتخصصين في مجال 80ونسبة ) .سنة 11 %( لمن تزيد خبرتهم عن30)

 التي سوف نحصل عليها عند تحليل إجاباتهم.مما يزيد من الثقة في النتائج  ،المحاسبة
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 :اختبار الثبات والصدق -ثانيا   

للتأكد من ثبات االختبار قام الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ   

 .ألفا والصدق الذاتي عن       طريق الجذر التربيعي للثبات للتأكد من صدق االستمارة

 (.2رقم ) فكانت النتائج كما بالجدول

 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا2جدول رقم )

 المجموعة م
عدد 

 العبارات

معامل 

 الثبات

 معامل

 الصدق

1 
مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح 

 عنها.
11 0.755 0.869 

 0.787 0.619 5 مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية. أ

 0.863 0.745 6 مدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية. ب

 0.915 0.838 11 بشركة الهروج النفطية. مستوى جودة المعلومات المحاسبية 2

 أ

مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر 

والمقارنة معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم 

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية.

6 0.661 0.813 

 ب

مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفير 

معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات 

 المحاسبية.

5 0.898 0.948 

3 
 الصعوبات التي تواجه شركة الهروج النفطية في قياس وتحليل

 التكاليف البيئية واإلفصاح عنها.
5 0.742 0.861 

( )معامل الثبات(  ) ( نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 2من خالل الجدول رقم )

إلى  0.619تتراوح بين )ومعامل الصدق لكل مجموعة من عبارات استمارة االستبيان 

هذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات و .0.60وهي قيم كبيرة أكبر من  ،(0.898

( 0.948إلى  0.787تراوح بين )توكذلك فإن معامالت الصدق  ،الداخلي في اإلجابات

هذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق و ،وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح

 ائجها. هذه اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نت ىمما يمكننا من االعتماد عل
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  :اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة -ثالثا  

 مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها:  -أوال  

 :قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية ى. مد1

ركة بمدى قيام ش العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط  ،الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية

  :(، حيث كانت3فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) .(3المقياس )

عن متوسط  الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   -

 (.3المقياس )

عن متوسط  درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا  الفرضية البديلة: متوسط  -

 (.3المقياس )

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 3جدول رقم )

بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف  العبارات المتعلقةالدراسة على 

 البيئية

االنحراف  المتوسط العبارة م

 المعياري

إحصائي 

 ختباراال

الداللة 

 المحسوبة

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام مدخل دورة  1

 حياة المنتج.

3.07 .740 -.486 .627 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام أسلوب  2

 وحدة المنفعة االجتماعية.

3.87 .776 -3.963 .000 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام مناهج  3

 ضية.األسواق االفترا

3.17 .791 -1.165 .244 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام األسواق  4

 التقليدية.

3.20 0.847 -1.264 .206 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام نموذج  5

 األداء البيئي المتوازن.

3.17 .874 -1.098 .272 

المعنوية  ىتو( نالحظ أن الداللة المحسوبة أقل من مس3من خالل الجدول رقم )

( 3ومتوسط إجابات مفردات عينة الدراسة يزيد عن متوسط المقياس ) ،(0.05)

للعبارة التالية: يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام أسلوب وحدة المنفعة االجتماعية 

ن إلذلك نرفض الفرضية الصفرية لهذه العبارة ونقبل الفرضية البديلة لها، وحيث 

(، 3عينة الدراسة على هذه العبارة يزيد عن متوسط المقياس ) متوسط إجابات مفردات

 فهذا يدل على ارتفاع درجة الموافقة على هذه العبارة.
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يتم قياس  -1( للعبارات التالية: 0.05الدالالت المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية )

البيئية يتم قياس التكاليف  -2التكاليف البيئية باستخدام مدخل دورة حياة المنتج. 

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام األسواق  -3 تخدام مناهج األسواق االفتراضية.باس

يتم قياس التكاليف البيئية باستخدام نموذج األداء البيئي المتوازن، لذلك ال  -4التقليدية. 

وهذا يدل على أن درجات الموافقة على  ،نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات

قيام شركة الهروج  ىارات متوسطة. والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدهذه العب

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على  ،النفطية بقياس التكاليف البيئية

حول متوسط المقياس  (  Zاختبار ) واستخدام جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية

 :(، حيث كانت4رقم ) فكانت النتائج كما بالجدول ،(3)

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام  -

عن متوسط المقياس  شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية ال يختلف معنويا  

(3.) 

قيام  الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى -

 (.3عن متوسط المقياس ) شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية يختلف معنويا  

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 4الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف 

 البيئية

سط المتو البيان

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

قييييام شيييركة الهيييروج النفطيييية بقيييياس  ىميييد

 التكاليف البيئية

3.2933 .47192 3.404 29 .002 

( بداللة 3.404( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )4من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05المعنوية )وهي أقل من مستوى  ،(0.002محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

(، وهذا يشير إلى قيام شركة 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.2933الدراسة )

ستخدام نه يتم قياس التكاليف البيئية باإحيث  ،الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية

 حيان.في بعض األ ىخرساليب األوكذلك األ ،أسلوب وحدة المنفعة االجتماعية
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 :مدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية -2

بمدى قيام شركة  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول  ،بيئيةالهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف ال

 (، حيث كانت:5فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) .(3متوسط المقياس)

عن متوسط  الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   -

 (.3المقياس )

عن  معنويا  مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف  -

 (.3متوسط المقياس )

 مدى قيام شركة الهروج النفطية( نتائج اختبار ولكوكسون حول 5جدول رقم )

 عن التكاليف البيئية باإلفصاح

 م
 المتوسط العبارة

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي عن تكاليفها  1

كمي وذلك ضمن التقارير المالية البيئية بأسلوب 

 .السنوية

3.77 .817 -3.758 0.000 

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي عن تكاليفها  2

البيئية من خالل إعداد تقارير خاصة ومنفصلة عن 

 .القوائم المالية

3.63 .999 -2.899 .004 

تقوم الشركة بإعداد قائمة الدخل متضمنة بيانات  3

 .يةعن التكاليف البيئ
3.70 .877 -3.424 .001 

تقوم الشركة بإعداد الميزانية متضمنة بيانات عن  4

 .التكاليف البيئية
3.87 1.008 -3.590 .000 

عن كافة تقوم الشركة باإلفصاح عن المعلومات  5

 .التكاليف البيئية للشركة
3.47 1.137 -2.035 .042 

تقوم الشركة باإلفصاح فقط عن المعلومات  6

 .ية عن التكاليف البيئية للشركةالضرور
3.73 .907 -3.461 .001 

نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستوي المعنوية  ،(5من خالل الجدول رقم )

( 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس ) ،(0.05)

عن التكاليف البيئية،  لجميع العبارات المتعلقة بمدى قيام الشركات الصناعية باإلفصاح

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها، وحيث 

ن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط إ

(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات. والختبار 3المقياس )

المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف الفرضية الفرعية 
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تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة  ،البيئية

( فكانت النتائج كما 3حول متوسط المقياس ) (  Zاختبار ) استخدام .بهذه الفرضية

ة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على (، حيث كانت الفرضية الصفري6بالجدول رقم )

العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية ال 

 (.3عن متوسط المقياس ) يختلف معنويا  

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام 

عن متوسط  اح عن التكاليف البيئية يختلف معنويا  شركة الهروج النفطية باإلفص

 (3المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 6الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن 

 التكاليف البيئية

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام شركة الهروج النفطية 

 باإلفصاح عن التكاليف البيئية
3.6944 .63891 5.953 29 .000 

( بداللة 5.953( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )6من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05عنوية )وهي أقل من مستوى الم ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

هذا يشير إلى قيام فإن (، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.6944الدراسة )

 شركة الهروج النفطية باإلفصاح عن التكاليف البيئية.

ة بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح مدى قيام شركة الهروج النفطي -3

  :عنها

الختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف     

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع  ،البيئية واإلفصاح عنها

شركة بقياس التكاليف البيئية قيام ال ى)مد :العبارات المتعلقة بهذه الفرضية المتمثلة في

حول  (Zاختبار ) ومدى قيام الشركة باإلفصاح عن التكاليف البيئية(، واستخدام

(، حيث كانت الفرضية 7فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) .(3متوسط المقياس )

الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة 
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عن متوسط  فطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها ال يختلف معنويا  الهروج الن

 (. 3المقياس )

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام 

عن  شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها يختلف معنويا  

 (.3متوسط المقياس )
 

عينة  ( حول المتوسط العام إلجابات مفردات Z( نتائج اختبار) 7جدول رقم )ال

المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس التكاليف  الدراسة على جميع العبارات

 البيئية واإلفصاح عنها

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام شركة الهروج النفطية بقياس 

 التكاليف البيئية واإلفصاح عنها.
3.5121 0.48251 5.813 29 .000 

( بداللة 5.813( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )7من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة البديلة، وحيث إرية ونقبل الفرضية الصف

هذا يشير إلى قيام شركة فإن (، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.511الدراسة )

 الهروج النفطية بقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها.

 :مستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج النفطية -ثانيا  

الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية  مدى قيام شركة -1

 للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية.

بمدى قيام  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

يف البيئية محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفير معلومات عن التكال

تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية تم استخدام اختبار 

(، حيث 8( فكانت النتائج كما في الجدول رقم )3ولكوكسون حول متوسط المقياس )

عن  كانت الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا  

الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف  (.3متوسط المقياس )

 (.3عن متوسط المقياس ) معنويا  
 

( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة 8جدول رقم )

بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج  المتعلقة العباراتالدراسة على 
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تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة  لتكاليف البيئيةالنفطية بتوفر معلومات عن ا

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

1 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

تكاليف المنازعات القضائية نتيجة إلخالل 

 ة البيئة.الشركة بقوانين ولوائح حماي

3.57 1.040 -2.531 .011 

2 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

التكاليف المتعلقة بتقليل أضرار المخلفات 

 الصناعية.

3.87 .681 -4.290 0.000 

3 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

تكاليف المعالجات الطبية لألمراض التي تسببها 

 الشركات الصناعية

3.63 .890 -3.152 .002 

4 
توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

 تكاليف ناتجة عن إعادة التدوير.
3.70 .750 -3.766 .000 

5 

توفر محاسبة التكاليف البيئية معلومات عن 

تكاليف تتعلق بمشاريع البحث والتطوير للمسائل 

 المتعلقة بالبيئة.

4.13 .681 -4.540 .000 

6 
التكاليف البيئية معلومات عن  توفر محاسبة

 تكاليف بيئية وقائية تمنع حدوت األضرار البيئية
4.10 .712 -4.504 .000 

المعنوية  ىنالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستو ،(8من خالل الجدول رقم )   

( 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس ) ،(0.05)

ات المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية لجميع العبار

بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية 

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل  .والمالءمة والموثوقية

مفردات عينة الدراسة على هذه ن متوسطات إجابات إالفرضيات البديلة لها وحيث 

(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على 3العبارات تزيد عن متوسط المقياس )

والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية  .هذه العبارات

للفهم ر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية يبشركة الهروج النفطية بتوف

والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية تم إيجاد المتوسط العام إلجابات 

 (  Zاختبار ) مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بهذه الفرضية واستخدام

(، حيث كانت الفرضية 9فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) ،(3حول متوسط المقياس)

ة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام محاسبة الصفرية: المتوسط العام لدرج
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التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم 

عن  بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة والموثوقية ال يختلف معنويا  

 (. 3متوسط المقياس )

لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمدى قيام الفرضية البديلة: المتوسط العام 

محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية 

عن  وقية يختلف معنويا  ثمة والموءتتسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمال

 (.3متوسط المقياس )

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 9الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة 

الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة 

 وقيةثمة والموءوالموضوعية والمال

 البيان
المتوسط 

 العام

 االنحراف

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة 

الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف 

البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة 

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية

3.8333 .48935 9.327 29 .000 

( بداللة 9.327( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )9)من خالل الجدول رقم 

لذلك نرفض الفرضية  .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

يام شركة هذا يشير إلى قفإن (، 3( وهو يزيد عن متوسط المقياس )3.8333الدراسة )

الهروج النفطية بتوفير معلومات عن التكاليف البيئية تتسم بالقابلية للفهم والمقارنة 

 والموضوعية والمالءمة والموثوقية.

مدى قيام شركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة  -2

 :لمستخدمي المعلومات المحاسبية

بمدى قيام  العبارات المتعلقةى كل عبارة من الختبار معنوية درجة الموافقة عل

محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية 

تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط  ،مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

رضية الصفرية (، حيث كانت الف10فكانت النتائج كما في الجدول رقم ) .(3المقياس)

 والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي: 
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عن متوسط  الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا   

 (.3المقياس)

عن متوسط  الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا   

 (.3المقياس)

لكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة ( نتائج اختبار و10جدول رقم )

بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج  المتعلقة العباراتالدراسة على 

 النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

 م

 العبارة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

حسوالم

 بة

 000. 3.926- 819. 3.87 قرارات اإلدارة والعاملين 1

ن يقرارات المستثمرين الحالي 2

 والمتوقعين
3.93 .868 -3.957 .000 

قدرة الشركة في الحصول على إعانات  3

 من الدولة
3.77 1.040 -3.130 .002 

قدرة الشركة في الحصول على  4

 قروض من المصارف
3.53 .973 -2.583 

.010 

القرارات اإلستراتجية طويلة األجل  5

 والخاصة بالتوسعات

3.77 1.040 -3.171 .002 

المعنوية  ى( نالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستو10من خالل الجدول رقم )

( 3ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس) ،(0.05)

سبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بمدى قيام محا المتعلقةلجميع العبارات 

لذلك  .بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

ن إوحيث  .نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها

متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط 

 (، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات. 3لمقياس)ا

والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج 

تم  ،النفطية بتوفر معلومات عن التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية

فردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بهذه إيجاد المتوسط العام إلجابات م

فكانت النتائج كما  .(3حول متوسط المقياس) (  Zاختبار ) الفرضية واستخدام
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حيث كانت الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة  .(11بالجدول رقم )

 (.3عن متوسط المقياس) على العبارات المتعلقة ال يختلف معنويا  

 البديلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة يختلف معنويا   الفرضية

 (.3عن متوسط         المقياس)

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 11الجدول رقم )

جميع العبارات المتعلقة بمدى قيام شركة الهروج النفطية بتوفر  الدراسة على 

 التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية معلومات عن

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مدى قيام محاسبة التكاليف 

البيئية بشركة الهروج النفطية 

بتوفر معلومات عن التكاليف 

البيئية مفيدة لمستخدمي 

 اسبيةالمعلومات المح

3.7733 .80298 5.275 29 .000 

( بداللة 5.275( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )11من خالل الجدول رقم )

لذلك نرفض الفرضية .( 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

هذا يشير إلى وجود ارتفاع ف(، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس) ،(3.7733الدراسة )

في مستوى قيام محاسبة التكاليف البيئية بشركة الهروج النفطية بتوفر معلومات عن 

 التكاليف البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية.

  :مستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج النفطية -3

الفرضية الفرعية المتعلقة بمستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج  الختبار

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة  ،النفطية

ر ي)مدى قيام محاسبة التكاليف البيئية بالشركة بتوف :بهذه الفرضية المتمثلة في

تسم بالقابلية للفهم والمقارنة والموضوعية والمالءمة معلومات عن التكاليف البيئية ت

ر معلومات عن التكاليف يوقيام محاسبة التكاليف البيئية بالشركة بتوف ،والموثوقية

حول متوسط  (Zاختبار) البيئية مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية( واستخدام

ت الفرضية الصفرية: حيث كان .(12فكانت النتائج كما بالجدول رقم ) .(3المقياس)

المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى جودة المعلومات 

  (.3)عن متوسط المقياس المحاسبية بشركة الهروج النفطية ال يختلف معنويا  
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الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة بمستوى جودة 

 (.3عن متوسط المقياس ) حاسبية بشركة الهروج النفطية يختلف معنويا  الم المعلومات 
 

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 12الجدول رقم )

الدراسة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة 

 الهروج النفطية

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 لمعياريا

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

مستوى جودة المعلومات المحاسبية 

 بشركة الهروج النفطية
3.8061 .54006 8.175 29 .000 

( بداللة 8.175( نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار )12من خالل الجدول رقم )

ذلك نرفض الفرضية ل .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إوحيث  .الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

(، وهذا يشير إلى تحسن في 3وهو يزيد عن متوسط المقياس ) ،(3.8061الدراسة )

 مستوى جودة المعلومات المحاسبية بشركة الهروج النفطية.

ية في قياس وتحليل التكاليف البيئية الصعوبات التي تواجه الشركات الصناع -ثالثا  

  :واإلفصاح عنها

بالصعوبات التي  العبارات المتعلقةالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

تم  ،تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

لنتائج كما في الجدول فكانت ا .(3استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس )

(، حيث كانت الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على العبارة ال 13رقم )

(. الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على 3عن متوسط المقياس ) يختلف معنويا  

 (.3عن متوسط المقياس ) العبارة يختلف معنويا  

سطات إجابات مفردات عينة ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متو13جدول رقم )

بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في  العبارات المتعلقةالدراسة على 

 قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

 المتوسط العبارة م
االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

الداللة 

 المحسوبة

 001. 3.352- 1.064 3.80 المحاسبة البيئية عملية معقدة وعالية التكاليف 1

2 
عدم وجود عقوبات واضحة لمن يخالف 

 التشريعات المتعلقة بالبيئة
3.93 1.081 -3.640 .000 
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3 
غياب الوعي البيئي لدى المسؤولين في 

 الشركات الصناعية
4.27 .828 -4.474 .000 

4 
غياب المنافسة ما بين الشركات الصناعية 

 على أساس الجوانب البيئية
4.17 .913 -4.136 .000 

5 

ال تعد االعتبارات البيئية من االهتمامات التي 

لشركات الصناعية في الوقت للها أولوية 

 الحالي

4.27 .828 -4.427 .000 

المعنوية  ىنالحظ أن الدالالت المحسوبة أقل من مستو ،(13من خالل الجدول رقم )

( 3عن متوسط المقياس)ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد  ،(0.05)

لجميع العبارات بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل 

التكاليف البيئية واإلفصاح عنها. لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات 

ن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على إوحيث  .ونقبل الفرضيات البديلة لها

(، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة 3متوسط المقياس ) هذه العبارات تزيد عن

على هذه العبارات. والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بالصعوبات التي تواجه 

تم إيجاد  ،الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

لمتعلقة بهذه الفرضية المتوسط العام إلجابات مفردات العينة على جميع العبارات ا

فكانت النتائج كما بالجدول رقم  ،(3حول متوسط المقياس ) (  Zاختبار    ) واستخدام

حيث كانت الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات  .(14)

المتعلقة بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية 

(. الفرضية البديلة: المتوسط 3عن متوسط المقياس) فصاح عنها ال يختلف معنويا  واإل

 (.3عن متوسط المقياس) العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة يختلف معنويا  

( حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  Z( نتائج اختبار) 14الجدول رقم )

ة بالصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في الدراسة على جميع العبارات المتعلق

 قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها

 البيان
المتوسط 

 العام

االنحراف 

 المعياري

إحصائي 

 االختبار

درجات 

 الحرية

الداللة 

 المحسوبة

الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية في 

 قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح عنها
4.0867 .66578 8.940 29 .000 

( بداللة 8.940نالحظ أن قيمة إحصائي االختبار ) ،(14من خالل الجدول رقم )

( لذلك نرفض الفرضية 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000محسوبة )

ن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث 

هذا يشير إلى وجود ف(، 3وهو يزيد عن متوسط المقياس) (4.0867الدراسة )
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صعوبات تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية واإلفصاح 

 عنها.

 اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة: -رابعا  

مستوى القياس المحاسبي للتكاليف البيئية الختبار الفرضية الرئيسية المتعلقة بأثر    

تم استخدام معامل االرتباط  ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية ح عنهاواإلفصا

)بيرسون( على متوسطات إجابات مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة 

ومتوسطات إجابات  ،القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها بمستوى

جودة المعلومات المحاسبية  مفردات العينة على جميع العبارات المتعلقة بمستوى

ال يوجد أثر  (، حيث كانت الفرضية الصفرية:15فكانت النتائج كما في الجدول رقم )

على  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها ذو داللة إحصائية لمستوى

يوجد أثر ذو داللة  :مستوى جودة المعلومات المحاسبية. مقابل الفرضية البديلة

على مستوى  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها ة لمستوىإحصائي

 جودة المعلومات المحاسبية.

القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح  ( نتائج اختبار أثر مستوى15جدول رقم )

 على مستوى جودة المعلومات المحاسبية عنها

 البيان م

قيمة 

معامل 

 االرتباط

الداللة 

 المحسوبة

نسبة 

 األثر %

1 
على مستوى  القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةأثر مستوى 

 جودة المعلومات المحاسبية
0.388 0.034 15.05 

2 
على مستوى جودة  التكاليف البيئية أثر مستوى اإلفصاح عن

 المعلومات المحاسبية
0.701 0.000 49.14 

3 
 فصاح عنهاالقياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإل أثر مستوى

 على مستوى جودة المعلومات المحاسبية
0.679 0.000 46.10 

 

القياس  نالحظ أن قيمة معامل االرتباط ألثر مستوى ،(15من خالل الجدول رقم )

( بداللة 0.388على مستوى جودة المعلومات المحاسبية ) المحاسبي للتكاليف البيئية

لذلك نرفض الفرضية  ،(0.05)وهي أقل من مستوى المعنوية  ،(0.000معنوية )

داللة  يوهذا يدل على وجود أثر طردي )موجب( ذ ،الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

على مستوى جودة المعلومات  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية إحصائية لمستوى

% من التغير في مستوى جودة المعلومات المحاسبية يعود 15.05ن إالمحاسبية، حيث 

إذ لم يتأثر مستوى جودة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ر في مستوىإلى التغي
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. قيمة معامل القياس المحاسبي للتكاليف البيئية المعلومات المحاسبية إال بمستوى

على مستوى جودة المعلومات  التكاليف البيئية االرتباط ألثر مستوى اإلفصاح عن

 .(0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) ،(0.000( بداللة معنوية )0.701المحاسبية )

وهذا يدل على وجود أثر  ،لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة

على  التكاليف البيئية داللة إحصائية لمستوى اإلفصاح عن يطردي )موجب( ذ

% من التغير في مستوى جودة 49.14ن إحيث  ،مستوى جودة المعلومات المحاسبية

إذ لم  التكاليف البيئية محاسبية يعود إلى التغير في مستوى اإلفصاح عنالمعلومات ال

 . التكاليف البيئية يتأثر مستوى جودة المعلومات المحاسبية إال بمستوى اإلفصاح عن

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنهاقيمة معامل االرتباط ألثر مستوى 

وهي أقل  ،(0.000( بداللة معنوية )0.679ة )على مستوى جودة المعلومات المحاسبي

 ،لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة .(0.05من مستوى المعنوية )

القياس داللة إحصائية لمستوى  يوهذا يدل على وجود أثر طردي )موجب( ذ

 .على مستوى جودة المعلومات المحاسبية المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها

% من التغير في مستوى جودة المعلومات المحاسبية يعود إلى التغير 46.10ن إحيث 

إذ لم يتأثر مستوى جودة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنهافي مستوى 

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها.المعلومات المحاسبية إال بمستوى 

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها معا   ولتحديد أثر كل من مستوى

 ،تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية

 (.17(  والجدول رقم )16فكانت النتائج كما بالجدول رقم )

 واإلفصاح  اسبي للتكاليف البيئيةالقياس المح ( نتائج اختبار أثر مستوى16جدول رقم )

 على جودة المعلومات المحاسبية عنها

 Tالداللة المحسوبة لــ  Tلــ  قيمة ßقيمة المعلمة  النموذج

 القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةأثر مستوى 

 على مستوى جودة المعلومات المحاسبية
.388 2.703 .012 

 التكاليف البيئية أثر مستوى اإلفصاح عن

 ومات المحاسبيةعلى مستوى جودة المعل
.678 5.319 .000 

القياس نالحظ أن قيمة المعلمة االنحدارية ألثر مستوى  ،(16من الجدول رقم )

 ة( بدالل0.388على مستوى جودة المعلومات المحاسبية ) المحاسبي للتكاليف البيئية

هذا يدل على معنوية أثر و .0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  ،(0.012محسوبة)

على مستوى جودة المعلومات المحاسبية،  القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةمستوى 
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بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية حيث إن زيادة مستوى

 من الوحدة.  0.388جودة المعلومات المحاسبية 

على  لبيئيةالتكاليف ا كما بلغت قيمة المعلمة االنحدارية ألثر مستوى اإلفصاح عن

وهي أقل من  ،(0.000محسوبة ) ة( بدالل0.678مستوى جودة المعلومات المحاسبية )

التكاليف  هذا يدل على معنوية أثر مستوى اإلفصاح عنو .0.05مستوى المعنوية 

 حيث إن زيادة مستوى اإلفصاح عن ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية البيئية

ة يؤدي إلى زيادة مستوى جودة المعلومات المحاسبية ب بوحدة واحد التكاليف البيئية

 من الوحدة. 0.678

القياس المحاسبي للتكاليف  ( نتائج تقييم اختبار ألثر كل من مستوى17جدول رقم )

 واإلفصاح عنها معا   البيئية 

قيمة 

معامل 

االرتباط 

R 

قيمة 

معامل 

التحديد  

R
2

 

قيمة 

معامل 

التحديد 

المعدل 

R
2

 

 (ANOVAن األحادي )تحليل التباي

 المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درج

ة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

الدالل

ة 

المح

سوبة 

 Fلـــ 

1186.471 .000 
.994 .988 .988 

تباين 

 االنحدار

437.875 2 218.937 

 185. 28 5.167 تباين البواقي

  30 443.041 التباين الكلي

أثر كل من بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد  :تي(، يتضح اآل17ل رقم )من الجدو   

وهو ارتباط  ،(0.994) القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها معا   مستوى

القياس المحاسبي  مستوىوهذا يعني أن  ،(0.988كما بلغت قيمة معامل التحديد ) .موجب

في % من التغير الحاصل 98.8تسهم في تفسير  ا  للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها مع

 . مستوى جودة المعلومات المحاسبية

( أن قيمة إحصائي االختبار ANOVAأوضح تحليل التباين األحادي )كما    

وهذا يدل  .0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  ،0.000( بداللة محسوبة 1186.471)

 ي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها معا.القياس المحاسب أثر كل من مستوىعلى معنوية 

 :نتائج الدراسة

 النتائج التالية: ىلإمن خالل تحليل البيانات السابقة توصلت الدراسة    

القياس المحاسبي للتكاليف  يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى -1

التغير في  % من15.05ن إحيث  ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية البيئية
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القياس المحاسبي  مستوى جودة المعلومات المحاسبية يعود إلى التغير في مستوى

القياس  إذ لم يتأثر مستوى جودة المعلومات المحاسبية إال بمستوى ،للتكاليف البيئية

 .  المحاسبي للتكاليف البيئية

 يف البيئيةالتكال يوجد أثر طردي )موجب( ذو داللة إحصائية لمستوى اإلفصاح عن -2

% من التغير في مستوى جودة 49.14ن إحيث  ،على مستوى جودة المعلومات المحاسبية

إذ لم  ،التكاليف البيئية المعلومات المحاسبية يعود إلى التغير في مستوى اإلفصاح عن

  .التكاليف البيئية يتأثر مستوى جودة المعلومات المحاسبية إال بمستوى اإلفصاح عن

ت تواجه الشركات الصناعية في قياس وتحليل التكاليف البيئية توجد صعوبا -3

 ،لين في الشركات الصناعيةوالمسؤ ىوتتمثل في غياب الوعي البيئي لد ،واإلفصاح عنها

غياب في عدم وجود عقوبات واضحة لمن يخالف التشريعات المتعلقة بالبيئة وفي و

ارتفاع في وكذلك  ،البيئية بين الشركات الصناعية على أساس الجوانب المنافسة ما

 تكاليف تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية.

 : توصيات الدراسة

ل حتى يستطيع التعام ،داري في قطاع الصناعات النفطيةواإل المحاسبي لفريقتطوير ا -1

من خالل توفير  وذلك ،الل فع  ضايا التلوث البيئي والتكاليف المرتبطة به بشكـع قـم

 تهم المهنية.اءسهم في الرفع من كفتدريبية ت   برامج

داراة محاسبة التكاليف البيئية من شأنه أن يساعد في تحديد وقياس تصميم نظام إل -2

ألن نتائج القياس المحاسبي لهذه التكاليف سيساعد في تحسين  ،وتحليل التكاليف البيئية

 جودة المعلومات المحاسبية.

في قطاع الصناعات والمعايير والمقاييس البيئية واألنظمة نين من االلتزام بالقواكد التأ -3

مع ضرورة فرض عقوبات صارمة على  ،ل المشرع الليبيالموضوعة من قبالنفطية 

 الشركات المخالفة. 

من واضحة تبني خطط وسياسات القائمين في قطاع الصناعات النفطية في ليبيا على  -4

قطاع اإلنتاجية المختلفة لل ات التي تصدرها المراحن الملوثـمالبيئة ى ـاظ علـالحفل أج

 الصناعات النفطية.

 :خالصة الدراسة

ثره الصحي على أل ا  ، نظر ا  هم المشاكل التي تواجة العالم مؤخرأيعد تلوث البيئة من    

هداف الشركة وسياساتها أالذين يحددون  ىداء العاملين، حتأالمجتمع والطبيعة وعلى 

وعليه  .رباحثير على القدره في تحقيق األأالمجتمع لها ت ىلشركة لدن صورة اأيدركون 
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خد التكاليف البيئية بنظر االعتبار سيجعل مهنة المحاسبة قادرة على توفير معلومات أن إف

ن المعلومات المحاسبية الصادرة أشك  دارية. والمة لصنع القرارات اإلءهمية ومالأر ثكأ

ن الهدف إلذلك ف .و فشلها في احترام البيئةأا نجاحه ىالشركات تحدد مد هعن هذ

تكاليف عن الفصاح المحاسبي ثر القياس واإلأجراء هذه الدراسة هو معرفة إمن  ساسياأل

تم تصميم استمارة استبيان  ،ولتحقيق هذا الهدف .البيئية على جودة المعلومات المحاسبية

الهم في شركة الهروج عمأيزاولون  ا  محاسب 30وزعت علي  سؤاال   31تحتوي علي 

 حصائية ماإات داللة ذالدراسة وجود عالقة  هسية في هذيالنفطية، وكانت الفرضية الرئ

بين القياس واالفصاح المحاسبي لتكاليف البيئية وجودة المعلومات المحاسبية، والتي 

واالرتباط  اختبار ولكوكسون وذلك من خالل استخدام ،باتهاإثفي ت الدراسة نجح

(. وقد (SPSSلبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ا  ار المتعدد وفقواالنحد

تصميم نظام إلدارة محاسبة التكاليف البيئية من شأنه أن يساعد وصي الباحثان بضرورة أ

ألن نتائج القياس المحاسبي لهذه التكاليف  ؛في تحديد وقياس وتحليل التكاليف البيئية

ما عن التوصيات المستقبلية، فيمكن أ، علومات المحاسبيةسيساعد في تحسين جودة الم

بين الشركات النفطية الليبية لعملية القياس واإلفصاح عن  جراء دراسة مقارنة ماإ

 جراء دراسة حول إالتكاليف البيئية وأثره على جودة المعلومات المحاسبية، كما يمكن 
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ياسيـــر الس  ــأثـــــر األيديولوجيات الدينية في الفك

جنزور . جامعة  ـقسم علم االجتماع . كلية التربية  ـ ن الحنينـــد. محمد عبد الرحم

 طرابلس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مـــــةمقد  

جميع الكتب السمــاوية سواء أكانت التوراة أم اإلنجيل أم القران الكريم إن        

ولكن بعض  ؛ واعتبرته من أحسن المخلوقات على وجه األرض ، كّرمت اإلنســان  

ى الّديــن التفسيرات للّدين التي صدرت من بعض من ظنوا أنفسهم أنهم أوصياء عل

عن الهدي الحقيقي له ، فجعلت من بعض نصوصه أفهامهم  ن دون الناس انحرفت عـ

رب آوم، ة يسياس لتحقيق أهداف  ت تلك النصوص واستغل، مظهرا للتعصب  

.شخصية

بعض نصوص داف السياسية هم من وظفوا ــوالواقع أن أغلب أصحاب األه      

 -سيما الدين اإلسالمي -أن تعاليم األديان من رغم ، على الين لخدمة مصالحهم الدّ 

 في كتابه العزيز  -تعالىـ  يقول هللا ،  وحرية الرأي ، و إلى التشاور بين الناس ــــتدع

    ُرُهم  ُشوَرى بَي نَُهم  َوأَم (1 ) ، دم فرض الفكر ــإلى ع ــو تدع فهذه اآلية الكريمة

رأي الجماعي الذي يخدم الفرد والمجتمع. ــلى االلتزام بالإو، الواحد 

، الم ــراء جماعات تتستر باإلسآق ـــالنظام السياسي في أي مجتمع ال يكون وفو      

وة ــبل في عمومه ومبادئه ما هو إال دع؛ والمصالح الشخصية ، تسعى للحكم و

الدينية التي تتميز بالتطرف  تاأليدولوجيا، فكل  إلصالح المجتمع بمبادئ وقيم سامية

 تلقفقد اخ ، وهي سبب الصراع بين المجتمعات، لها أثر كبير في الحياة لسياسية 

، ين أفكارا تخدم مصالحهم السياسية أصحاب تلك األيديولوجيات المتطرفة من الدّ 

ق اإللهي ــفكرة الح، ومنهم من اتكأ على  فمنهم من اتكأ على الترسيمات اليهودية 

وما تفرع عنها من أحزاب وحركات  للملوك في أوربا ، كما أن فكرة الحاكمية 

 ، بينما في حقيقة األمـــر أن اإلسالمي أنه تمثل الّدين سياسية قامت على أساس 

. اإلسالم بريء منها

 أهمية الدراســة :  

تعد األيديولوجيات الدينية  المتطرفة ظاهرة من الظواهر الهّدامة التي تستوجب    

رها السلبي على المجتمع ، فالصراع ـــدراستها دراسة وصفية تحليلية إلظهار مدى أث
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رها على الطريقة التي يفستو، بعض النصوص الدينية استغالل األيديولوجي وهو 

في والسياسي ، لتفكك االجتماعي ل، هو السبب الرئيسي الشخصية  المآرب تخدم 

 مجتمعاتنا .

ن ــمن خالل ما نراه ممراً نلمسه  سالمي نعيش  واقعا وفي عالمنا العربي واإل    

 لذا سنستعرض في هذا البحث .تلك الجماعات المتطرفة بعض تصرفات صدرت من 

من سيتم توضيحه وهذا ، يديولوجيات الدينية في االنقسام السياسي واالجتماعي أثر اإل

        الل دراسة وتحليل عناصر الموضوع.ــخ

ين وفي الفكر السياسي  المعاصر ثقافات وأيديولوجيات مختلفة تلبست باسم الدّ      

تيالء على السسعيا حثيثا ليمثلها أفراد أو جماعات لها مطامع  سياسية  ، وتسعى 

ثقافي في المجتمع، الفراغ ساعدها على تحقيق مآربها وجود الالسلطة والحكم ، 

الخلل وجود ، كما ساعدها التي تروج لها فاستغلته تلك االيديولوجيات لنشر أفكارها 

الذي طرأ على العادات ، والتقاليد ، والقيم االجتماعية نتيجة المتزاج الثقافات 

الم ــانتشرت عن طريق وسائل اإلع -خاصة الغربيّة منها -فات المختلفة، فتلك الثقا

فتسببت في وجود انقسامات ، داخل المجتمعات  ، وغيرها من الوسائل بين المجتمعات 

 تحتاج  إلى  تظافر الجهود المكثفة لمعالجتها 

 :  تحديد المشكلـــة

ر، ـــخبمسّمى يختلف عن اآلينية المعاصرة  تظهر في كل فترة يديولوجيات الدّ األ      

ات بين وخلق الصراع، وهو عدم استقرار المجتمع   اً ولكن هدفها   يكاد يكون واحد

ولوجيا يتم من ييدوبهذا يمكن القول بأن األ لفتن بين أفراده ،إذكاء نار او فئاته ، 

، يم وتحديد المفاه، واالشتراك في مجموعة من األفكار ، خاللها تحقيق الذات القومية 

جهود الكتاب والباحثين الذين كتبوا عن من رغم ، وعلى الوالمهام التي يجب انجازها

وما توصلوا ، يديولوجيات الدينية وأثرها في األفكار السياسية لدى أفراد المجتمع األ

فهي ، يديولوجيات مواكبة للعصر فمازالت هذه األ، إليه من نتائج حول هذا الموضوع 

  .رـــخى يختلف عن اآلمسمّ تظهر في كل فترة ب

  : أهــداف البحث

 تكمن أهداف البحث فيما يلي:      

راء آومعرفة مفهومها وفق ،  ااأليديولوجيتحديد تاريخ ظهور مصطلح   -1

 الباحثين والكتًاب.
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ي ــالكشف عن أسباب ظهور األيديولوجيات الدينية في المجتمع العرب -2

 واإلسالمي. 

األيديولوجية الدينية في الوضع االجتماعي والسياسي لدى ر ــثأتوضيح   -3

 المجتمع

 :  ةـــمنهج الدراس

م المعلومات ـــسلكت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ؛ مستندا على أه      

ن ــوالبيانات من خالل المصادر والمراجع ذات العالقة بموضوع الدراسة، فسأبين م

من  -أيضا  -ومعناها ، لغة واصطالحا  األيديولوجية  خالل جمع المعلومات  معنى

سأتطرق إلى ذكر بعض العوامل المرتبطة  -وأيضا  -المنظور االجتماعي والسياسي 

ومن ثم ، والقيم ، والتقاليد ، والعادات ، بالعناصر المهمة في هذا البحث كالثقافة 

نا بأهم المصادر والمراجع سأوضح  أثر األيديولوجية الدينية في الفكر السياسي مستعي

  التي تثري موضوع البحث

 خطة البحث :

تكلمُت في المحور األول ،  وخاتمة،   وثالثة محاور  ،وقد قسمت البحث إلى مقدمة   

وخصائصها ، وفي المحور الثاني  : ، نواعها وأ ، وتعريفها، ن األيديولوجيات ع

، وفي المحور  السياسيوودورها في االنقسام االجتماعي  رة التطرف الدينيــظاه

 ، والتوصيات ، ثم الخاتمة  ر األيديولوجية في سياسة المجتمعـــأثالثالث : 

 وخصائصها:، وأنواعها  ، تعريف األيديولوجيا ـــ المحور األول 

 تعريف األيديولوجيا . -1

اإليديولوجية  بنفس المعنى في معنى اإليديولوجية لغة : لقد ورد تعريف مصطلح      

كثير من المعاجم والقواميس اللغوية كلسان العرب ، والقاموس المحيط، والرائد، 

:  لغةفي التعني ، لوجية يويدوالمعجم الوسيط، معجم اللغة العربية المعاصر، فاأل

( ، 2أو طبقة اجتماعية )، مجموع األفكار والمعتقدات خاصة بعصر ما أو مجتمع 

: جمع لكلمة  وهي، حد القواميس اللغوية األخرى وردت كلمة إيديولوجيات وفي أ

والفلسفات التي يؤمن بها ، والعقائد ، واألفكار ، وتعني مجموعة اآلراء ،  ايديولوجيأ

 .( 3أو جماعة ) ، أو حزب، أو أمة  ، شعب
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أو  ، : الفكر هي،  ااأليديولوجين أومن خالل التعريفين السابقين يمكن القول ب         

بمعنى أن الفرد في المجتمع يتمتع بمعرفة فلسفية أو عقائدية : أي ، المبدأ  و، أالمذهب 

 أو االشتراك مع من يختلف معهم في الرأي.، عميقة رافضا كل الحلول الوسطية 

والباحثين كل من منظور ، والكتاب ، كثير من العلماء  هذا المصطلح تناوله  إن      

ولكن إذا نظرنا إلى المعنى العام لهذا المفهوم  ووفق  ؛  واهتماماته، تخصصه 

)  دستت دي  فيمكننا القول بأن كلمة أيديولوجية  وفق رأي العالم، استخدامه األصلي 

ر ـتشي ثحي، : علم األفكار  م ( ، تعنيDestutt de Tracy 1754  .1836تريسي 

      (  .  4دا أو جماعة)إلى مجموعة من المعتقدات والقيم يتبناها فر

ق تفسير أغلب العلماء والمفكرين أنها ــوالجدير بالذكر أن األيديولوجية وف       

 والدينية. ، والجمالية، والخلقية ، من األفكار السياسية  اً قــنس: تعتبر

( عن مفهوم  Destutt de)   ومن خالل  اطالعي على ما أشار إليه العالم        

طرح وفق النظرة على الفلسفة التي تُ  جيا يمكن القول بأن هذا المفهوم يدلّ يديولواأل

، لذا انصرف هذا  وتقتصر على دراسة المعاني والظواهر النفسية، الميتافيزيقية 

على التحليل األجوف والمنافسة  المصطلح إلى السخرية والتحقير ، فأصبح يدلّ 

ها مكان أساسي ز بصفات متعددة أهمها: أنّ ـــ، فهي إذن  تمي العقيمة والتفكير الخيالي

تتصف بالبعد الكبير عن   -وأيضا ـ لالتصال بين ما هو فردي وما هو جماعي 

 التفسير العلمي باعتبارها معيارية وشاملة.

في تفسيره لأليديولوجية حيث  ( ماركس)وربما هذا يتطابق مع ما جاء به          

، فقد  ومن هنا فهي تعكس العالقات االقتصادية، فوقية ها جزء من البنية الإنيقول :" 

وقد تكون غير ، ر عن الطبقات التقدمية الثورية ـــتكون في نظره علمية عندما تعبّ 

(، وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى 5) علمية عندما تعبر عن مصالح طبقات رجعية

كانوا يعارضونه في  على من ( يديولوجيوناأل) الذي أطلق مصطلح ( نابليون)قول 

 أطماعه االستعمارية.

نجده يقول أنها جزء من البنية  ( ماركس)وإذا نظرنا إلى تفسيره لأليديولوجية عند      

، فقد تكون في نظره علمية عندما  ومن هنا فهي تعكس العالقات االقتصادية، الفوقية 

ر عن مصالح ـــعندما تعبّ  وقد تكون غير علمية، ر عن الطبقات التقدمية الثورية ـــتعبّ 

ولكنها تقاوم  ؛ رــتتطور وتتغي ( ماركس)يديولوجية في نظر ، فاأل طبقات رجعية

هو الذي وضع أسس اإليديولوجية  ( ماركســ : ) التغير الجدري واألساسي ف

ن التغيرات في األيديولوجية إلذلك ف ؛ ولكن اآلخرين الذين قاموا بتفسيرها؛ الماركسية 
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ز بين التقليديين ــر بمراحل الصراع المركّ ـوفي الغالب تم، شديد  ببطءتحصل 

رات بغض النظر عن مقاومة التجديدات، فكل والمجددين حول الحاجة إلى التغيّ 

، األيديولوجيات تدخل في تطور خاص وتغيرات مرئية وغير مرئية في المجتمع 

ر ــمع الواقع الجديد ، فهذا األم فيحدث تغيرا في األيديولوجية مما يجعلها أكثر تالئما

 (6) إلى تغيير ذاتها اباأليديولوجيي ؤدّ ــي

الرغم من أن مصطلح اإليديولوجية له العديد من االستخدامات والمفاهيم  وعلى        

وأكثر ما يستخدم هذا المصطلح  يستخدم في  ،كار ـــعلم األف: ي ـــالمتنوعة فإنه يعن

فهو يعتبر مفهوم  ، علم االجتماع السياسي ، أما من حيث المنظور االجتماعي العام 

ن ـفهو يسعى إلى تفسير كثير م، محايد ؛ ألنه خليط من مجموعة معتقدات ومفاهيم 

ات السياسية دة من خالل منطق يقوم بتوجيه وبسط االختيارالظواهر االجتماعية المعقّ 

عبارة : لذا يمكن القول هنا بأن اإليديولوجية هي ، واالجتماعية لألفراد والجماعات 

واألساطير التي تؤمن بها مجموعة ، كالمعتقدات ، عن نظام من األفكار المتشابكة 

 أو مجتمع معين. ،  معينة 

 وخصائصها:، أنواع األيديولوجية -2

،  ، والطبيعية : العلمية منهاكثيرة  ومتعددة ،  اع أنوتتنوع إلى  أليديولوجية ا     

هي أن ، يديولوجيا . أما عن الخصائص التي يجب توفرها في األ ، والدينية والفكرية

وتكون لها القدرة في توجيه عملية التقييم عند الفرد ، تمتلك السلطة على اإلدراك 

 فيجب أن تكون متماسكة منطقيا.  ، واالستطاعة في توفير التوجيه تجاه العمل

   : اإليديولوجية الدينية 

إن أغلب الباحثين الذين كرسوا اهتماماتهم بدراسة األيديولوجيات لم يختلفوا في         

، وباعتبار أن األيديولوجية الدينية مرتبطة ارتباطا  تعريفها من حيث المفهوم العام

فهي تكتسب صفات متصلة بكل ، عية وغيرهما وثيقا باأليديولوجية السياسية واالجتما

ز من أجل  ـّـوالغرض من ذلك التحي،  اً أو فلسفي اً،ز إيديولوجي سواء أكان دينيــّ تحي

و نظرنا إليها من زاوية غير ــأن كل األديان لمن رغم على ال،  تحقيق أهداف سياسية

،  فهي ليست من صلبه ، متعصبة نجد أنها تنبذ خدمة المصالح الشخصية باسم الدين 

ولكن استغل  ؛ ال عالقة لها باإليديولوجية السياسية أصلها فكل األديان السماوية في 

ربهم الخاصة ، ولخدمة  آبعض ضعاف النفوس تفسيرات تلك النصوص لخدمة  م

وى ــفهذه الق ،جماعات بعينها تسعى بدورها لالستحواذ على السلطة والحكم باسم الدين
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، فهي تحمل فكرا إيديولوجيا سياسيا من وصولها للسلطة ، وأفكارها  لها أجندتها

 .وبقائها فيها باسم الدين

وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى بعض الذين لهم إسهامات في علم االجتماع       

(  الذين رسموا جانبا  والسياسة مثل  )كارل ماركس ( ، و ) فيبر ( ، و) دور كهايم

من المالمح والخصائص العامة للّدين حيث  نجد ذلك واضحا في كتاباتهم   مهماً 

) ماركس(  :  خر من عدة جوانب فـــوآرائهم حيث أن كل واحد منهم يعد مكمال لآل

ويبرر سلوكها على ، يديولوجيا يخدم مصالح الفئات الحاكمة أ ين بعداً أعتقد أن للدّ 

وما يرتبط بها ، م الدينية ـــشّدد على أهميّة القيدور كهايم(  فقد  حساب اآلخرين ، أما )

، فالمفاهيم التي  من شعائر احتفالية في تعزيز التضامن والتماسك بين أفراد المجتمع

ين  داخليا ين يمكن استخدامها في دراسة دور الدّ دور كهايم(  حول دور الدّ  طرحها )

  ه ـــ، ومن خالل ما طرح مثلما يقوم بدور فاعل في تأليب جماعة ضد جماعة أخرى

دور كهايم(  من أفكار وتصورات نظــرية عن دور الممارسات الشعائرية في حشد  )

، واالجتماعية ، والدينية ، والسياسية نجد أنه  مشاعر النّاس في جوانب الحياة النفسية

يختلف عن )كارل ماركس( على الرغم من أن كل واحد منهما يعد مكمال لآلخر من 

رز في ــبي(   ، إالّ أن وجه االختالف بينهما هو أن ) دور كهايمؤهكتاباته وآراحيث 

ين مع التركيز بصورة خاصة على االعتقاد الديني في كتاباته البحثية دراسة الدّ 

ال األولية ـكـاألش (ى : المجتمعات التقليدية الصغيرة ، وهذا واضح من مؤلفه المسم

ا كتبه نالحظ أنه ال يربط بالتفاوت االجتماعي، أو ، فمن خالل م(  للحياة الدينية

 (Durkhim.firstpub السلطة ؛ بل يدرس عالقته بطبيعة المؤسسات االجتماعية .)

في  م( يتضح تشّدده 1920 – 1864-اني ) ماكس فيبرــأما عن العلم األلم       

على  (  علم اجتماع الدين : ) من خالل كتابه معالجته لقضايا االسالمية وهذا واضح 

عكس معالجته للعالقة بين القيم واألخالق البروتستانتية ، ونشأة الرأسمالية في أوربا 

على الصلة الوثيقة بين الدين خاصة الدين اإلسالمي  والسلوك اليومي الهادف ذو 

 .المضمون االقتصادي

من حيث ء متناسقة اعتبر القيم والمعتقدات اإلسالمية جا ( ماكس فيبر) إن      

اإلسالم  ( ماكس فيبر )فبعبارة أوضح اعتبر، معالجات المادية للطبقة المحاربة ال

والقيم الصوفية المعبرة عن عواطف  ، والقيم الفروسية، زواج بين التجارية 

لمحاربة اإلسالم باتجاه اوجهت الطبقة ، ونتيجة هذه المزاوجة الثالثية ، الجماهير

 .       الجهاد 

180



وي لشخص ــنزعة الوالء القبلي األبفي سهمت هذه القيم التقليدية باستمرار ألقد       

( فيبر )وهو ما اسماه ، وليس للمؤسسات والسلطة اإلسالمية الجديدة ، السلطان 

 .( 7مصطلح الوالء والطاعة لسلطان الحاكم)

 االجتماعيودورها في االنقسام رة التطرف الديني ــظاهـــ المحور الثاني 

 والسياسي:

إن األيديولوجية الدينية السياسية ال تبحث عن سلطة الدين على األرض          

وما ، ؛ بل تبحث عن سلطتها باسم الدين وتدافع عن مصالحها األرضية والدفاع عنه

استغالل الوعي الديني الشعبي لتحويله إلى وعي أيديولوجي سياسي إال تشويه للوظيفة 

 األخالقية للّدينالروحية  

 ظاهرة التطرف في الدين اليهودي: -1

طرف ، فقد  استغلت تلك ل أي دين من األديان السماوية من ظواهر التّ ـــلم يخ       

فأحبار اليهود مثال ، األديان ألغراض سياسية الهدف منها االستيالء على السلطة 

وخرجت عن ، توراة من قبل أطراف عنصرية حاقدة حرفت كل ما جاء في ال استغلوا

أصول الدين اليهودي، فكل الروايات التي ذكرها أغلب الكتاب اليهود المتطرفين كانت 

 ومخالفة لما جاءت به األسفار والكتب المقدسة.، متناقضة 

 -فاليهود المتطرفون لم يلتزموا بما جاء في التوراة التي جاء بها النبي موسى       

، لتحقيق أهدافهم السياسية  اوسخروه، الصحيح  اه، فحرفوا محتوا -عليه السالم

، بهذا التطرف خلقوا الفتنة بين الشعوب والمجتمعات ، ووالعنصرية ، والطائفية 

 :  -تعالى  -فأصبح الصراع السياسي بين اليهود أنفسهم، ففي هذا الصدد يقول هللا

 ُِمل َراةَ ثُمَّ لَم  يَح  لُوا التَّو  ِم َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ فَاراً بِئ َس َمثَُل ال قَو  ِمُل أَس  وَها َكَمثَِل ال ِحَماِر يَح 

َم الظَّالِِمينَ  ُ ال يَه ِدي ال قَو  ِ َوَّللاَّ   (8  )الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ

َشبَهُ اليهود الذين ُكلِّفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها, كَشبه الحمار الذي يحمل       

كتبًا ال يدري ما فيها, قَبَُح َمثَُل القوم الذين كذ بوا بآيات هللا, ولم ينتفعوا بها, وهللا ال 

 .يوفِّق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده, ويخرجون عن طاعته

، ، والمسيحيره اإلنسان المسلم ـــاول اليهود تربية الموطن اإلسرائيلي على كويح     

والواقع الملموس يبرهن على ذلك من خالل أفعال اليهود المتطرفة في فلسطين 

المحتلة ، فاألفكار التي يعتنقونها منافية تماما لما جاء في نصوص األسفار سواء أكان 

 أو سفر الخروج.  ، سفر التكوين
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إن كل ما تناوله الكتاب والباحثون من األمم األخرى  في كتاباتهم  حول الثقافة       

اليهودية التي يحملها المتطرفون اليهود تشير إلى أن التطرف والتشدد في الثقافة 

وهذا واضح في ثقافة الكيان الصهيوني ، اليهودية يحمل عناصر األنانية والعنصرية 

 وخاصة األمة اإلسالمية. ، دهم على األمم األخرى التي توضح حق  واإلسرائيلي

 :  ظاهرة التطرف في الدين المسيحي -2

 لقد انحرفت بعض الجماعات الدينية المسيحية المتطرفة عن أهداف  الدين          

فجاءت بفكر مغاير لما ، ففسرت مبادئه وتعاليمه وفق مصالحها السياسية المسيحي ، 

أن تاريخ  الدين المسيحي مليء بالصراعات والمنازعات وهكذا رأينا  ، يدعو إليه

على الرغم من أن الكنيسة ، الباردة والساخنة بين مختلف الطوائف المسيحية وغيرها  

البابوية تمكنت ومنذ وقت مبكر من فرض نوع من االنسجام واالستقرار في عموم 

 والفكري.، ولكن لم تخل من استخدام شتى ضروب القهر الديني  ؛  أوربا المسيحية

ي وامتدادها نحو ـــولكن منذ ظهور الحركة البروتستانتية في الشمال األورب        

بين الكاثوليك ، ولم تستطع الكنيسة  ت إلى قيام حروب دينية والتي أدّ ، الوسط 

طغى االنقسام الطائفي على جميع  ؛ إذ الكاثوليكية استعادة وحدة المسيحية البابوية

المستويات ، وقامت الحركة اإلصالحية البروتستانتية بوضع أسس الفصل بين الكنيسة 

وأخضعت الكنيسة لسيادة الدولة , ومن أعماق هذه األزمة الواسعة بدأت ، والدولة 

اوئ هذه الحروب ـــتتخلق بذور التعايش بين مختلف الطوائف المسيحية , ومن مس

دامية بدأت تتبلور مقولة التسامح الديني ، أي:  فكرة التعايش السلمي مع حالة التعدد ال

الديني ، والتنوع الطائفي , وقد اقتضى ذلك جهدا كبيرا في إعادة تأويل مصادر 

التفكير المسيحي ليتطّور مفهوم العلمانية على حساب االستبداد باسم الّدين ، فتم بذلك 

ة من أسلوب الحكم عبر التداول السلمي للسلطة ، وممارسة الدخول في مرحلة جديد

يتجه يكاد األسلوب الديمقراطي في السياسة , واألسلوب الليبرالي في االقتصاد , و

إلى تبني تلك األفكار ما عدا المتضررين منها  -في الوقت الحالي  -بأكمله العالم 

 يديولوجيات.خاصة األنظمة االستبدادية باسم األ

 التطرف في الد ين اإلسالمي: ظاهرة -3

الم السياسي على أن اإلنسان قاصر عن تدبير شؤونه الدنيوية ــيقوم مبدأ اإلس         

، ونظامها ، كتقرير شكل الدولة ، دون معونة إلهية سواء كانت هذه الشؤون سياسية 

 ، أو اجتماعية .وإدارتها , أو اقتصادية 
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حول  -الذين تناولوا في كتاباتهم هذه الظاهرة -اختلف الكتاب والباحثونوقد       

ومنهم  ، المرجعية لظاهرة التطرف الديني اإلسالمي ، فمنهم من رّدها إلى الخوارج

 من ردها إلى ُغــــــالة الشيعة.

والواقع أن كل الجماعات المتطرفة والتي تسترت بالّدين اإلسالمي وجعلت منه         

، ، تعتقد أن أفكارها ورؤيتها مستمدة من القرآن الكريم  اسيةغطاء لتحقيق أهدافها السي

فوا راء وأفكار بعض علمائها وزعمائها الذين وظّ آ، وهي تتبع النبوية الشريفة  والسنة 

ن آوالسياسية ، ففسروا آيات القر، ين لخدمة مصالحهم الشخصية صوص الدّ نبعض 

، وبذلك تعددت  اتجاهاتهم ورؤاهم وسياستهموأولوها وفق ، الكريم واألحاديث النبوية 

والثقافي ، فكثرت ، ختل التوازن االجتماعي االمذاهب ، والملل ، والطوائف ، ف

النزاعات والصراعات داخل  المجتمع المسلم الواحد  ، بسبب تعدد الطوائف الدينية 

الخلفاء وخاصة  عهد  ين اإلسالمي في بداية ظهوره المتطرفة ، ونحن نعلم أن الدّ 

امتيازات سياسية   لخلفاء الراشدين لم تكن ل، ف في السياسة الدين لم يسخرالرشدين 

 . خاصة

، إذا نظرنا إلى بعض الطوائف الشيعية نجدها تسترت بأغراضها الشعوبيةولكن        

، وتظاهرت   -رضي هللا عنه  –والسياسية ، فتصنعت بكاء على الحسين بن علي 

،  رب شعوبية ضد العربآأساسها تهدف إلى مفي يت ، وهي ل البـــبمحبة أه

 ( 9)سياسية الوتوجهاتها 

أو المتطرفة التي ، كل تلك الجماعات الطائفية  وفي هذا السياق يمكننا القول بأنّ       

حتل اظهرت في التاريخ المعاصر ظهرت من خالل انتشار ثقافة االستعمار الذي 

 .المجتمع العربي اإلسالمي 

وتشويه الدين ، المستشرقون جهودهم لطمس هوية اللغة العربية وسّخر       

واألطماع ، وأصحاب المصالح الشخصية ، العمالء وظّف فاالستعمار  ، اإلسالمي

، وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى أن  السياسية في تفكك وانقسام العرب والمسلمين

مجتمع العربي ، ولمدة طويلة بعد انهيار الدولة العثمانية التي سيطرت على أغلب ال

وحرق ، م 1102-ـــ ه568الخالفة العباسية ، وانهيار الحكم الفاطمي في مصر سنة

حيث ظهرت في عهد هذه ،  م على يد المغول1258- ـــه656بغداد سنة 

مارات التفكك واالنفصال في أغلب والياتها أاإلمبراطورية التي جاءت باسم اإلسالم 

مثل الجزيرة العربية التي قامت فيها الحركة الوهابية التي انتشرت في منطقة ،  البعيدة

م  كما ظهرت دولة محمد علي باشا في مصر بعد قضائه على 1740الحجاز سنة 
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جح في إخضاع الوهابيين للسلطة العثمانية ، وقيام دولة ، ونم 1811المماليك سنة 

 (.10م)1694الشهابيين المسحيين في جبل لبنان سنة 

وهكذا كانت السلطة الحاكمة في المنطقة العربية هي سلطة العثمانيين،  ومحمد         

وال يخفى أن لهذه على في مصر ، والقوى االستعمارية في بعض المناطق كلبنان، 

أجندتها ، فكٌل منها يحمل المتواجدة على الرقعة الجغرافية العربية المسلمة  لها  القوى 

أطــول فترة  بقائه في السلطة باسم اإلســـالم  تضمن له  جيا سياسيا ديولوأيفكرا 

 .ممكنة

متطرفة  اً ل أفكارــوقد انتشرت في التاريخ المعاصر تيارات إسالمية تحم       

 لعبت هذه التيارات دورا أساسيا في الفكر السياسيقد بمسميات مختلفة ومتعددة ، و

في بعض القوى السياسية التي  ومؤثراً  سياسيا بارزاً زالت تلعب دورا ما المعاصر ، و

 ةظاهرالمنظور  المدى القريب أكان ذلك  على سواء ، السلطة  حثيثا النتزاع تسعى 

والالفت أنها خفي ،  البعيد أحيانا تكون على المدى أو وواضحة يدركها كل حصيف ، 

بنيها فكرا متطرفا له أبعاٌد ومختلفة  ؛ لكنها اتفقت جميعها على ت، حملت أسماء متعددة 

 ، ثار اجتماعية ، واقتصادية ، وسياسية خاصة في العالم العربيآسياسية ، أّدت إلى 

 واإلسالمي.

وإذا نظرنا إلى المبادئ التي جاءت بها األديان السماوية نجدها في أساسها تدعو        

إلى العدالة و الترابط والتسامح بين الناس ، ولكن ما تفرع عنها من مذاهب وطرق 

يديولوجية أّدى إلى التفكك االجتماعي، والسياسي ، فالدين في حد ذاته مستقل عن األ

لدين اإلسالمي فهو ال يقبل التهاون  أو التساهل مع من يعبثون السياسية ، وال سيما ا

والترابط االجتماعي بينهم ، ، بمصلحة المجتمع ؛ ألنه يهدف إلى المساواة بين الناس 

فالعدالة االجتماعية من األهداف األساسية في الّدين اإلسالمي ، لذا فإن هذا الّدين 

والعبث ، سعون لتخريب المجتمعات ر أتباعه بالوقوف ضد من يــاالسالمي يأم

 بمصالحها. 

رأي العام عندما تُطبق تعاليمه ــر اليلّدين له دور بارز في تغيا وال شك بأنّ         

، فال يمكن الجزم بأن يكون الرأي العام مقياسا للحق إذا خالف القيم  الصحيحة

تمشى وفق المفاهيم والتي ت، دى المجتمعات اإلنسانية ــواألخالق المتعارف عليها ل

وتتحكم في   فالبشر خطاؤون، ولو توافقت اآلراء ، فال قيمة له ، الحضارية والثقافية 

 .والسياسية، واالجتماعية  ، الذاتية : منها، آرائهم ومواقفهم ظروف كثيرة 
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د من خالل النظام حدّ رى أن وظيفة الرأي العام تُ يــ إن الباحث وفي هذا السياق ف      

فالفكرة العامة التي توضح دور الرأي العام ووظيفته في أي نظام سياسي ، السياسي

معين تعتمد على االتجاه السائد لدى الناس، وفكرة الرأي السياسي هي التعبير 

وصياغة السياسة في ، المختصر عن العالقات السائدة بين عمليات تكوين الرأي 

راء جماعات آأي مجتمع ال يكون وفق  (، فتحديد النظام السياسي في11) المجتمع

تسعى للوصول إلى سدة الحكم ، وتحقيق المآرب والمصالح ، والم ــتتستر باإلس

،  الشخصية ؛ بل بتطبيق مبادئ الدين السمحة التي تدعو إلصالح المجتمع بقيم سامية

ْن ال َخْيَر ف    في كتابه العزيز -تعالى   -يقول هللا، رة نبيلة ـــفكار نيّ أو ي َكث يٍر م 

َنْجَواُهْم إ الَّ َمْن أََمَر ب َصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إ ْصالٍح َبْيَن النَّاس  َوَمْن َيْفَعلْ َذل َك اْبت َغاَء 

يماً    (12. )  َمْرَضاة  َّللاَّ  َفَسْوَف ُنْؤت يه  أَْجراً َعظ 

ر في الحياة ــلها أثوجد فكل األيديولوجيات الدينية التي تتميز بالتطرف        

سبب الصراع بين التي توهي  والتتبع ،  ءوذلك من خالل االستقصا لسياسية،ا

ظفت النصوص الدينية لتخدم ، والمجتمعات ، فأصحاب تلك األيديولوجيات المتطرفة 

يديولوجية السياسية وفق ما جاء في أغلب مصالحهم السياسية ، وإذا نظرنا إلى األ

، واألخالق ، ة ، فيمكن القول بأنها مجموعة معينة من المبادئ الدراسات االجتماعي

يديولوجيا السياسية القائمة على والعقائد التي تحكم الحـــركة االجتماعية , وتهتم األ

 أي مدى يمكن استخدامها. ثم إلى المفاهيم الدينية بكيفية تقسيم القوة 

 : المجتمعر األيديولوجية في سياسة ـــأثالمحور الثالث ـــ 

يديولوجية يدرك تماما بأنها مرتبطة ول األــإن الفرد الواعي والمثقف  ألص        

ن أي نظام سياسي  مهما كان نوعه أو شكله ال يمكن أن إحيث ، بالنظم السياسية 

، ولوجيا ييد، فالمتتبع لنشأة األ فهو يعيش بها ولها، ينفصل عن فكر إيديولوجي  

أو تطرقت إليها كانت  ، لة كيفية الموضوعات التي تناولتهايستطيع أن يلمس بسهو

حدث بها من تطورات كان للسياسة فيه النصيب األكبر،  ، وكل ما كلها سياسية

، فالمذاهب  ن بهاــوالمعتقدات التي تؤم، فسياسة أغلب الدول كانت تدار تبعا للمذاهب 

يديولوجية  ذات صلة بالنظام ، فاأل والمعتقدات تعد أساسا في شؤون الحكم ونظرياته

 . اوغيره، والصهيونية ، أو البينينية  ، يديولوجية الشيوعيةالسياسي مثال كاأل

رن ــوقد ازداد االهتمام باإليديولوجية بصورة واضحة في النصف الثاني من الق       

 ،والمجاالت السياسية ، ومنهج رغم أن الصلة بين اإليديولوجية ، العشرين كنظرية 
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وال تزال بنفس قوتها حتى وقتنا ، فهي ليست وليدة العصر ، واالجتماعية قديمة 

 .(12)الحاضر.

والذي يجذر ذكره هنا أن  القيم والتقاليد ألي مجتمع تلعب دورا بارزا في تحديد         

، وطبيعة النظم وبناء عالقات المجتمع  يديولوجي االتجاه الذي يسير في النسق األ

عن النسق السياسي فيعد من  ا، أمّ  صبغ الهيئة التي تظهر بها أمام الجميع م يتمثومن 

يديولوجيات ، فأهمية األ اق المتداخلة في النسق اإليديولوجي في المجتمعـــأكثر األنس

السياسية فيما تقدمه من معلومات عن الجماعات والشعوب األخرى وكيفية اإلدارة 

ممثلين والحكام وموقفهم من الواقع القائم وجوانب واتخاذ القرار واختيار النواب وال

الضعف والقوة في تلك النظم واإلدارات أو لدى تلك الجماعات وكيفية النفاذ إليها 

 وزعزعتها.

يديولوجية السياسية هي مجموعة معينة من المبادئ وفي نفس السياق أن األ    

 واألخالق والعقائد التي تحكم الحركة االجتماعية .

 ولهذا فإن فصل الدين عن السياسة هو حرمان أهل المصالح من تحويل الدين إلى      

أيديولوجيا، وإلى أي نوع من أنواع األصوليات القاتلة، وحمايته من النزعات 

التعصبية، واالحتفاظ بطابعه اإلنساني األخالقي ووظيفته الخيرية في الحياة 

ال تتم  والحياة  ، الحياةهو  الدين، فبل إن حماية الحياة الروحية للمجتمع،  ؛ المجتمعية

ولوجيا الدينية السياسية، ومن الخطاب الذي يبحث عن 12إال بحماية الدين من األيدي

 السلطة باسم الدين. 

األرض والدفاع إن األيديولوجية الدينية السياسية ال تبحث عن سلطة الدين على    

الوعي  تاستغلف نية ، عنه، بل تبحث عن سلطتها باسم الدين وتدافع عن مصالحها اآل

لوظيفة الروحية  ا هت بذلك شوّ في أيديولوجي سياسي ــالديني الشعبي لتحويله إلى وع

 ين.األخالقية للدّ و

 الخاتمة : 

اإليديولوجية الدينية في الفكر  أثـــرمن خالل تناولي لموضوع هذا البحث عن        

، الذي تتبعت في كتابته المنهج الوصفي التحليلي في شرح مفاهيمها  -السياسي

ودور التغير ، والقيم االجتماعية ، وأثرها في الحياة الثقافية ، والتعرف على أبعادها 

 ه وما صاحبها من غزو ثقافي قد يكون ل، واالجتماعي  ، لقيمياوالتبدل في نهجها 
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مباشر في تغير المفاهيم والقيم اإلنسانية لدى العديد من المجتمعات و ر فعال ــأث

 :  وهي ، ، ومن خالل ما ذكر توصلت إلى مجموعة من النتائج البشرية

 النتائج : 

إن األسس والمبادئ التي جاءت بها األديان تدعوا إلى ترابط |أفراد المجمع   -1

 وتهذيب سلوكهم.

األديان السماوية سببا في صراع الشعوب بل تدعوا إلى التسامح لم تكن تعاليم  -2

 وتحث وعلى المحبة بين الناس.

ازداد اهتمام العلماء باإليديولوجية بعد تأكيدهم على أهميتها في المجال   -3

 .السياسي واالجتماعي وأثرها في الحياة الثقافية

هات سلوكية ألنها تدفع أعضائها إلى اتجا؛ يديولوجية وظيفة نزعية األ -4

 وتزويدهم بأهداف وغايات معينة.

 إن لكل فرد إيديولوجية فكرية خاصة بمعنى أن اإليديولوجية هي أسلوب حياة. -5

وهي النسق ، باعتبارها تمتاز بالمرونة  تباأليديولوجيااختالط مفهوم التغير  -6

 الكلي لألفكار.

ألغراضهم ين يديولوجيات المتطرفة يستخدمــــون الدّ إن أصحـــــاب األ  -7

 الشخصيــــــة وألهدافهـــــــــــــم السياسية.

،  أغلب  الجماعات المتطرفة دينيا عاشت وترعرعت خارج أوطانها األصلية -8

وهدفها  يديولوجيات منافية لتعاليم األديان الصحيحة ،أفاستمدت بأفكار و

 سياسي أكثر ما هو ديني بثقافة .

 : التوصيات 

 يوصي الباحث باآلتي:    

بتوعية أفرراد المجتمرع بمبرادئ األديران والثقافة  ،  ، والمعرفة، اهتمام  أهل العلم  -1

 السماوية الصحيحة. 

 يوصي الباحث باستخدام مفهوم اإليديولوجية بما يتمشى مع مصالح المجتمع. -2

عدم تسخير اإليديولوجية الدينية لخدمة فئة أو طبقة معينة على حساب باقي أفراد  -3

 المجتمع.

مام بالبحرث العلمري والتوعيرة الثقافيرة التري تسرهم فري تقردم وتطرور المجتمرع االهت -4

 وتعالج الظواهر الهدامة التي تواجهه.
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قيام  أساتذة علم االجتماع  والخدمة االجتماعية والعلوم السياسية بردورهم  الرذي   -5

 يهدف إلى بناء مجتمع  مبني على مؤسسات تخلق التطور والتقدم واالستقرار. 

المؤسسات التعليمية  بدورها التعليمي والتربوي لتأهيل عناصر ال تخترقها   قيام  -6

 األفكار التعصبية والعنصرية والطائفية.

 على توعية الشبابمهمة كبيرة ومسؤولية جسيمة وهي سائل اإلعالم على عاتق  -7

 أوديني.، قبل االنتماء ألي فكر سياسي  روح الوطنية في أذهانهم  وغرس  ، 
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التصوف اإلسالمي

 مصادره( -نشأته وتطوره  -) مفهومه

ــ جامعة الزاويةالعجيالت /كلية الشريعة والقانونـ عفاف مصباح بلق د . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:

يمثل التصوف بشكل عام نزعة إنسانية ظهرت في كل الثقافات بصورة متفاوتة      

الحياة الفانية ،وهي في جوهرها تعبير عن إشباع الجانب الروحي ،والزهد في متع 

ورغبة في التعالي عن الشهوات المادية ،بغية  ، ،والركون والدعة إلى قوة أعلى

 السعادة . حي والوصول إلىفي سلم الصفاء الرواالرتقاء 

المتع  ذه الصفة ونبذالتحلي به سوا بدعاً في نزوع طوائف منهم إلىوالمسلمون لي    

ن لكل مجتمع خصائصه غير إ والسعي نحو الرقي الروحي ، ، والزهد في الشهوات

لك نجد التصوف في المجتمع ذلمن منطلق عقيدته التي يؤمن بها ؛ التي تميزه

فهو امتداد لطريقة الزهد عند  تعاليم الدين ، ند إلىمنطلقاته وقيمه يستاإلسالمي  في 

جميعا  صحابة والتابعين رضوان هللا عنهموعند ال (هللا عليه وسلم الرسول صلى)

ته إسالمية متكاملة ،فهو قائم ،وظهور التصوف كان حالة طبيعية لمجتمع تكون ثقاف

.     الدين أساس  عة الروحية المستمدة من الزهد علىالنز على

مصادره ونشأته  ا البحث على مفهوم التصوف ،وعلىذوسوف نتعرف من خالل ه    

.والمراحل التي مر بها 

 : هساؤالتتمشكلة البحث و

كانت نظرة المجتمع اإلسالمي  للتصوف نظرة ريبة وشك ،بسبب ما أشيع عنه أنه    

ومن  ، مبتدع ووافد على اإلسالم ؛ لذلك تعرض للنقد ومحاربته من قبل الكثيرين

 خالل ما تقدم تبرز األسئلة التالية :

 لمقصود بالتصوف اإلسالمي ؟ا ما.1

المراحل التي مر بها ؟هي أبرز  كيف نشأة التصوف اإلسالمي وما.2

 هي مصادر التصوف اإلسالمي وأثرها على التصوف ؟ ما.3
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:أهمية البحث 

توضيح مفهوم التصوف للقارئ ،  ترجع أهمية البحث في التصوف اإلسالمي  إلى     

رغبة  ثر بها ،كما ترجع أهمية البحث إلىوتوضيح نشأته وتطوره والمصادر التي تأ

من الباحثة في توضيح أهمية التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية والدفاع عنهما ، 

) قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا (  أصول الدين  أجل الحفاظ على
 (1)

  .لك بآيات من الذكر الحكيم والسنة النبويةذمدعما 

إبطال دعاوي الكثير من المستشرقين في إرجاع التصوف  محاولة وأيضا إلى    

أصول غير إسالمية )كالمسيحية واليهودية واليونانية والفارسية  اإلسالمي إلى

آن الكريم والسنة والهندية ( موضحا إن التصوف اإلسالمي منابعه إسالمية )القر

 والصحابة . (وسلم صلي هللا عليه )متداد  لحركة الزهد عند الرسول  النبوية ( وهو ا

 : أهداف البحث

توضيح مفهوم التصوف اإلسالمي، واختالف مفهومه عبر  ـ يهدف البحث إلى1

 العصور .

 .ـ تناول نشأة التصوف ومراحل تطوره 2

.يسلط البحث الضوء على مصادر التصوف الداخلية من القرآن والسنة ،والخارجية 3

 اإلسالمي .وأثرها على التصوف من األديان المعاصرة 

  :منهجية البحث 

ة بما يخدم جزئياته من ستعانيعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي مع اال    

خر ، فقد تجتمع عدة آتوجد فواصل دقيقة بين منهج وفكما نعلم ال  ، مناهج أخرى

وهذه ضرورة أكدها المنهج الحديث . مناهج في بحث قضية واحدة ،

 يلي : ما المنهج علىا ذوتقوم عناصر ه  

وربما مقارنتها مع غيرها  ـ عرض األفكار وتحليلها ومناقشتها وتحليل محتواها ،1

 .في ذات الفكرة

.إبراز أهم القضايا المتصلة بالفكرة موضوع البحث أثناء تناولها -2

 ا وجدذإ ـ استخالص  النتائج ومحاولة تقييمها مع بيان أوجه التصور في تلك النتائج 3

.لك مدخل ذ إلى

 : السابقة الدراسات

ه الدراسة إلى ذه تهدف (2) )التصوف وتزكية النفس ( دراسة ثائر الحالق بعنوان   

في تاريخ الفكر اإلسالمي على فريدة  وتجربة خاصة بل  ألنه التصوف التركيز على 

191



 ا السلوكي والروحي ،وقد تلونت بكثير منذوك المستويين الفردي واالجتماعي ،

 تذوقومن هنا فسبر أغواره يحتاج إلى  المجاهدات والشطحات والرموز واألسرار،

ه الدراسة مقدمات عامة ذوقد تضمنت ه لك متاح لكل دارس،ذومعاناة وتجربة وليس 

شتقاق اسم التصوف وتعريفه ونشأته واألطوار الكالم عن احول التصوف تضمنت 

منه والتربية في  وموقف االتجاهات األخرى ، التعبدية التي مر بها وطرقه ومؤسساته

 االتجاه الصوفي . 

ه ذهدفت ه (3) بعنوان )التصوف اإلسالمي ومراحله( دراسة جميل حمداوي  

ي يستند إليها الدراسة إلى التركيز على  مبحث التصوف باعتباره من أهم المباحث الت

وقد أثار التصوف جدالً كبيراً بين  الفكر اإلسالمي إلى جانب الفلسفة وعلم الكالم ،

حول مفهومه ومواضيعه ومصطلحاته المستشرقين والباحثين العرب والمسلمين 

ومصادره وأبعاده المنهجية والمرجعية، ويركز التصوف على ثالث مكونات أساسية 

 وهي الكتابة الصوفية والممارسة الروحية واالصطالح الصوفي .

 (4) )التصوف من إشكالية الفهم إلى تيه الممارسة ( بعنوان دراسة العيد عالوي   

جعلت سلوك  التيه الدراسة إلى توضيح أن التصوف أحد التيارات الفكرية ذتهدف ه

بغية العروج به إلى مدارج الكمال والخروج  به من دائرة  ،االهتمام اإلنسان مناط 

فمنهم من قارب فتعددت تعاريف العلماء له  المادية إلى الروحانية وتزكية النفس ،

ه الدراسة إلماطة اللثام عن نشأة ذتأتي ه الصواب ومنهم من حاد عن سنن اإلستواء ،

،من وتحقيق القول في مفهومه وأنواعه  علم التصوف ،والكشف عن أهم أعالمه ،

 وأخر محمود _التصوف األخالقي ، ، مرفوض _التصوف الفلسفي مومذتصوف م

ودور التصوف في نهوض الواقع  وف في الواقع والممارسة وفوائد التصوف ،والتص

 السلوك اإلنساني . تهذيبومدى إسهامه في 

 : تعقيب على الدراسات السابقة

حثة كانت مقتصرة على ، فدراسة البا ةاستفادت الباحثة من الدراسات السابق   

ونشأته ومراحله ومصادره ، في حين أن  التصوف اإلسالمي توضيح مفهوم

والمراحل والمصادر إلى مجالت تجاوزت المفهوم والنشأة  الذكرالدراسات السابقة 

األخرى منه  االتجاهات، كطرق التصوف والمؤسسات التعبدية وموقف  أخرى

والتصوف في الواقع والممارسة وفوائد  الصوفي وأبعاده المنهجية ، واالتجاهوالتربية 

 تصوف . ال
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 :تقسيمات البحث 

 مفهوم التصوف  ــالمبحث األول 

 المفهوم اللغوي للتصوف    ــ  أوالً 

 المفهوم االصطالحي للتصوفــ ثانيا 

 نشأة التصوف وتطوره  ــ المبحث الثاني

 التصوف نشأةــ أوال 

 مراحل التصوف وتطوره ــ ثانيا 

 مصادر التصوف  ــ المبحث الثالث 

 المصادر الداخلية    ــ أوال 

 المصادر الخارجية ــ ثانيا  

 : اللغوي و االصطالحي للتصوف المفهوم  ــ ولالمبحث  األ

 : اللغوي المفهومــ  أوالا 

 وجهات نظر الباحثين ومؤرخي التصوف في األصل تختلفتعددت اآلراء وا       

معاجم اللغة تحت  ورد مفهوم التصوف في ولقد ، االشتقاقي اللغوي لمفهوم التصوف

صوف( على الصوف المعروف من طالق كلمة)إ على عدة معان منها مادة ) صوف(

) َوِمْن أَْصَوافِهَا َوأَْوبَاِرهَا َوأَْشَعاِرهَا أَثَاثًا َوَمتَاًعا إِلَٰى :  قال هللا تعالي،شعر الحيوانات 

ِحيٍن ( 
(5)

. 

اهر اللباس ، ولم نسبوا إلى ظ الصوفية عنديكذلك " والطوسي أيضاً يؤكد ذلك       

ألن لبس الصوف  م واألحوال التي هم بها متمرسون ؛ينسبوا إلى نوع من أنواع العلو

 "المتسكعينكان دأب األنبياء عليهم السالم ، والصديقين وشعار المساكين 
(6)

فلبس   

                                              والخشونة . التقشفعلى  وكانوا يؤثرون لبسه دليالً  ،الصوف خشن

سموا صوفية لصفاء أسرارهم  أنهمووقيل إن الصوفية ينتسبون إلى الصفاء ،      

وشرح صدورهم وضياء قلوبهم ، وهذا يرجع إلى حال الصوفية ، وليس إلى االشتقاق 

ألن نسبة الصفاء هي صفائي ؛ويرى القشيرى أن هذا غير صحيح ،اللغوي
(7)

وهذا  

أيضاً فالصوفية ينتسبون إلى الصفاء ، وأنهم سموا صوفية لصفاء  الكالباذي رأي

أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلوبهم ، صفاء القلب والروح والخلق ، فالصوفية 

أكثر الناس صفاء 
(8)

 . 

صلي هللا  )إلى أهل الصفة الذين نزلوا في مسجد رسول هللا  _أيضا_ كما تنسب    

يرية ، فهم الرعيل األول من رجال التصوف ، فقد كانت حياتهم التعب (عليه وسلم
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ستهدفه رجال التصوف ، وكانوا من شدة عفافهم الخالصة المثل األعلى الذي ا

 وغيرتهم وفقرهم يجعلون الصوف لباسهم .

الرتفاع ية يقفون فيه أمام هللا جل وعال وأنها مشتقة من الصف األول ، ألن الصوف    

ووقوفهم بسرائرهم بين يديه، إليه وتقربهم إليه همومهم 
 (9)

فهم في الصف األول  

 بقلوبهم من حيت حضورهم مع هللا تعالى وتسابقهم في سائر الطاعات .

زغباء قصيرة  _ على نبتةأيضاً  _وتطلق    
(10)

فهذه النبتة قصيرة ال تحتاج إلى  

 كذلك الصوفية يعيشون حالة التقشف والزهد في األكل والشرب . ،رعاية وعناية

ن بذلك حجتهم إن ونانية ومعناها الحكمة ، والقائلوسوفيا الي _أيضاً _ نسبتكما       

القوم كانوا طالبين للحكمة ، حريصين عليها ، فأطلقت عليهم الكلمة وعربت أو حرفت 

صوفية وصوفي
(11) 

وال ن الكريم وال في السنة النبوية الصوفية لم يرد في القرآويرى القشيري أن لفظ      

 وال اشتقاقتصوف( من حيت اللغة قياس  اللغة العربية " وليس يشهد لهذا االسم )في 

س نه من الصوف وتصوف إذا لبمن قال إنه كاللقب ، فأما قول إفيه ، واألظهر 

نهم ، ومن قال إ لم يختصوا بلبس الصوفالصوف )...( فذلك وجه ولكن القوم 

، فالنسبة إلى الصفة ال  (صلى هللا عليه وسلم )منسوبون إلى صفة مسجد رسول هللا

د في على نحو الصوفي ، ومن قال من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعي تجيء

في الصف األول بقلوبهم نه مشتق من الصف فكأنهم مقتضى اللغة ، وقول من قال إ

صحيح ، ولكن اللغة ال تقتضى هذه النسبة   تعالى ، فالمعنىحاضرة من هللامن حيث ال

ستحقاق تحتاج في تعينهم إلى قياس لفظ وا إلى الصف ، تم إن هذه الطائفة أشهر من أن

اشتقاق" 
(12)

اللغة العربية ، وإنها لقب ن والسنة وفالقشيري ينفى ورودها في القرآ،  

 سم .وليس ا

ضح لنا االختالف في التعريف اللغوي لمفهوم من هذه التعريفات وغيرها يت    

 التصوف، قلم يتم االتفاق على تعريف واحد يكون جامعاً لهذا المفهوم .

 االصطالحي للتصوف : المفهوم ــثانياا 

مفهوم التصوف من المفاهيم التي لم يتفق على تعريفها لغة واصطالحا ، فمن           

ألن التصوف مر بالعديد من  مانعاً للتصوف ؛اً جامعاً الصعب أن نحصر تعريف

التصوف من عصر آلخر ،  األدوار والمراحل والتغيرات ، فالبد أن يختلف مفهوم

ربة تختلف من شخص إلى ن التصوف تجربة روحية فردية ، وهذه التجباإلضافة أ

خر باختالف تجاربه " لقد اجتهد فيختلف معنى التصوف من صوفي إلى آخر ، آ
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ن في تقديم التعريف الجامع المانع ، وتفرقوا أو تنوعوا أكثر ما التفوا أو الصوفيو

ومعقدة ، كما قدموا تعريفات بسيطة أو مبسطة مكثفة"  مبعثرة اتفقوا ، وبثوها 
(13)

 . 

 يفات على سبيل المثال ال الحصر :وسوف أعرض لبعض من هذه التعر  

" هو علم القلوب الذي يبحث في أحوال النفس الباطنة ،  : بأنه عرفه الجرجانيي

إلى االتصال بالعالم العلوي"  ية القلوب والطهر والتجرد ، ويؤديويسعى إلى تصف
(14)

 . 

"هو طرح النفس في العبودية ، :  بأنه مام أبو حامد الغزاليويعرفه حجة اإلسالم اإل

افقة البرية ومفارقة األخالق الطبيعية وتعلق القلب بالربوبية ، فإن تصفية القلب عن مر

،  قائية ومنازلة الصفات الروحانيةصفات البشرية ومجانية الدواعي النوإخماد ال

في الشريعة " (صلى هللا عليه وسلم )رسول هللا  وإتباعوالتعلق بالعلوم الحقيقية ، 
(15)

 

 فهو تزكية النفوس وصفاء القلوب وإصالح األخالق ..

"هو ذلك اإلنسان المنصرف بفكرة إلى قدس الجبروت ، مستديماً : بن سيناوعرفه ا

لشروق نور الحق في سره " 
(16)

 . 

" العكوف على العبادة واالنقطاع إلى هللا تعالى واإلعراض :بأنه ويعرفه ابن خلدون

من لذة ومال وجاه واالنفراد عن  عن زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور

ة للعبادة"الخلق في الخلو
(17)

 وملذاتهايا فهو عباده وسلوك واإلعراض عن الدن 

 وامر هللا ،وتوثيق الصلة به .  يخالف أ حش  وكل ما،واالبتعاد عن الفوا

" لحوق السر بالحق ، وال ينال ذلك إال بفناء النفس عن األسباب لقوة : وعند الجنيد

الروح والقيام مع الحق " 
(18)

 . 

في الخلق زاد  ك" التصوف خلق ، فمن زاد عليفي تعريف التصوف _أيضاً _وقيل 

 كعلي

في التصوف ... ومن شرط المنعوت في التصوف أن يكون حكيماً ذا حكمة ، وإن لم  

يكن فالحظ له في هذا اللقب " 
(19)

 . 

" هم العلماء باهلل وأحكام هللا العاملون  : بأنهم اللمعفي ويعرف الطوسي الصوفية     

بما علمهم هللا تعالى ، المتحققون بما استعملهم هللا عز وجل ، الواجدون بما تحققوا 

بما وجد "  فنى،الفانون بما وجدوا ، ألن كل واجد قد 
(20)

 . 

بأنه " كل من قصد إلى سلوك الطريق وجعل معتمداً  _أيضاً _وعرف التصوف    

ال محالة ، إن كل فهو من المهتدين إليه ،  مال القلبية والبدنية فعالً وتركاً أمره األع

ومن وفق لهذه األمور فهو من المؤهلين له ، فإن األمر المتفق عليه ممن هم أهل له ، 
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عند العارفين أنه ال وصول إلى هللا إال باهلل ، وال حجاب للعبد عن هللا نفسه ، والنفس 

ال تجاهد بالنفس ، وإنما تجاهد باهلل ، فإذا جوهدت باهلل لم يتصور في طريق السلوك 

يد السالك بما شاء " وتأييده للمرقاطع وال مانع ، لوجود حفظ هللا 
(21)

 . 

وهو منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى هللا  التصوف مذهب إسالمي ،    

اجتناب نواهيه ، وتربية النفس ومعرفته والعلم به ، عن طريق االجتهاد في العبادة و

 هير القلب من كل الشوائب الدنيوية والتحلي باألخالق الحسنة .وتط

على  التصوف هو "مشاهدات القلوب ومكاشفات األسرار ال يمكن العبارة عنهاف      

التحقيق ، بل تعلم بالمنازل والمواجيد ، وال يعرفها إال من نازل تلك األحوال وكل تلك 

المقامات " 
(22)

وكل صوفي يعبر عما وجد، لذلك التصوف يختلف من صوفي إلى ، 

ألنه إشارات  ؛حد " إن علم التصوف ال يمكن حده آخر ، فال ينطبق عليه حد وا

وبوادر وعطايا وهبات يعرفها أهلها " 
(23)

 . 

والخطايا ،ومجاهدة النفس للحد  الرذائلالنفس وتطهير القلب من  تهذيبالتصوف     

سلوكه ،عن طريق السمو عن الشهوات  تهذيبمن الشهوات ،فهو يرتقي باإلنسان إلى 

 للفوز برضا هللا والفوز بسعادة الدارين . ،

لدى الباحثة من خالل عرض التعريفات السابقة تعريف ابن خلدون يترجح      

 للتصوف ،ألنه يدل على معنى التصوف وجامع لمعظم التعريفات السابقة .

 تبين ،هي تعريفات شخصية فردية مختلفة تعريفات التصوف نأ سبق تبين لنا مما     

آلخر في لحظة فردية لنا حال الصوفي في لحظة اتصاله مع هللا ، وتختلف من صوفي 

 روحية .

 : تطوره مراحلالتصوف و نشأةــ المبحث الثاني 

 :نشأته ــ والا أ

ن األول و يعتبر التصوف اإلسالمي امتداداً لحركة الزهد التي نشأت في القرني         

كريم والسنة النبوية الشريفة حثا ن الالزهد إسالمي النشأة ، والقرآفالثاني الهجريين ، 

ى الزهد قال هللا تعالى " زيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّهََواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر عل

لَِك َمتَاُع اْلَحيَاِة ا َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذٰ ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ْنيَا  اْلُمقَنطََرِة ِمَن الذَّهَِب َواْلفِضَّ لدُّ

ُ ِعندَ  هُ ُحْسُن اْلَمآِب " َوهللاَّ
(24)

فهذه اآلية الكريمة تحذر المسلمين من متع الحياة ، 

ألنها تبعد العبد عن إخالص العبادة هلل ،  ؛وملذاتها كالنساء واألبناء والذهب والفضة 

 فما عند هللا أبقى والحياة زائفة .
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هداً في أكله اأسوة حسنة ، فقد كان ز(صلى هللا عليه وسلم  ) ولنا في رسول هللا    

 وشربه ولباسه ، وكان لباسه الصوف وهو لباس الفقراء والمساكين .

 فابنن مفهوم التصوف استحدث بعد عهد الرسول والصحابة ، هم أبعضيرى      

الجوزى يؤكد على أن لفظ الصوفية استحدث ولم يكن معروفاً في عهد الرسول 

إلى اإليمان  (هللا صلى هللا عليه وسلم )والصحابة " كانت النسبة في عهد رسول 

واإلسالم فيقال : مسلم ومؤمن ، تم حدث اسم زاهد وعابد ، تم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد 

والتعبد فتخلوا عن الدنيا، وانقطعوا إلى العبادة ، واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها ، 

ائتين ، ولما أظهر أوائلهم بل سنة ما بها ... وهذا االسم ظهر للقوم قوأخالقاً تخلقو

تكلموا فيه ، وعبروا عنه صفته بعبارات كثيرة .." 
(25)

 . 

ن الصوفية لفظ مستحدث " إن سأل سائل فقال : لم ويرد الطوسي على من قال إ    

ورضي هللا عنهم  (صلى هللا عليه وسلم )نسمع بذكر الصوفية في أصحاب رسول هللا 

،  حين والفقراءئاال تعرف إال العباد والزهاد والسو أجمعين ، وال فيمن كان بعدهم ،

: صوفي ، فنقول وباهلل  (صلى هللا عليه وسلم)وما قيل ألحد من أصحاب رسول هللا 

لها حرمة ، وتخصيص من  (صلى هللا عليه وسلم )التوفيق : الصحبة مع رسول هللا 

سم على أنه أشرف من الصحبة ، وذلك لشرف له ذلك ، فال يجوز أن يعلق عليه اشم

وأما قول القائل : إنه اسم محدث  ..وحرمته . (هللا صلى هللا وعليه وسلم )رسول 

كان يعرف هذا  (رحمه هللا )ألنه في وقت الحسن البصري  أحدثه البغداديون فمحال ؛

( سلم صلى هللا عليه و)وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول هللا  االسم 

ورضي عنهم .." 
(26)

  

نظراً لقربهم  م لم تكن هناك حاجة إلى التصوف ؛األول من اإلسال رففي الصد      

واتصالهم به ، فلفظ الصحابة أشرف من أي لفظ  (صلى هللا عليه وسلم)من الرسول 

، فكان يطلق عليهم لفظ  عليه شرف ، وال يعلو خر ، شرف صحبة رسول هللاآ

والتابعين وأهل البيعة والمؤمنين والمسلمين ، فهم أهل تقوى وورع وعبادة الصحابة 

ن فعالً ، وإن لم يطلق عليهم متصوفة ، فهم لم يكتفوا بفروض وومجاهدة ، فهم صوفي

اإلسالم ، واقترنت لديهم بالتذوق والوجدان ، وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات ، 

 الربانية بصائرهم .حتى استنارت قلوبهم وفاضت باإلسرار 

بل كان أهله يعرف باسم الزهاد  ؛القرن األول لم يعرف أسم التصوف وفي       

والنساك والبكائين ، وليس باسم الصوفية ، وكان اعتقادهم صافياً وإيمانهم نقياً خالصاً، 

رعوا إلى الكهوف هوما كان ابتعادهم عن الدنيا إال الرتياعهم من عذاب اآلخرة ، و
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الجبال حيت الوحدة الصافية واالنعزال عن صخب الحياة المادية  ورؤوساور المغو
(27)

  

، هــ 110الحسن البصري المتوفى منهم وقد ظهرت مجموعة من الزهاد األوائل     

هــ ، وغيرهم 161بن األدهم المتوفى هــ ، وإبراهيم  131نار المتوفى بن ديومالك 

" وكان الحسن البصري (رضي هللا عنهم )كمثال الزهد الممتد من عهد الصحابة 

أشهر هؤالء الزهاد في العصر األول ، وظهرت من بينهم طائفة عرفوا بــ )البكائين( 

فو لفرط بكائهم تحسراً على ما اقترفوه من الذنوب، ولو كانت يسيرة، طمعاً في نيل ع

هللا ورجاء لغفرانه، فكانت السمات المميزة لتلك الحركة الزهدية العظيمة المبالغة في 

أهم  التعبد تقرباً إلى هللا بالنوافل والذكر وشدة العناية بالناحية األخالقية ، ومن

من أسس األخالق الصوفية "  أساً  عتبارهامظاهرها التوكل ب
(28)

 . 

بصرة وهذا ما أكده ابن تيمية " فإنه أول ما وكان أول ظهور للتصوف في ال    

ظهرت الصوفية في البصرة " 
(29)

 . 

وحضارات وثقافات مختلفة ، المسلمون بشعوب  اإلسالمية اختلط بعد الفتوحات     

نغمس المسلمون في حياة الترف والملذات ، كرد فعل على هذه الحياة اتجه وا

البصرة والكوفة إلى المغاالة في سلوكهم المسلمون المتشددون ، وخاصة عند أهل 

التعبدي ، االنعزال عن الدنيا واالبتعاد عن النهج اإلسالمي الصحيح ، وأيضاً ما 

هم في ظهور لفتوحات والحروب وإراقة الدماء أسحصل في المجتمع اإلسالمي من ا

 المتصوفة الذين فضلوا العزلة على إراقة دماء المسلمين  .

  التصوف وتطوره :مراحل ــ ثانياا 

ن التصوف اإلسالمي قد مر بعدة أدوار ومراحل تاريخية ، وقد تميز كل ال شك أ      

فيها العديد من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في  ولمعدور بخصائص مميزة ، 

ن التجارب الروحية والنفسية التي ة وفي العصور الالحقة ، والواقع أبيئتها المعاصر

مر بها المتصوفة المسلمون ال تقتصر فيها على كونها تجارب شخصية أو فردية ، 

بعضها ليصبح تجارب إنسانية بالغة العمق  تمتدوإنما 
(30)

 

 ( مرحلة الزهد :نشأتالقرنين األول والثاني الهجريين مرحلة): المرحلة األولى -1

 ن :ة صرفة وكان سبب نشأته سبباإسالميتحت تأثير عوامل 

ن والسنة والتي تدعو إلى الزهد اليم اإلسالم ، التي منبعها القرآتع السبب األول:

 والتبتل والعبادة وقيام الليل .
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والترف التي بذخ حياة الما نتج عنها من اتساع الرقعة اإلسالمية ، و -:يوالسبب الثان

على حضارات وثقافات الشعوب األخرى ،  طالعهمواصاحبت الفتوحات اإلسالمية ، 

والترف ، والحياة بذخ فأثار ذلك حفيظة مجموعة من المسلمين فاعتزلوا حياة ال

 أبي بن، ومقتل على  (رضي هللا عنه  ) السياسية وإراقة الدماء كمقتل عثمان بن عفان

من المسلمين  اً ، ومقتل عدد من الصحابة ، جعل بعض (رضي هللا عنه  ) طالب

الحسن  فظهر الزهد ، ويعد ن والسنة ،تعففاً منهم ، واالتجاه إلى القرآيعتزلون الحياة 

 البصري
(31)

 .ه الحركة هذمثاالً ل 

لم  الزهد تطور -: ( مرحلة القرنين الثالث والرابع الهجريين ) : المرحلة الثانية -2

يعد فردياً بل أصبح حركة منتظمة يطلق عليها التصوف ، وأخذ الصوفية يتحدثون في 

، مواضيع جديدة كالسلوك والمقامات واألحوال والمعرفة ومناهجها  والتوحيد والفناء 

 سني يتقيد بالكتاب والسنة :رنين أحدهما ن من التصوف في هذين القهناك نوعاو

من ا النوع ذويبتعد ه مصدرين من مصادر التصوف ،ويعتمد عليهما باعتبارهما 

 ا هو التصوف المقبول ،ذوه ، عن الشطحات الصوفية والكرامات الخارقةالتصوف 

إلى ، من الفناء ا النوع ذهينطلق  وق بالنظر العقلي ،ذيمتزج فيه ال والثاني فلسفي

عده تولدت " وفي هذا القرن وما با النوع مرفوض ذ، وه مرحلة االتحاد والحلول

األبحاث الصوفية ، وظهرت تعاليم القوم ونظرياتهم التي تواضعوا عليها ،  بعض

ه القوم من تبسقتقادم العهد عليها ، وبمقدار ما اوأخذت هذا األبحاث تنمو وتتزايد كلما 

المحيط العلمي الذي يعيشون فيه تطورت هذه األبحاث والنظريات ، ولقد استفاد 

الفالسفة والمتكلمين والفقهاء ، ما كان له األثر األكبر في هذا التطور المتصوفة من 

، حتى أنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافر، بل كونوا فلسفة خاصة بهم  الصوفي ، غير

أصبحنا نرى بينهم رجاالً أشبه بالفالسفة منهم بالمتصوفة ، وأصبحنا نرى بعضهم 

مما أثار عليهم جمهور أهل السنة ،  ،عةيدين بمسائل فلسفية ال تتفق ومبادئ الشري

، التصوف الفلسفي ، ويؤيدون التصوف الذي يدور حول الزهد  يحاربونوجعلهم 

" اوالتقشف وتربية النفس وإصالحه
(32)

  

الحالج( )المتصوفة بعض لقد تعرض   
(33)

هاد من قبل الفقهاء إلى االضط 

م بين فقهاء  9ه/3القرن وظهر الخالف على حقيقته حوالي منتصف والمتشددين "

والشام  ، تم تلته سلسلة من االضطهادات في مصر ومتصوفتهماالبصرة والكوفة 

الج " والعراق انتهت بمأساة الح
(34)

 ومقتله. بتعذيبه 
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وفي القرن الخامس الهجري : استمر التصوف السني المعتدل ويمثله أبو حامد      

الغزالي
(35) 

، حيت حاول إرجاع التصوف إلى مسلكه الصحيح وإلى مصدره 

اإلسالمي السني المعتدل " وإذا كانت محاولة القشيرى ترمى إلى إعادة العقيدة 

فإن محاولة الغزالي ترمى إلى إدخال التصوف في طلب  ،اإلسالمية إلى التصوف

صوف السني من للت اً ( مصدرحياء علوم الدين) إ د أصبح كتابهاإلسالم السني ، وق

" غير جدال
(36)

 فتصوف الغزالي مثال للتصوف اإلسالمي المعتدل المستمد من 

 ذعلوم الدين والمنق حياءتصوف إبرز كتبه في الومن أن الكريم والسنة النبوية ، القرآ

 من الضالل .

 ) مرحلة القرنين السادس والسابع الهجريين ( :المرحلة الثالثة :  -3

سلفي ، نظراً لتأثيره بالمؤثرات الخارجية كالفلسفة فتتميز بظهور التصوف ال       

اليونانية ، والفارسية والهندية والمسيحية واليهودية ، ويبدو تأثير الفلسفة اليونانية على 

 ،التصوف اإلسالمي من خالل األفالطونية المحدثة وتأثيره على المذهب اإلشراقي 

ويعد السهروردي
(37)

" على الرغم من اختالف األسلوب  المذهبا ذمثاالً له 

محكماً  اً ن مذهب السهروردى ال يخرج عن كونه نسيجالباحث أ والتعبيرات ، يالحظ

المتأثرة باألفالطونية المحدثة اإلشراقيةعلى منوال مدرسة ابن سينا 
(38)

. 

واضحاً على محي الدين ابن عربي  يظهر _أيضاً _وتأثيرها       
(39)

القائل بوحدة  

الوجود ، وابن سبعين
(40)

" وذلك كوسيلة  اونظريته في الوحدة المطلقة وغيرهم 

حاولوا بها الجمع والتوفيق بين نصوص الشرع المنزل واألنظار الفلسفية استمدوها 

على المأثور مما يتسع من دوائر الفكر األجنبي ، ذلك إن التفسير المألوف المعتمد 

"المجال فيه
(41)

. 

ف جديد بعد القرن عد هذه المرحلة أصيب التصوف بنوع من التدهور ، فلم يُضَ ب     

إال مجرد شروح وترديد لمن سبقهم من المتصوفة األقدمين ، وربما ، السابع الهجري 

ال شك أن التصوف ، لما تعرض له الصوفية من اضطهاديرجع السبب في ذلك 

إسالمية داخلية ومصادر ر مصادر حل تطوره المختلفة من تأثاإلسالمي في مرا

 خارجية ، وسوف نعرض لهذه المصادر وأثرها على التصوف اإلسالمي .

 : مصادر التصوفــ حث الثالث بالم

سالمية داخلية قد تأثر بمصادر إمراحل  تطوره المختلفة  فيالشك أن التصوف     

 .سالمياإلأثرها على التصوف وومصادر خارجية ، وسوف نعرض  لهذه المصادر 
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 المصادر الداخلية : ــأوالا 

بوية المطهرة ، فهما عبارة ن الكريم والسنة النآالتصوف اإلسالمي منبعه القر          

لتطبيق العقيدة والشريعة ، والسلوك اإلسالمي الصحيح  تين  عمليتين رسعن مد

 . لصحابة والتابعين ، فهو تطبيق عملي ألحكام الشريعة والموعظة الحسنةل

اً من المصادر ألنها أكثر تأثير در الداخلية هي السبب في النشأة ؛ن المصافال شك أ   

بد أن يكون مهيأ ومستعداً لالستقبال بما هو موجود لديه من موروث الألنه  الخارجية ؛

" " إِنِّي َذاِهٌب إِلَٰى َربِّي ، قال تعالى
(42)

وقد علمها المسلم قبل أن يعلم  يةنآقرهذه أية  

الغزالي  وذكر أو الفارسية ، األفالطونية المحدثة أو النصرانية أو اليهودية أو الهندية

التصوف ذوق ومشاهدة ألن علي كتب الصوفية ولم تجعل منه متصوفاً ،أنه أطلع 

ألبي قوت القلوب " فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل  وتصفية القلب

د المتفرقات المأثورة عن الجني وكتب الحارث المحاسبي ، -ه هللا رحم -الب المكي ط

وغير ذلك من كالم يمكن أن يحصل  -رحمهم هللا  -والشبلى ، وأبي يزيد البسطامى

عن طريقهم بالتعليم والسماع "
(43)

 

 القران الكريم : -أ

عراض عن الدنيا إلى اإل عديد من اآليات التي تشيرن الكريم اليتضمن القرآ         

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر  والتوجه إلى اآلخرة " اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّ

فِي اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد" 
(44)

اَل أَْواَلُدُكْم " أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم وَ  وقال تعالى، 

ئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن  لَِك فَأُولَٰ ِ ۚ َوَمن يَْفَعْل َذٰ    "َعن ِذْكِر هللاَّ
(45)

ريم هو ن الكفالقرآ، 

ا إلى الزهد ، ويحذر من أن الحياة لعب ولهو المصدر األول للشريعة اإلسالمية دع

على آيات تشير إلى  زائلة والبقاء لآلخرة ، كما يحتويومتاع الغرور وإنها فانية و

ْنيَا قَلِيٌل  المقامات واألحوال عند الصوفية فهذه اآلية تشير إلى التقوى " قُْل َمتَاُع الدُّ

َواآلخرةُ َخْيٌر لَِمِن اتَّقَى َوال تُْظلَُموَن فَتِيالً"
(46)

وأخرى تشير إلى الزهد " قُْل َمتَاُع  ،

ْنيَا قَلِيٌل َواآلخرةُ َخْيٌر لَِمِن اتَّ  قَى" الدُّ
(47)

ِ فَْليَتََوكَِّل ،  وأيضاً إلى التوكل" َوَعلَى هللاَّ

  اْلُمْؤِمنُوَن " 
(48)

ُ َعْنهُْم َوَرُضوا َعْنهُ "   ِضَي هللاَّ وإلى الرضا " رَّ
(49)

وفي األحوال  

ِ الَِّذي أَْذهََب َعنَّا اْلَحَزن" هناك آيات تشير إلى الحزن " َوقَالُوا اْلَحْمُد هلِلَّ
(50)

 المعنى : 

ا  ألنها دار الحزن ،الحزن أي الدنيا  والخوف " يَْدُعوَن َربَّهُْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ

)َرَزْقنَاهُْم" 
51)

َ ِذْكًرا َكثِيًرا"   . والذكر " يَاأَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هللاَّ
(52)

والدعاء"  

اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ 
"(53)

ًعا َوِخيفَةً َوُدوَن    وقوله تعالي " َواْذُكْر َربََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ

اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال تَُكْن مَن اْلَغافِلِيَن"
(54 ))

كما دعاهم إلى التحمل 
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وبِهَا َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل فََسبِّْح والصبر " َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل طُلُوِع الشَّْمِس َوقَْبَل ُغرُ 

َوأَْطَراَف النَّهَاِر لََعلََّك تَْرَضى"
(55)

ن الكريم ، الصوفية يستمدون إلهامهم من القرآف، 

من صفات  فبعضواالنصراف عن الملذات الدنيوية ،  ففيه إشارات واضحة إلى الزهد

بقوله "التَّائِبُوَن اْلَعابُِدوَن ن الكريم ، وأشار هللا إليها الصوفية موجودة في القرآ

اِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاهُوَن َعِن اْلُمنَكِر  اْلَحاِمُدوَن السَّائُِحوَن الرَّ

ِر اْلُمْؤِمنِينَ  َواْلَحافِظُوَن لُِحُدودِ  ِ َوبَشِّ "هللاَّ
(56)

وقوله تعالى "ُمْسلَِماٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت  

َسائَِحاٍت "
(57)

ن الكريم يدعو إلى الزهد ويؤكد عليه في الكثير من آياته ، حتى فالقرآ،  

عن طريق التعبد والتنسك ويكون هناك اتصال بين هر قلبه ،طن ييتمكن اإلنسان من أ

 هللا والعبد ، وهذا ما فسح المجال أمام الصوفية .

 السنة النبوية المطهرة : -ب

ن الكريم ، فهو التطبيق ين اإلسالمي ، وقد استمد من القرآلدلهي المصدر الثاني        

َل إِلَْيِهْم "  ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ العملي له " وتفسير لما جاء فيه " َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ
( 58)

 

َ َواْليَْوَم  ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ وقوله تعالى " لَّقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

اآْلِخَر"
(59)

زهد ، فكان زاهداً في الحياة للنا في رسول هللا أسوة حسنة وقد كان مثاالً ل 

وحي عليه وقبل البعثة ، وزخرفها ، زاهداً في أكله وشربه ولباسه ، حتى قبل نزول ال

ار حراء في الحياة ، إن تعبد الرسول في غ فكان يتعبد في غار حراء ، زاهداً ومتأمالً 

مع زهده في األكل والشرب جعلت الصوفية يستمدون منها مشروعية اعتزالهم في 

ة لدينه استنادا لما جاء في ية إلهاميفمعرفة هللا هي معرفة إشراق دهم في الحياة ،زه

ن الكريم " َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما " رآالق
(60)

كان  (صلى هللا عليه وسلم)فالرسول ، 

زاهداً عابداً ، وكانت نساء الرسول وأهل بيته وأمهات المسلمين زاهدات أيضاً قانعات 

ْنيَا  َْزَواِجَك إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ بقلة المال وضعف الحال " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل ألِّ

ْحُكنَّ سَ  َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر َوِزينَتَهَا فَتََعالَْيَن أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّ َراًحا َجِمياًل  َوإِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن هللاَّ

َ أََعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت ِمنُكنَّ أَْجًرا َعِظيمً  اآْلِخَرةَ فَإِنَّ هللاَّ
"(61).

  

قال هريرة ،  وية الشريفة ، فعن أبيمن األحاديث النب (أيضاً )فالصوفية مستمدة      

بي وأنا  ينا عند ظن عبد" يقول هللا عز وجل " أ (ليه وسلمعصلى هللا )رسول هللا 

ماٍل في في نفسي ، وإن ذكرني  يذكرني ، إن ذكرني في نفسه ، ذكرته معه حين

ذكرته في ماٍل " هم خير منهم ، وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب 

هرولة "إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيه 
(62 )

ن وقوله عليه السالم " أ

نه يراك " لم تكن تراه فإتعبد هللا كأنك تراه ، فإن 
(63)
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كان رسول هللا قدوة حسنة لنا ، فقد كان زاهداً ولكنه لم يكن مبالغاً في تزهده ، فلم      

ألن العمل عبادة ، وال على الجهاد في سبيل هللا ، وال على  ؛يكن منقطعاً على العمل

ثة رهط جاء ثال" رضي هللا عنه قال :  -لزواج وال على النوم ، فعن أنس بن مالك ا

بروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : ، فلما أخ(هللا عليه وسلم  إلى بيوت أزواج النبي )صلى

وما تأخر؟  تقدم ما ، قد غفر هللا له من ذنبه (صلى هللا عليه وسلم )ين نحن من النبي أو

أنا أصوم الدهر وال أفطر ، وقال خر قال أحدهم أما أنا فإني أصلى الليل أبداً ، وقال آ

إليهم  (صلى هللا عليه وسلم )عتزل النساء فال أتزوج أبداً ، فجاء رسول هللاآخر أنا ا

،  فقال" أنتم الذين قلتم كذا وكذا" أما وهللا ألخشاكم هلل واتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر

وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني" 
(64)

فمن خرج عن  

 .في النار  وكل ضاللة بدعة ضاللة سنة الرسول خرج عن ملته ، ألنه بدعة وكل

، وتعريف المسلمين  (صلى هللا عليه وسلم  )وقد سار الصحابة على منهج الرسول     

بالسير على نهجه ونهج الصحابة فقال عليه السالم بهذا المنهج ، وقد أوصى الرسول 

" فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواً عليها بالنواجذ، وإياكم 

ومحدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة "
(65) 

قال عليه السالم " خيركم قربي ، ثم و، 

م الدين يلونهم " الدين يلونهم ، ث
(66 ،)

 تسبواهم " ال رضوان هللا عنوأوصى بالصحابة 

ذهباً ما  مثل أحدٍ  انفقالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أصحابي ، فو ال تسبوا أصحابي 

ه " يفد أحدهم وال نصأدرك م
(67)

 . 

م ، فمن أحبهم أحب الرسول ، ومن آذاهم فقد أوصى عليه السالم بأصحابه واالقتداء به

 .ذى هللا فقد آذي الرسول ومن آ ذى الرسول آ

 ،م التصوف المعتدللزهد ومن ثل وكانت حياة الصحابة والخلفاء الراشدين مصدراً      

اللمع فيقول " فمن ترك الدنيا كلها وخرج من  كتابه مل الطوسي الحديث عنهم فيويج

جميع ما يملك فجلس على بساط الفقر والتجريد بال عالقة فإمامه أبوبكر الصديق 

رضي هللا عنه ، ومن أخرج بعضها وترك البعض لعياله ولصلة الرحم وأداء الحقوق 

هلل وأنفق ومن جمع هلل ومنع هلل وأعطى  ،فإمامه فيها عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

هلل فإمامه فيها عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ومن ال يحوم حول الدنيا ، وإن جمعت 

بن أبي طالب رضي هللا ها وهرب منها فإمامه في ذلك علي عليه من غير طلبه رفض

عنه " 
68)

عراضهم عن زخرف الحياة وملذاتها نموذجاً كان الصحابة في زهدهم وإ،  

ن بتمعن ن القرآءو(، فكانوا يقرصلى هللا عليه وسلم  )الرسولللمسلمين وقد اقتدوا ب

وتأمل في الليل ، وفي النهار يمارسون أشغالهم ، فحياة الصحابة يغلب عليها الزهد 
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هد والتصوف المعتدل لزلالمعتدل القائم على الكتاب والسنة ، وكان الصحابة مثاالً 

هرة ، حيت والسنة النبوية المطن الكريم لقرآن أساس التصوف هو اوكذلك التابعو

 .ون التصوف المعتدلستمد منه المسلما

 المصادر الاارجية : اــ ثانيا

وتأثرت أساساً ، في جو اإلسالم وبيئته  نبتتالتصوف اإلسالمي ظاهرة إسالمية        

بفعل النبي وأصحابه ، واعتمدت على ما جاء في الكتاب والسنة من حكمة وموعظة ، 

وكان البد لها أن تتأثر  ،سلم مما سرى إلى العالم العربي من عوامل خارجيةلكنها لم ت

ه لدى ح في المراحل األولى ، فإننا نلمسبها وتأخذ عنها ، وإن كان األثر ال يبدو بوضو

والمتخصصين في المراحل التالية الدارسين
 (69).

 

التصوف بعناصر غير إسالمية في مراحل تطوره ، ولكن ليس معنى  ننكر تأثرال    

ذلك إن هذه العناصر هي األساس في التصوف اإلسالمي كما برغم الكثير من 

 ينشرقستالم
(70)

 ومن هذه المصادر : . 

: انتشرت المسحية في ربوع الجزيرة العربية والبالد التي امتد  الديانة المسيحية -أ

ن معظم من قام بحركة الترجمة في العصور اإلسالمي ، وإلى جانب أيها الفتح إل

اإلسالمية كانوا من النصارى ، كما ذكر بعض مؤرخو الفرق إن بعض متصوفة 

اإلسالم كان في األصل مسيحياً ، وإن يرتد أصله إلى المسيحية 
(71)

. 

خالل  ن على أثر المسيحية في التصوف اإلسالمي ، منييؤكد بعض المستشرق     

أيضاً  _ التواصل بين العرب والنصارى قبل اإلسالم وفي اإلسالم ، كما يؤكدون

بين الرهبان المسيحيين في األقوال واللباس وبين المتصوفة في اً على أن هناك تشابه_

هذا ما أكده نيكلسونتعاليم كالخلوة والعزلة والرياضة وكثرة الذكر والصلوات وال
(72)

 

الزهد والتأمل التي أشرت إليها كانت على وفاق مع الفكرة  ميولن " من الجلي أ

المسيحية ، ومنها استمدت أسباب قوتها ، فكثير من نصوص اإلنجيل ومن األفعال 

المنسوبة إلى المسيح مقتبس في أقدم تراجم الصوفية ، والرهبانية المسيحيون كثيراً ما 

قلين ، سديد لزهاد المسلمين المتنيولون النصح والت، كانوا يظهرون في مقام المعلمين 

 امسيحي األصل ، ونذرو -الذي منه جاء الصوفي  -ن ثوب الصوف وقد رأينا أ

الصوم عن الكالم ، والذكر ، ورياضيات الزهد األخرى لعلها ترد إلى هذا األصل 

نفسه " 
(73)

. 

بين التصوف  اً وجلي اً واضح اً ن هناك فرقيمكن الرد على دعاوى المستشرقين أو    

نقطاع عن العالم الوالرهبنة ، فالتصوف اإلسالمي ال يتجه إلى تعذيب البدن وا
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القرآن  ذكروقد المجاهدة ،و كالرهبان المسيحيين ، بل يكون بالصوم والصالة والصبر

عليه السالم "ورهبانية الكريم الرهبانية المسيحية وأنها مبتدعة من بعد عيسى 

"اابتدعوه
(74)

والتزموا بها من أجل إرضاء  عبادة ، ابتدعوها الرهبان من عند أنفسهم  

ولنا في رسول هللا والصحابة خير قدوة في التصوف رعوها حق رعايتها ،  هللا وما

 اإلسالمي الصحيح .

ن يحية ، ولكن هذا ليس دليالً على أبين التصوف والمس اً ن هناك تشابهال ننكر أ

 قال تعالىين سن الكريم إلى الرهبان والقسيلقد أشار القرآمبادئه مسيحية ، و التصوف

سين ورهبانا وأنهم ينصارى ذلك بأن منهم قسالذين قالوا إنا " أقربهم مودة للذين أمنوا 

ال يستكبرون 
      .   مع المسلمين في التعامل وألين أقرب فالمسيحين  (75" )

ها اإلسالم ، وتؤكد ق أهلن:  انتشر اإلسالم في بالد فارس ، وأعت الديانة الفارسية -ب

ن التحرر من القيود المادية للوصول إلى الحياة الروحية ال يكون إال هذه الديانة أـ

ن أهل ن أبالتحرر من قيود الجسد للوصول إلى الطهارة ، ويرى بعض المستشرقي

لى اإلسالم ، وأثر ذلك على التصوف فارس لما اعتنقوا اإلسالم نقلوا هذه التعاليم إ

 اإلسالمي .

الديانة البوذية الهندية -ج
(76)

يرى بعض إن تأثير الديانة الهندية على التصوف  :

فالكهنة يصلون  البراهمةاإلسالمي في التأمل والحلول الذي قال به حكماء الهنود من 

فناء حيت تخرج التناسخ والبالتأمل إلى الكمال الروحي ومنه إلى الحلول ، وأيضاً إلى 

ة الروح إلى أصلها وتحل في هللا ، ، والفناء المطلق هو عودالروح من جسد آلخر

هناك اختالف واضح وصريح بين التصوف اإلسالمي وبين الفكر البوذي الهندي 

يات التناسخ بينهما وبين نظر اً فالمتمعن في تجارب الصوفية تبين له إن هناك اختالف

 .الهنود والحلول عند 

ن ف اإلسالمي " الفحص الدقيق يظهر أإن تأثير البوذية ليس قويا على التصو      

التأثير البوذي ال يمكن أن يكون قوياً جداً ، إذ ثمة خالفات أساسية بين النظريات 

البوذية وفناء النفس في الروح  ولكن التشابه الظاهري موجود بين الصوفية والبوذية ،

نها تفقد ذاتها في العقيدة البوذية تمثل النفس على أ، ولكن الصوفيةاإللهي عند 

رغم  ن المذهب الصوفيحين أالسكينة المطلقة ، في  هي الطمأنينة الالعاطفية التي

للجمال اإللهي  يلتأمل الزهدلاهية موجودة تنن الحياة الالمقوله بفقدان الفردية يعتبر أ

وداً في البوذية بل في وحدة الوجود "، أما الشبه الهندي للفناء فليس موج
(77)
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لد دية ، فالمستشرق جوبالديانة اليهو تأثر التصوف اإلسالمي  : ة اليهوديةالديان -د

باليهودية مستدال بدخول بعض اليهود اإلسالم  تأثرتتسيهر يرى أن الصوفية 

الفلسفة  لدى( وإن نظرية االتحاد والحلول سرائيلياتووضعهم لكثير من األحاديث )اإل

وجدوا التوراة مملوءة بالمشابهات مثل الصورة  :ي ستان ، وذكر الشهر اإلسالمية

وينقض  ء على العرش ،ناء واالستوايطور س في، ونزول والمشافهة والتكلم جهراً 

فهذا  ،والتجسيم ليس من الصوفيةاالستواء والتكلم جهراً   بأنقوال بعضهم هذه األ

دخيل عليها وهناك فرق بين الفلسفة والتصوف
(78)

. 

بالمصدر اليوناني ، وحركة الترجمة  ميالتصوف اإلسال : تأثر الفلسفة اليونانية -ه

التي حدثت في العصر العباسي ، والبعض يرجع الصوفية إلى أصول يونانية ألنها 

ة مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية ، والتي تعني الحكمة ، أكد نيكلسون على معرف

المحدثة " لكن المسلمين لم يتشبعوا األفالطونية المسلمين بالفلسفة اليونانية و

الهلينيةب
(79)

عن طريق األدب فقط ، ففي العراق والشام ومصر وجدوا أنفسهم على 

حصاداً وفيراً من األفكار األفالطونية  التأكيداألصلية التي أنتجت على وجه  تربتها

غنوصيةــالجديدة وال
(80)

وقد والمسيحية والصوفية ووحدة الوجود على حد سواء ،  

كانوا في  -اإلمبراطورية العباسية قوم غرباءما بين النهرين قلب عاش في بالد 

باألخذ بفلسفة دينية وهي  المثقفةسوريين ، واستمرت الطبقة وثنيين الحقيقة وبين 

األفالطونية الجديدة " 
(81)

فنظرية الفيض اإللهي في األفالطونية الحديثة التي هي  

موجودة عند بعض  الجزئيةوالنفوس  والهيوليعبارة عن العقل األول والنفس الكلية 

إن العالم يفيض عنه ن هللا واحد وة األفالطونية الجديدة يقولون : إالصوفية " فالسف

مع هللا  تؤلفعن الشمس ، وإن للموجودات مراتب مختلفة إال أنها ال كفيضان النور 

اً إال موجود واحد
(82)

ن إصيغة أخرى " المتصوفون يقولون : ويصوغها المتصوفة ب 

ق ، وليس هناك إال موجوداً واحداً وهو الموجود المطلق ، أما العالم فهو هللا هو الح

مظهر من مظاهر الذات اإللهية ، وليس له وجود في ذاته ألنه صادر عن هللا تعالى " 
(83) 

 ي األفالطونية الحديثة .هكذا يبدو تأثير التصوف اإلشراق

مما سبق عرضه حول مصادر التصوف اإلسالمي يتضح لنا أن أصله ومنبعه      

الحقيقية للتصوف ، وقد  البذرةن الكريم والسنة النبوية ( فهما آ) القر    إسالمي 

وننيسن يقول ماعترف بذلك أحد المستشرقيا
(84) "

كل بيئة دينية يتوافر لتقوى أبنائها 

ذن بعنصر والتصوف ال يختص إ ، التصوفاإلخالص والتفكير تصلح لظهور روح 

ن ل هذه الحدود المادية ، فمن القرآأو لغة أو أمة ، بل هو روحي ال تحلو ال تحده مث
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ثق التصوف اإلسالمي يردد المسلم تالوته ، ويتأمل في آياته ، وتقوم بفرائضه ، انب

ونما تطوره ")
85)

. 

ارجية كالمسيحية واليهودية فالتصوف إسالمي النشأة ولكنه تأثر بمصادر خ      

والهندية والفارسية واليونانية ، بعد أن تعرف عليها المسلمون عن طريق الفتوحات 

في تطور  مهم ي العصر العباسي ، وكان لها دوراإلسالمية وحركة الترجمة ف

وهذا بخالف ما يدعيه ، التصوف اإلسالمي ، واالبتعاد عنه منبعه األصلي 

الحضارة  تتصوف اإلسالمي وليد المصادر الخارجية ، وكانالمستشرقين من أن ال

 حكر على الغرب ، وإن العرب مجرد نقله فقط للفكر الغربي .

 نتائج البحث :

نشأته وتطوره(  من خالل العرض السريع للتصوف اإلسالمي )مفهومه ـ مصادره ـ   

 :التالية النتائج  نصل إلي 

فهو جانب بارز في  في تاريخ الفكر اإلسالمي ، اً مهم اً ـ يمثل التصوف جانب1

  . سالمية علي اختالف عصورهااإل الحضارة

ا راجع إلي غموض ذوه ـ اختالف الباحثين في مفهوم التصوف لغة واصطالحا ،2

 هدا المفهوم .

في عهد الرسول وال الصحابة ، فكان  اً ـ التصوف لفظ مستحدث ، ولم يكن موجود3

 يطلق لفظ زاهد وعابد ثم ظهر لفظ  صوفي .

لك عن طريق ـ التصوف هو تهذيب للنفس وتطهير القلب من الرذائل والخطايا ، وذ4

فهو يرتقي بتعاد عن البشر ، ومجاهدة النفس للحد من الشهوات ، الالعزلة والخلوة ، وا

طريق السمو عن الملذات الدنيوية والشهوات ، تهذيب سلوكه ، عن  باإلنسان إلى

 للفوز برضا هللا والفوز بسعادة الدارين .

 ، وسلوكاً  ـ التصوف عبارة عن عبادة وسلوك ، وتمسك بكتاب هللا وسنة نبيه منهجاً 5

ا ذوه عن طريق التمسك بالكتاب والسنة ،ذلك نصل إلي نور القلب ، ب، و فهما وعمال

قلب ،ويبعده عن الفواحش ، وكل ما يخالف أوامر هللا وتوثيق النور هو الذي ينير ال

 صلته به .

 ـ التصوف  اإلسالمي مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية .6

 . عندما اختلط بفلسفات وديانات أخرىـ انحراف التصوف عن مساره اإلسالمي 7

يمتاز بها  التي ، كثير من أعداء اإلسالم أن يقضوا علي عقيدة التوحيدـ حاول 8

  ه.اإلسالم وتشويه
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مه أحد ، بينما ذه ولم ين الزهد متعارف عليـ الفرق بين الزهد والتصوف ، إ9

 . تأثر بأديان وفلسفات أخرى وألنهع نه مبتدعند الكثيرين أل مذمومنه التصوف فإ

لي من الظلمات إلى النور فدعا إ سالم من أجل هداية البشرية وإخراجهاـ جاء اإل10

الت الحياة ، فاإلنسان جسد وروح ،فلم يهتم بالجسد االوسطية واالعتدال في جميع مج

كالمذاهب المادية ، ولم يهتم بالجانب الروحي فقط كالرهبانية ، قال عليه السالم "صم 

وإن لعينك عليك حقا،  وإن لزوجك عليك حقا  عليك حقا ،وأفطر وقم ونم فإن لجسدك 

"
("83)

 

 التوصيات :

 تي : آلتوصي الباحثة بافي الاتام 

ا ، البد من دراسته دراسة ذيومنا ه إلي أً رالتصوف منهج وأسلوب مازال منتش    

سالمية الصحيحة وإبعاد المبتدع منها ، رجعه إلى أصوله اإل،لكي ننقدية بناءة 

  .صول في الكتاب والسنة ما من ليس لهم أكالتناسخ ووحدة الوجود وغيره
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 التربية السياسية في الفكر الفلسفي اإلسالمي

ــ كلية التربية الزاوية ــ جامعة الزاوية د. أمال سليمان الحجازي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملخص الدراسة:

هذا البحث موضوع التربية السياسية في  الكرير الكلسيك  امسيمم  مي   يتناول

خمل استقراء نصوص آيات القرآن الرريم والسنة النبوية المطهرة الت  تعتبر الجاني  

العمل  للدي ، وم  خمل اآلراء الكررية والنظرييات السياسيية المتية رة بي راء اليونانيية 

هوم التربيية السياسيية، وقم ية السياسية بالتربيية القديمة، ويهدف البحث إلى تةصيل مك

وقم تها بالشريعة امسممية في  بيث اليوق  والكرير التربيوي السياسي  ليدد ا فيراد، 

 وبيان مجاالت التربية كافة بما فيها التربية السياسية للمسلم ف  جميع مراحله العمرية.

امسييمم  ييد اهييتم و ييد توصييل هييذا البحييث إلييى قييدة نتييايا كييان أهمهييا بيييان أن 

بالتربية السياسية  فراد المجتمع كافة وف  شتى المراحل العمرية، قلى اقتبار أن كيل 

ما يتعلق بالموضوقات السياسية تعد م  ا مور التعبدية الت  تم تطبيقهيا بشيرل قملي  

 ف  حياة السابقي  وم  تبعهم.

حة للكرد المسلم، كما يوص  البحث بالعمل قلى إيجاد التنشئة السياسية الصحي

وتطييوير تربييية ا سييرة المسييلمة  بنايهييا سياسييياب، واالهتمييام بييدور الشييبا  المسييلم فيي  

ممارسييية ا دوار السياسيييية السيييليمة، والعميييل قليييى قيييودة دور المسيييجد فييي  التربيييية 

 السياسية امسممية الصحيحة. 

المقدمة:

تنبع التربية السياسية ف  الكرر الكلسك  امسمم ، م  العقيدة امسممية، ومي  

مبياد  امسيمم وأصييوله، ومي  أحرييام الشيريعة امسيممية ومقاصييدها. فليسي  التربييية 

السياسييية فيي  المنظييور امسييمم ، خارجيية قيي  سييياي الميينها امسييمم  وقيي  رو  

رسالته وجمياع تعاليميه، وإنميا هي  جيزء  امسمم، وق  فلسكته العامة الت  ه  جوهر  

أصيل ال يتجزأ م  المنظومة الشاملة المترابطة المتراملة، الت  تشّرل القيَم والمقّوميات  

ا ساَس للتعاليم امسممية الهادية إلى أ يوم السيبل في  الحيياة، قليى المسيتويي  الكيردي 

والجماق . 

منيه منهجياب مترياممب للحيياة، تق ييان وشمولية امسمم ورحابت ه اللتان تجعمن 

بةن ترون التربية السياسية أحد العناصر المرّونة لمكهوم التربية قلى وجه العميوم، في 

213



دالالته العميقة وف  مجاالته المتعددة، بحيث ال يجوز، بل ال يمر  إطم اب، الكصل، ف  

 يية، بيي  تربيية الكيرد، المنظور امسمم ، بي  التربيية السياسيية، وبيي  التربيية ا خم

وبي  تربية المجتمع، لوحدة المنها امسمم ، ولشمولية الرؤية امسممية إلى امنسان 

 وإلى المجتمع، وإلى الرون بصورٍة أقمق وأشمل.

ولما كان  التربية تسعى إلى تنمية جوان  الشخصية امنسيانية تنميية متوازنية 

عداب رييسياب م  أبعادهيا باقتبيار أن امنسيان كياي  ومتراملة فإن التربية السياسية تعتبر ب

سياس  فإنه بحاجة إلى الثقافة السياسية الت  تمرنه م  اتخاذ القرار السليم ف  الموا ي  

التيي  توجيي  اتخيياذ مثييل هييذا القييرار لييذلا فييإن التربييية السياسييية تعمييل قلييى إقييداد 

المسيوولية وتمرينهم مي   المواطني  لممارسة الشيوون العامية في  مييدان الحيياة وتحميل

القيييام بواجبيياتهم وتمسييا بحقييو هم والعمييل قلييى تطييوير وتوجيييه السياسييات التربوييية 

والتعليمية وم  خمل تطوير وسايلها وأساليبها ومناهجها.
(1)

 

وبمييا أن العملييية التربوييية فيي  امسييمم هيي  قملييية ممارسيية ل يمييان وسييع  

موصيول لبليور رضيا ب سيبحانه وتعيالى سييواء في  خططهيا ودوافعهيا في  إجراءاتهييا 

وأهدافها ونشاطاتها وسواء كان ذلا قلى صعيد الكهم وتريوي  المكهيوم أم قليى صيعيد 

متراملية مي  المكياهيم والممارسيات  التخطيط والممارسة، فالتربية ف  امسمم منظومية

والنشاطات امسممية الت  يتبناها المسلمون وينه ون بها لتربية ا فيراد والجماقيات 

ف  ممارسة امسمم وليعدوا أنكسهم لحمل رسالة امسمم. 
(2) 

   :وتساؤالتها إشكالية البحث 

تحديد مكهيوم التربيية السياسيية مي  منظيور الكرير الكلسيك   تتمثل إشرالية البحث ف     

امسمم  وتوضيحها ف  المناها الدراسية حتى يرتسبها الطال  المسيلم  بحييث تمرنيه 

م  بنياء الشخصيية المسيلمة المتراملية المتوازنية التي  تيودي دورهيا في  الحيياة بتحدييد 

ة بتربيية ا جييال مي  القيرآن المكاهيم ووضيع النظرييات واسيتنباط االجتهيادات المتعلقي

،  وقليه يمري  مي  خيمل ذليا صييا ة  الحريم وسنة نبينا الرريم قليه الصمة والسمم

 ا سئلة التالية :

 / ما مكهوم التربية السياسية فغ  الكرر الكلسك  امسمم ؟1س

 / ما قم ة التربية السياسية بالكرر الكلسك  امسمم ؟ 2س

 ف  الكرر الكلسك  امسمم  وم  أهم روادها؟  / كي  نشةة السياسة3س

 / ما مباد  التربية السياسية ف  امسمم؟4س
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 : أهمية البحث

 تعود أهمية البحث إلى أهمية نظرية وأهمية تطبيقية:

فا همييية النظرييية تهييتم بمعرفيية أبعيياد التربييية السياسييية فيي  الكريير الكلسييك  

سييمميي  أمثييال الكيياراب  وابيي  رشييد، فيي  امسييمم  ميي  خييمل بيييان آراء المكرييري  ام

محاولة منها التوفيق بي  السياسيية واليدي ، وبييان السياسيية في  الكرير اليونيان  وميدد 

تة يرهييا فيي  الكريير امسييمم . وبيييان أهييم مبيياد  التربييية السياسييية فيي  تطبيييق المكهييوم 

 الصحيح للدي  امسمم .

  التربية السياسية وقم تها بالكرر أما ا همية التطبيقية تتمثل ف  أن ف  قري

الكلسييك  امسييمم ، يسيياقد إلييى حييد كبييير فيي  توقييية وتربييية ا فييراد سياسييياب وزيييادة 

مكيياهيمهم السياسييية فيي  حييدود العم يية بالييدي  امسييمم ، كمييا يسييهم فيي  تطييوير كتيي  

لتربييية التربييية امسييممية فيي  الموسسييات التعليمييية، وإفييادة القييايمي  قلييى بنيياء منيياها ا

امسييممية ب ييرورة ت ييمي  مكيياهيم التربييية السياسييية برتيي  التربييية امسييممية. كمييا 

يييودي إلييى تكعيييل دور البييي  والمسييجد فيي  ترسييية مبيياد  التربييية السياسييية فيي  الييدي  

امسيمم . وبييان أهميية طاقية ب ورسيوله ووليي  ا مير، وأهميية الشيورد في  إتخيياذ 

 كرد.القرارات الهامة ف  حياة ال

 : أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث ف  النقاط التالية:

 التعري  بمكهوم التربية السياسية ف  الكرر امسمم .  -1

 بيان قم ة التربية السياسية بالكرر امسمم . -2

 يتناول البحث بالشر  كيكية نشةة التربية السياسية ف  الكرر امسمم . -3

 السياسية ف  امسمم.شر  المباد  الت  تقوم قليها التربية  -4

 : منهجية الدراسة

اقتمدنا ف  تناولنا للبحث قلى المنها الوصك ، ويعرف المنها بةنه: ) الجميع 

المتةن  والد يق للسجمت والو ايق المتوافرة ذات العم ة بموضيوع البحيث(، ومي   يم 

وبيراهي  التحليل الشامل لمحتوياتها بهدف استنتاج ما يتصل بموضوع البحث م  أدلة 

 تبره  قلى إجابة أسئلة البحث.
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 محاور البحث

 مفهوم التربية السياسية في الفكر اإلسالمي: -المحور األول

يمرننا تحديد مكهوم التربية السياسية مي  خيمل تحدييد معنيى التربيية السياسيية 

فيي  إطييار النظييام السياسيي  امسييمم  فهيي : )) مجموقيية العمليييات التقليدييية والتعليمييية 

التثقيكية وقملييات التنشيئة والتطبييع والتيدري  والتةسييي التي  يباشيرها المسيلم فيرداب و

كان أو أسيرة أو حزبياب أو سيلطة مكسيا  الميواطني   ييم امسيمم ومكاهيميه واتجاهاتيه 

المتصييلة بق ييايا: الهوييية واالنتميياء والقيييادة والمشيياركة والحقييوي والواجبييات، وذلييا 

صييالح الييذي يباشيير مسييوولياته العاميية بمييا يحكيي  الشييرقية تحقيقيياب لترييوي  المسييلم ال

امسييممية ويييدقم نموذجييية التطبيييق والممارسيية ويسييهم فيي  تحقيييق ا هييداف العاميية 

للمجتمع والدولة امسممية((
(3)

 . 

والتربية السياسية جزء أساس  مي  التربيية امسيممية،  ن التربيية امسيممية 

وهييذا التربييية السياسييية واجيي  اليييوم  ميي  أجييل إقييداد تربييية شيياملة للكييرد والمجتمييع، 

اللبنات المسلمة الصالحة لتروي  المجتمع المسلم، وه  رك  أساس  م  أركان التربية 

امسييممية  ن التربييية امسييممية تشييمل التربييية الروحييية، والتربييية العقلييية، والتربييية 

ومنها التربيية السياسيية(، والتربيية الجسدية، والتربية الوجدانية، والتربية االجتماقية )

العسررية، والتربية اال تصادية...إلة، فامسمم دي  للكيرد وللمجتميع، وال يقيوم مجتميع 

مسلم بدون سياسة مسلمة، فالتربية السياسية )تعد الميواطني  لممارسية الشيوون العامية 

ل فييي  مييييدان الحيييياة، قييي  طرييييق اليييوق  والمشييياركة، وقييي  طرييييق إقيييدادهم لتحمييي

المسوولية، وتمرينهم م  القيام بواجباتهم، والتمسيا بحقيو هم، وتبيدأ التربيية السياسيـية 

في  مرحليية مبريرة ميي  العمير، وتسييتمر خيمل سييـنوات العمير كلييه(
(4)

وال بيد أن تسييهم  

جميع الموسسات التربوية ف  المجتمع كالبي  والمدرسة وا ندية ووسايل امقمم مي  

الجامعات والمرتبات العامية  في  إقيداد الميواطني  المسيلمي  صحافة وإذاقة وتلكزة، و

 إقداداب سياسياب، ك  يقوم المجتمع المسلم.

لذلا فيإن التربيية امسيممية في  امسيمم تهيدف إليى تريوي  امنسيان السياسي  

والبي  الذي يشارك سياسياب  فالتربية السياسية تبيدأ مي  البيي  مي  خيمل تربيية ا بنياء 

ة قل  الثقة بالنكي وقدم الخوف والتعبيير قي  اليرأي بريل حريية وشيجاقة منذ الطكول

أدبييية قليي  المشيياركة، وتنمييية رو  المسييوولية، وتبييدأ فيي  نكييي الو يي  بييالتوازي مييع 

المدرسة والجامعة بإتاحة المشاركة ف  ا نشطة واالتحادات الطمبية التي  تنمي  رو  

تحليل  والتكرير النقيدي الموضيوق  حتي  المشاركة، وتعليم الطم  مهارات التكرير ال
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ال ينسيياي الشييبا  إليي  الشييايعات المغرضيية والتيي  لهييا أهييداف خبيثيية ضييد ا وطييان. 

وترييوي  الييرأي العييام امسييمم  السياسيي 
(5)

. وترييوي  الييوق  واالقتييزاز، واالنتميياء، 

 والييوالء لةميية، ولعقيييدتها، ولكررهييا وترا هييا ومثلهييا و يمهييا، والتحييرر ميي  التعصيي 

والتحيز، وتريوي  الثقافية السياسيية المناسيبة التي  تمري  امنسيان مي  أن يميارس دورا 

السياس  بوق  وخلق وككاية ومسوولية. إذ أن هناك أهمية كبرد للتربية السياسية في  

امسمم ترم  ف  ربط العم ة بي  أفراد المجتمع والكئة الحاكمة م  خمل التةكييد قليى 

  بعي  المكياهيم السياسيية كعم ية الحياكم بيالمحروم والحكيا  ا هداف السياسية وشير

قلى أم  واستقرار وديمومة المجتميع السياسي  وبالتيال  اسيتقرار العم ية بيي  الشيع  

والدولة والحكا  قلى استقرار نظام الحرم والدولة. 
(6)

 

وكيييذلا ترسيييية مبييياد  الشيييورد والحريييية والعيييدل وحمايييية المجتميييع مييي  

يع أنواقها وأشرالها ب رورة السما  للرا بي  م  الطم  والعياملي  الدكتاتورية بجم

فييي  الموسسيييات التربويييية بالعميييل السياسييي  العيييام، وأن تعميييل الموسسيييات التربويييية 

والتعليمييية بييدور فاقييل فيي  تشييريل الكريير السياسيي  للمتعلمييي  أو مييا تتخييذا الدوليية ميي  

لتيي  ترسيي  المتعلمييي  المبيياد   يرارات حيييث يعييد التعليييم المدرسيي  ميي  أهيم الوسييايل ا

والقيم واالتجاهات والمكاهيم الت  تتكق مع ا يديولوجيا ف  المجتمع. 
(7)

 

وا نموذج لهذا السياسة هو ما  ام به الرسول صلى ب قليه وسلم مي  أقميال 

قديدة وأ وال حريمة م  خمل دقوته صلى ب قليه وسلم إلى ب بالحرمة والموقظية 

جدال بالت  ه  أحس  مع أهل الرتا ، وأمرا بالمعروف ونهيه ق  المنرر، الحسنة وال

وممارسيية العييدل بييي  النيياس والتزامييه بييه، ومواخاتييه بييي  المهيياجري  وا نصييار فيي  

المدينيية، وقهييودا وموا يقييه التيي  ققييدها مييع أحمفييه وأقدايييه وبعو ييه إلييى الرؤسيياء 

ارسيه وميا أرسياا مي  دقيايم و ييم في  وا مراء يدقوهم إلى امسمم وكتبه إليهم وميا م

حرم الناس و يادتهم إلى ما يصلح أمور دينهم ودنياهم.
 (8)

 

ويت ييح ممييا سييبق أن السياسيية لهييا تيية ير واضييح قلييى التربييية بشييرل مباشيير 

وكبيير   ن ا نظميية التربوييية تتيية ر با نظميية السياسيية فيي  المجتمعييات  ييم إن التربييية 

م   ن النظام السياس  المبن  قلى العدل والمسياواة ينشي  انعراس للوا ع السياس  القاي

نظاماب تربوياب ذا ككاية قالية أساسها ترافو الكرص التعليمية، وأما النظام السياسي  اليذي 

يعمل قلى التكريق بي  المواطني  والتعامل معهم بمعايير مختلكية فغالبياب ميا يقييم نظامياب 

لة ف  توزيع الكرص والخدمات واالمتيازات. تربوياب أساسه التمييز، و يا  العدا
(9) 
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)) إنمييا يعنيي  اآلراء والمبيياد  والنظريييات التيي   –إن الكريير بصييورة قاميية 

يطلقهييا ويعتمييدها العقييل امنسييان  فيي  تحديييدا لمو يي  معينيية إزاء الرييون وامنسييان 

والحييياة((.
 (10)

والكريير الكلسييك  امسييمم  يت ييم  اآلراء والمبيياد  والنظريييات التيي   

تكسر قم ة امنسان بخالقه  أما الكلسكة فه  تعن  لغة ) ح  الحرمية( وتنطيوي كنتياج 

ققل  قلى تةمل شمول  حيول الريون والطبيعية وامنسيان. أميا الكلسيكة امسيممية  هي  

والحياة وما بيينهم مي  قم ية تكاقيل. والحيياة  نظام يقوم بالتركيز قلى الرون وامنسان

ف  هذا الكلسكة ليس  سود معبير للحيياة ا خيرد بعيد الوفياة. وتعميل الكلسيكة التربويية 

امسممية قلى بقاء النوع البشري م  خيمل إحريام قم يات امنسيان بالخيالق والريون 

الجسيدية والمعنويية والحياة واآلخرة، وم  خمل تصّورها ا شمل للحاجيات امنسيانية 

 م ترامل هذا الحاجات المعنوية.
(11)

 

كميا ذكير سيابقا أن التربيية السياسيية تنبيع مي  الكرير الكلسيك  امسيمم ، وميي  

العقيييدة امسييممية، وميي  مبيياد  امسييمم وأصييوله، وميي  أحرييام الشييريعة امسييممية 

  سيياي المينها ومقاصدها. فليس  التربية السياسية ف  المنظور امسمم ، خارجة قي

امسييمم  وقيي  رو  امسييمم، وقيي  فلسييكته العاميية التيي  هيي  جييوهر  رسييالته وجميياع 

تعاليمه، وإنما هي  جيزء أصييل ال يتجيزأ مي  المنظومية الشياملة المترابطية المتراملية، 

التيي  تشييّرل القيييَم والمقّومييات  ا سيياَس للتعيياليم امسييممية الهادييية إلييى أ ييوم السييبل فيي  

 المستويي  الكردي والجماق .  الحياة، قلى

 د  ام مكهيوم  السياسية في  الكرير امسيمم ، قليى المبياد  امسيممية الخاليدة، 

والت  يمر  أن نذكر ف  هذا المقام، ما يتصل منها بالنظرية السياسية، بوجه قام
(12)

 : 

إن امسمم ققيدة وشريعة، دي  ودنيا، إيمان وقمل، أخمي وسلوك. و د  -أوالا 

امسمم القواقد الرلّية الت  تشمل جميع مجاالت الحياة، وال تقتصير قليى مجيال  وضع

(،  ن ذلييا مااا هلل هلل ومااا لقيقاار لقيقاارواحييد. ولهييذا فييإن امسييمم ال يقبييل مقوليية : )

يتعارض مع منهاج امسمم ومقاصد شريعته، فرّل ميا في  هيذا الريون إل  امنسيان إل، 

ه إل.  والحياة إل، والرون  جميع 
(13)

 

لم يترك امسيمم اليدنيا سيدد والمجتميع بيم ضيوابط تحريم مسيارا وبيم  -ثانياا 

يية قليى مسيتود ا سيرة  واقد تثبّ  كيانه، فلقد أحرم امسمم تنظيم العم ات االجتماق

الواحدة، وقلى مستود الجماقة المحدودة، وقلى مسيتود المجتميع الواسيع. وفي  هيذا 

المناخ أ ام الرسول محمد صلى ب قليه وسلم القواقد للمجتمع امسمم  ا ول، فةنشة 
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يل الرسي ع لها القرآن الرريم ا حرام العامة، وفصَّ ول الدولة امسممية الرايدة، الت  شرَّ

صييلى ب قليييه وسييلم ن ظ َمهييا ميي  هييدد الييوح  أوالب،  ييم ميي  خبييرة الحييياة وميي  حرميية 

المجتمييع امسييمم  قنييد نشييةته ا ولييى، وكييان يجمييع سييلطات سياسييية وإدارييية ومالييية 

و  ايية، فهو موسي الدولة، و ايدها، ف مب ق  نبوته ورسالته الت  بلغهيا قي  ربّيه. 

ة ا ولى في  المدينية المنيورة، مثياالب ا تيدد بيه المسيلمون وكان  تجربة الدولة امسممي

 قبر العصور المتتالية. 

إذا كييان امسييمم  ييد أتييى بميينها مترامييل للحييياة، فإنييه لييم يييةت بالقواقييد  -ثالثاااا 

المكصلة لسياسة الدولة ونظامها االجتماق  واال تصادي وامداري، وإنما جاء امسمم 

لشييرقية وبالتوجيهييات الهاديية إلييى الصييم  والسييعادة فيي  بالمبياد  العاميية وبا حرييام ا

اليدنيا واآلخيرة. فامسييمم ككيل ل نسييان حريتَيه فيي  التكريير والتنظييير والتخطييط، وفيي  

تسيير شوون حياته العامة، وف  تدبير أمور المجتمع والدولة، قلى هيدي تليا ا حريام 

ان، والترريم  له، وتوجيه ه نحو والمباد  والتوجيهات. وكان ف  ذلا التيسير  قلى امنس

االجتهاد وامبداع والتجديد والتطيوير، بمقت يى  روفيه، وبحسي  إمراناتيه وميواردا، 

 وقلى ضوء ممبسات الحياة الت  يحياها والمحيط الذي يعيش فيه. 

لقد استطاع النب  صلى ب قليه وسلم، أن يرّون أمةب واحيدةب في  دولية موحيدة، 

وضعها لهذا الدولة، م  القواقد الدسيتورية لنظيام الحريم بعيدا،  وأصبح  ا سي الت 

حيييث  ييام خلكيياؤا، صييلى ب قليييه وسييلم، بوضييع نظييم سياسييية متمميية ومرّمليية ليينظم 

الرسييول فيي  حرييم ا ميية امسييممية. وبتييراكم الخبييرة الميدانييية المسييتندة إلييى مبيياد  

 الشريعة امسممية، نشةت النظرية السياسية امسممية.

اتسم المنها امسمم  للحياة بالمرونة الت  تنسجم مع الكطرة امنسيانية  -رابعاا 

  فم امسمم فيرض نظامياب جاميداب لتيدبير شيوون المجتميع، وال هيو أ يام هييرمب  ابتياب ال 

ها قند إنشاء ا نظمية وإ امية  يتغيّر للدولة، وال هو وضع حدوداب ضيّقة ال يجوز تجاوز 

رومات، وإنما وضع امسمم ما يمر  أن نصطلح قلييه بـيـ )امطيار الدول وتةسيي الح

العام( للمجتمع، أو بــ )النظام العام( للدولة، اللذي  يقومان قلى المباد  الثابتة للشريعة 

امسممية المستمّدة أساساب م  القرآن الرريم وم  السنة النبوية الصحيحة، وه  العدل، 

ام والحقيييوي والواجبيييات. وتيييرك امسيييمم لييي رادة والشيييورد، والمسييياواة فييي  ا حرييي

امنسانية الحرة، الحقَّ ف  التصرف لتحقيق المصالح للكرد وللمجتمع، قلى حّد سيواء، 

 ف  ضوء هذا المباد . 
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وليذلا فيإن القواقيد الدسيتورية لنظيام الحريم في  امسيمم، ليسي  جاميدةب، شيةن 

وا  االجتهياد أميام الميواط ، وتحجير  واقد الحرم ف  ا نظمة الشيمولية التي  تغليق أبي

قليه التكريَر ف  صيا ة حاضرا وبناء مستقبله وتدبير أمور معاشيه. وهيذا يقت ي  أن 

يرييون الكريير السياسيي  امسييمم ، فرييراب حيّيياب، متحركيياب، مسييايراب للتطييور، وإن كييان فيي  

 امطار العام للمنها امسمم . 

لسياسيية في  امسيمم،  وامهيا تحقييق  تةسيساب قلى هذا المبياد ، فيإن النظريية ا

العيدل فيي  المجتمييع امسييمم ، وهيي  مييع ذلييا مصييطبغة بالصييبغة امنسييانية، ومتسييمة 

بالمرونيية وبييالتكتّح، وبالقييدرة الذاتييية قلييى التجييّدد ومسييايرة تطييّور الحييياة قلييى هييذا 

ا رض. ولقييد اتكييق العلميياء والمكرييرون المسييلمون الييذي  اشييتغلوا بتةصيييل النظرييية 

ْثٌر، قلى أن يطلقيوا قليى  السياسية ف  امسمم وتقعيدها وتكريعها والتةلي  فيها، وهم ك 

هييذا النظرييية مصييطلح )السياسيية الشييرقية(، التيي  تحقييق مصييالح العبيياد والييبمد فيي  

المعاش والمعاد. و الوا بةن السياسة الشرقية تدور حول المصلحة العامة حيث دارت. 

إلييى تةصيييل نظرييية )المصييالح المرسييلة(، واقتبروهييا  وذهيي  بعيي  الكقهيياء المسييلمي 

مصدراب م  مصادر التشريع، قلى أساس أنه كلما  بت  مصلحة  ا مة وتحقَّق  ف  أمر 

. فالمصلحة ه  منياط ا مير في  البيدء واالنتهياء. وهيذا  م  أمور الحياة، فثمة شرع  بَّ

مسمم . مكهوم إنسان  ووا ع ٌّ ومتكتٌّح للسياسة ف  المنظور ا
(14)

  

 نشأة السياسة في الفكر الفلسفي اإلسالمي وأهم روادها: -المحور الثالث

يييا نتيجييية لمحترييياك بيييالكرر اليونيييان    هييير النشييياط الكلسيييك  امسيييمم  قمومب

في   - البياب  –املهيات(. أما الرتابيات الكلسيكية السياسيية فيوردت  -الطبيعيات -)المنطق

طييونسييياي التعليييق قلييى سياسييات أفم
(15)

وأرسييطو 
(16)

كمييا قنييد ابيي  رشييد 
(17)

فيي   

تلخيصيييه ملجمهورييييةم أفمطيييون ومأخيييميم أرسيييطو، أو بالبنييياء قليهيييا كميييا قنيييد 

الكاراب 
(18)

 ف  مآراء أهل المدينة الكاضلةم ومتحصيل السعادةم.  

بوجيييه قيييام كانييي  الرتابيييات الكلسيييكية بعييييدةب قييي  مو يييع التييية ير فييي  المدونييية 

رتابتهييا الكقييه والرييمم المييذهب . وهييو مييا ينطبييق قلييى كتابييات امسييممية، التيي  انكييرد ب

الكلسكة السياسية، الت  لم تلع  أي دور ف  بنياء النظريية السياسيية الرسيمية، وليم تقيدم 

 ف  مقابلها نظرية سياسية خاصة بها.

كييان ميي  الواضييح أن االحتريياك بالثقافيية السياسييية اليونانييية لييم يييدفع الكلسييكة 

نغماس ف  التكرير السياس  النظيري  بميا أن الكلسيكة، بشيرٍل ميا، هي  امسممية إلى اال

تعقل كل   جيزاء الوا يع. فليم تنيتا ميا يمري  وصيكه بنظريية قامية في  الدولية، أو في  
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الدولة امسممية، ولم تتو   أمام االستبداد بما هو  اهرة منا  ة للعقل والحرية، ك  

وتيو راط  الثييو راط  للنظريية الرسيمية تقدم أطروحة نقدية واضحة حول الطيابع ا 

بشقيها السن  والشيع . 
(19)

 

ييييا  اسيييييبا قلييييى الديمقراطييييية فيييي  محيييياورة  كييييان أفمطييييون  ييييد شيييي  هجومب

مالجمهوريةم، وقلى الر م م  أنيه قياد في  محياورت  مالسياسي م ومالقيواني م فية ر 

معرفييية بإمرانيييية وجيييود نميييط مقبيييول مييي  الديمقراطيييية بشيييرط الخ يييوع للقيييانون وال

الصحيحة، فإنه  ل ي ع هذا النمط ف  المرتبية الثالثية مي  مراتي  الحرومية الصيالحة 

بعد حرومة الكرد العادل، وحرومة القلة ا رستقراطية. أما أرسطو فبيالر م مي  حديثيه 

ق  حرومة دسيتورية وسيط بيي  ا رسيتقراطية والديمقراطيية،  يل يوكيد ضيرورة أن 

قظيييم يتسييم بالحرميية. لييدد الكيياراب  وابيي  رشييد  يرييون قلييى رأس هييذا الحروميية ملييا

السياسيي  يح ر أفمطون أكثر م  أرسطو. وح ور أفمطون مالجمهوريةم أوضح 

م  ح ور أفمطون مالقواني م أو مالسياس م.
 (20)

 

 أهم رواد الفكر الفلسفي اإلسالمي:

 السياسة عند الفارابي. -أ

هييـ( بييالتعليق قلييى أفمطييون كمييا سيييكعل ابيي  رشييد 339لييم يرتيي  الكيياراب )ت

الحقبا، بل  دم محاولية للتيةلي  في  الكرير السياسي  تمثيل فيهيا نميوذج أفمطيون للمدينية 

الكاضيييلة ميييع تطعيميييه بمكييياهيم دينيييية وأفمطونيييية محد ييية، مثلميييا قنيييد أفمطيييون فييي  

رييي، فالمدينية الكاضيلة متشيبه البيدن الجمهورية، تيدور الدولية قنيد الكياراب  حيول الي

التام الصحيح اليذي تتعياون أق ياؤا كلهيا قليى تتمييم حيياة الحييوان... وكميا أن البيدن 

أق اؤا مختلكة متكاضلة الكطيرة والقيود وفيهيا ق يو واحيد ريييي هيو القلي .. وكيل 

 واحد منها جعل  فيه بالطبع  يوة يكعيل بهيا ابتغياء لميا هيو بيالطبع  يرض ذليا الع يو

الريييم. 
(21)

 

وكميا أن الحيياكم في  مدينيية أفمطييون فيلسيوف مكطييور قلييى الحرمية، فهييو فيي  

مدينة الكاراب  مي  يسيتطيع االمتيزاج بالعقيل الكعيال، سيواء قي  طرييق العقيل المنكعيل 

وهو الكيلسوف، أو ق  طريق المخيلة وهو النب  أو امميام المعصيوم. وهيو في  جمييع 

اقية، وهيو فيوي كيل سيلطة وكيل  يانون  نيه مصيدر ا حوال مطلق السلطة واج  الط

السلطة والقانون، ولذلا فهو ال يةت  باختيار الناس.
(22)

 

تمسا الكياراب  بيالرييي الكيلسيوف كةصيل أفمطيون ، ولرنيه انطليق مي  هيذا 

ا صييل لتطييوير رؤيتييه للييرييي لتشييمل اممييام المكطييور، فرييل ميي  الكيلسييوف واممييام 
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حرمة النظرية والعملية ق  طريق االتصال بالعقيل الكعيال المكطور  ادر قلى إدراك ال

واج  الوجود، ا ول قبر العقل النظري والثان  ق  طريق المخيلة والكي .
(23)

 

الت  منحها أفمطون للرييي ف  محاورة الجمهورية  م  –لر  السلطة المطلقة 

نية، خمفبيا كاني  محيدودة بحيدود دولية المدي -شهدت بع  ال بط ف  محاورة القواني 

للكاراب  الذي كان يترلم ق  دولة قالمية تمتد سلطة رييسها إليى مجمييع ا ميم وجمييع 

أهل كل مدينةم  كما أن هذا السيلطة قنيد أفمطيون كاني  سيلطة قلمانيية ال تقيوم قليى 

الحق امله ، خمفبا للكاراب  الذي جعل اممام الحياكم بالنسيبة للدولية مثيل المبيدأ ا ول 

جود بالنسبة للريون، وبالتيال  جعيل سيلطة امميام تقيوم قليى معرفية إشيرا ية واج  الو

قي  مقيدمات  -قلى كل حيال-صادرة ق  الكي  امله . وه  أجواء  يو راطية بعيدة 

أفمطون وأرسطو السياسية.
(24)

 

 السياسة عند ابن رشد. -ب

لييم يقييدم ابيي  رشييد نظرييية سياسييية إسييممية، ولييم يوليي  فيي  الكريير السياسيي  

لمجييرد، واكتكييى بعييرض آرايييه السياسييية فيي  التييارية امسييمم ، وفيي  دوليية ا نييدلي ا

المعاصرة له م  خمل التعليق قلى أفمطون اليذي لخيل ليه محياورة الجمهوريية في  

كتابه متلخيل السياسةم، وقلى أرسطو الذي لخيل ليه كتيا  ا خيمي. ولري  ف يمب 

ة ا رسطية، يتمثيل إنجياز ابي  رشيد في  ق  د ة استيعابه وقرضه للمكاهيم ا فمطوني

تسيييري  هيييذا المكييياهيم قليييى أبنيييية الوا يييع السياسييي  امسيييمم ، واسيييتخدام منهجيتهيييا 

ماالجتماقيةم ف  تكسير التطورات الت  أبصاب  شرل الدولة ف  امسمم المبرر. 
(25)

 

اسيتطاع  -الذي وجه مكاهيم أفمطون السياسيية وجهية شييعية –خمفبا للكاراب  

  رشد تسري  هذا المكاهيم داخيل دولية الخمفية السينية. يقيول ابي  رشيد في  تلخييل اب

السياسة: متيدرك ميا يقوليه أفمطيون قي  كيكيية تحيول الحريم الكاضيل إليى حريم المجيد 

والشرف. وهو أمر يشبه ميا حيدل للعير  في  أول قهيدهم حييث اقتيادوا النيزوع إليى 

إليى حريم  ييايم قليى المجيد والشييرف الحريم الكاضيل حتيى جيياء معاويية فتحيول حرمهييم 

)ا سرة المالرة(.
 (26)

 

دوليية الخلكيياء الراشييدي  تقابييل دوليية المدينيية الكاضييلة قنييد أفمطييون. والخليكيية 

المختار بالبيعة هو الذي يقابل الكيلسوف، يشر  اب  رشد: محد الكيلسوف هو بعينه حد 

وميي  هييذا صيينعته فهييو الملييا والشييارع واممييام، كلهييا بمعنييى واحييد. والييذي يييوتم بييه 

بصورة تامة فيلسوف وهو اممام بصورة مطلقةم. 
(27)
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ويقابل اب  رشيد بيي  الكلسيكة أو الحرمية التي  تقيوم قليهيا المدينية ا فمطونيية 

والك يلة أو الشرع الذي تقوم قليه الدولة في  امسيمم، مفدولية معاويية تقابيل في  سيلم 

المجيد والشيرف  جيل ذاتيه و جيل السيمعة  أفمطون الدولة التيماركية الت  تقيوم قليى

والجاا )العايلة( قلى خمف المدينة الكاضلة الت  ال يعتبر الشرف فيهيا  ايية بحيد ذاتيه 

هيـ( 539-500وإنما مرتبط بالك يلةم، وهو ما طبقه قلى دولة المرابطي  ا ندلسيية )

ما بعد تبدلوا في  محيث إنهم ف  قهد ملوكهم كان دستورهم  ايماب قلى الشرع، لرنهم في

قهد ابنه إلى دستور المجد والشرف و د مازجته الر بة ف  الميال. وحيدل ميع مجي ء 

الحكيد أن تحولوا إلى دستور  ايم قلى اللذة م.
(28)

 

قليى  -بيدون شيا -يربط هذا التقييم بي  الدولة الكاضلة والشرع، وهو ينطوي 

ا فلسييكيا )ققليبييا( وال  انونيبييا نقييد موجييه للييدولتي  ا موييية والمرابطييية. ولرنييه ليييي ن قييدب

)يتعلييق بالشييرقية النظرييية(، بييل نقييد تيولييوج  ال يخييرج قيي  نطيياي الطيير  التقليييدي 

للسلكية السنية الت  اصطنع  بالكعل فار با شكافبا )ولرنيه  يير ميو ر شيرقيبا( بيي  دولية 

 الخلكيياء الراشييدي  ودوليية الملييوك ا مييويي ، فحسيي  نصييوص ابيي  رشييد السياسييية ال

يترتيي  قلييى التحييول إلييى دوليية المجييد والشييرف سييقوط شييرقية الدوليية ميي  الناحييية 

السياسية. 
(29)

 

ا قي  الخيط العيام لنظريية الخمفية السينية، وليم يظهير  لم ييذه  ابي  رشيد بعييدب

ييا للديمقراطييية، التيي  لييم يتنبييه إليهييا كمييرادف للحرييية السياسييية أي بمييا هيي  فرييرة  حماسب

النظريية، بيل فهمهيا مي  خيمل أفمطيون وأرسيطو بميا هي   مقابلة لمستبداد الرام  ف 

 فررة سلبية تودي بال رورة إلى الكوضى وم   م االستبداد.

 : في اإلسالم مبادئ التربية السياسية -المحور الرابع

 : األمر بالجماعة ـــ المبدأ األول

االجتماع امنسان  ضروري حيث ال يمري  أن تسيتقيم حيياة النياس إال بتعياون 

بع هم مع بع  فيرون منهم المهندس والكم  والطبي  حتيى تنيتظم حيياتهم ليذا حيث 

امسمم قلى االجتماع بالناس ومشاركتهم ونهى ق  الوحدة واالنطواء قي  النياس لميا 

نقا بقي انقُهم ف  ذلا م  مخاطر كثيرة  ال تعيالى:   ام  اُن ققسق ح نقح  ب،انق ارق رق مق م  اُمو ق رق ُهام  َقق سم

تقهُ  يشق عم اا مَّ اضق بقع ُهاُهم بقع ها ََ ل،يقتَّخم اا رق ق اَر دق َق بقع  اُهم  فقاو  نقاا بقع هق فقع  رق ن يقاح وق يقاةم الادن م  فمي ال حق

ُعاو ق  مق ا َقج  مَّ ي ٌر م، ب،نق خق ُر رق مق م  رق َ ااح وق رم ﴾ُسخ 
 (30)

، وقي  أبي  ذر الغكياري رضي  ب قنيه 

وثالثااة خياار ماان اثنااين  اثنااا  خياار ماان واماادقيي  النبيي  صييلى ب قليييه وسييلم  ييال: ))

وأربعااة خياار ماان ثالثااة فعلاايكم بالجماعااة فاا   م عاات و ااع لاام َجمااع أمتااي إال علاا  
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((هااد 
(31)

إ  الشااينا  ، وقيي  معيياذ بيي  جبييل أن النبيي  صييلى ب قليييه وسييلم  ييال: ))

كاااضال ال،ااانمح َأخاااض الشااااة القاااااية ف َااااكم والشاااعابح وعلااايكم بالجماعاااة والعاماااة 

((والمسجد
(32)

. وف  الحيديث اليذي أخرجيه البخياري مي  طرييق ابي  قمير رضي  ب 

لو َعلم الناس ما في الومدة ما أعلام ماا ساار قنهما  ال:  ال صلى ب قليه وسلم: )) 

((راكل بليع وماد 
(33)

أ  النباي اال  م عليا  وقي  ابي  قمير رضي  ب قنهميا ))  

((افر وماد وسلم نه  عن الومدة أ  َبيار الر اع وماد  أو أ  َسا
(34)

، وأي ياب حيث 

قلييى أن يصييل  الرجييل فيي  جماقيية وجعييل صييمة الجماقيية تك ييل صييمة الكييرد بسييبع 

وقشري  درجة، كما ف  الحديث الذي رواا مسلم ق  أب  قمير رضي  ب قنهميا  يال 

االة الجماعاة أفهاع مان ااالة الفارد الفاض بسابع رسول ب صلى ب قليه وسلم: )) 

((وعشرَن در ة
(35)

. 

 : تنقيل السلنا  ــ المبدأ الثاني

وال يمر  أن ينتظم اجتماع الناس إال بوجود سلطان يقيم فييهم الحقيوي، ويمنيع 

اقتداء بع هم قلى بع    ن اجتماع الناس وحاجتهم إلى تبادل المنافع يترت  قلييه 

نشييوء الخمفييات، وكييذلا احتريياك بع ييهم مييع بعيي  يتولييد منييه اقتييداء بع ييهم قلييى 

لم وا ع ف  حياة الناس لم  يستخرج حقو هم، وإلى مي  يينظم تبيادل المنيافع بع  فالظ

بينهم، ويرا بها، وكذلا بحاجة إلى م  يقيم فيهم ا مي  ومي  يحمي  بمدهيم مي  الغيزاة 

المتربصي ، وم   م أصبح السلطان ضرورياب لبناء أي مجتمع إنسان ، وم  هنا يتبيي  

إذا خار   ا ميير فقيال صيلى ب قلييه وسيلم: )) لنا الحرمة ف  حث امسمم قلى اتخاذ

(( ثالثة في سفر فليؤمروا أمدهم
(36)

، هذا ف  أ يل درجيات االجتمياع امنسيان  فريي  

إذا اجتمع مئات ا ولوف م  البشر فمبد لهم م  أمير والبد أن يجتمع الناس قليه وأن 

َعتاد بخالفاة علا  و اوب أ معر األماة قابباة إال مان ال يطيعوا،  ال اممام القلع : )

((تنقيل اإلمام عل  اإلبالَ وإ  اختلفوا في أوااف  وشراان 
(37)

،  يال امميام ابي  

حزم: واتكق جميع أهيل السينة وجمييع المرجئية وجمييع الشييعة وجمييع الخيوارج قليى 

وجو  اممام وإن ا مة واج  قليها االنقياد ممام قدل يقيم فيهم أحريام ب ويسوسيهم 

الشييريعة التيي  جيياء بهييا رسييول ب صييلى ب قليييه وسييلم حاشيياب النجييدات ميي  بةحرييام 

ف نهم قاالوا ال َلاتم النااس فارم اإلماماة وإنماا علايهم أ  َتعاابوا الحا  الخوارج ))

((بياانهم
(38)

أُولمااي ، و ييال تعييالى:   ُسااولق وق يُعااوا الرَّ أقبم ق وق يُعااوا مَّ نُااوا أقبم َنق امق نهقااا الَّااضم َقااا أَق

قم   م األ  نُاو ق بمااهللَّ مم ُساولم إم  ُكناتُم  تُؤ  الرَّ م وق و ُ إملقا  مَّ َر فقاُردن اي  تُم  فماي شق ع  ْق ح فقا م  تقنقاا انُكم  رم مم
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... اُن تقاأ ومَالا سق أقم  ي ٌر وق لمنق خق
رمح ذقَٰ خم مم اْل  ال يقو  .. ﴾وق

(39)
مان ، و يال صيلى ب قلييه وسيلم: )) 

((ماَ وليس إماماا ماَ ميتة  اهلية
(40)

. 

علوم أن النب  صلى ب قليه وسلم كان يومر قلى النياس أمييراب في  الغيزو، وم

وف  السكر، بل حتى الصيمة جعيل لهيا إمامياب بمثابية أميير قليى المصيلي  وال يمري  أن 

تقوم شرايع الدي  ف  الناس وتنتظم حيليتهم إال بسيلطان وليذا فميا اختلي  أحيد مي  أهيل 

يخلييو المجتمييع ميي  سييلطان يسوسييهم بييالقرآن  العلييم وجييو  تنصيييبه وأنييه ال ينبغيي  أن

والسنة، و ال قمر ب  الخطا  رض  ب قنه: )) ال إسمم بم جماقة، وال جماقة بم 

إمارة وال إميارة بيم سيمع وطاقية((، و قي  أبي  سيعيد الخ يري  يال صيلى ب قلييه 

وعلياا  )) ماان اسااتنا  أال َنااام نوماااا وال َقاابال اااباماا وال َمسااي مسااار إال وسييلم: 

 أمير((.
(41)

 

  : و وب باعة اإلمام ـــ المبدأ الثالث

أوج  ب تبارك وتعالى قليى المسيلمي  طاقية أوليياء أميورهم و رنهيا تبيارك 

يَ  آَمن يوا  وتعالى بطاقته وطاقة رسوله صلى ب قليه وسلم،  يال تعيالى:   يَيا أَياهَيا الَّيذ 

س وَل  وا الرَّ يع  َ َوأَط  وا بَّ يع  وا  إ لَيى بَّ  أَط  دا ْم فَيإ ن تَنَياَزْقت ْم ف ي  َشيْ ٍء فَير  ينر  ْول   ا َْمير  م 
َوأ 

ير  َذل يَا َخْييٌر َوأَْحَسي   تَيةْو يمب ﴾ ن يوَن ب ياإلَّ  َواْليَيْوم  اآلخ  نت ْم ت ْوم  س ول  إ ن ك  َوالرَّ
(42)

، وأخيرج 

لييه وسيلم قليى البخاري ق  طريق قبيادة بي  الصيام   يال بايعنيا رسيول صيلى ب ق

السمع والطاقة ف  المنشط والمريرا وأن ال ننيازع ا مير أهليه وأن نقيوم بيالحق حيثميا 

كنا ال نخاف ف  ب لومه اليم.
(43)

 

 : الحكم بكتاب م وسنة رسول  ــ المبدأ الرابع

َصدِّ با لَِّما بَْيَ  يَدَ  نبا  ال تعالى:  َوأَنَزْلنَا إ لَْيَا اْلر تَاَ  ب اْلَحقِّ م  هَْيم  َ  اْلر تَا   َوم  ْيه  م 

يل  َجَعلْ  ، ل ر  يَ  اْلَحيقِّ يا َجياَءَك م  م بَْينَه م ب َميا أَنيَزَل بَّ ، َواَل تَتَّب يْع أَْهيَواَءه ْم َقمَّ نَيا َقلَْيه ، فَاْحر 

ر يي 
ييَدةب َولَ  ييةب َواح  ييْم أ مَّ ييا، َولَييْو َشيياَء بَّ  لََجَعلَر  ْنهَاجب ييْرَقةب َوم  ْم ش  يينر  ْم،  م  ْم ف يي  َمييا آتَيياك  لِّيَْبل ييَوك 

نيت ْم ف يييه  تَْختَل ك ييوَن﴾ م ب َمييا ك  ييا فَي نَبِّييئ ر  يعب ْم َجم  ر  ع  فَاْسيتَب ق وا اْلَخْيييَرات ، إ لَييى بَّ  َميْرج 
(44)

، و ييال 

م بَْينَه م ب َما أَنَزَل بَّ  َواَل تَتَّب ْع أَْهيَواَءه ْم َواْحيَذْره ْم أَ  ن يَْكت ن يوَك َقي  بَْعي   تعالى:  أَن  اْحر 

ن يوب ه ْم، َوإ نَّ  ييبَه م ب يبَْع   ذ  ا َما أَنَزَل بَّ  إ لَْيَا، فَإ ن تََولَّْوا فَاْقلَْم أَنََّما ي ر ييد  بَّ  أَن ي ص   َكث ييرب

يق وَن﴾ َ  النَّياس  لَكَاس  مِّ
(45)

، وأخيرج مسيلم قي  أم الحصيي  رضي  ب قنهيا أنهيا سيمع  

قليه وسلم يقول إن أمر قلييرم قبيد مجيدع حسيبتها  الي  أسيود يقيودكم  النب  صلى ب

برتا  ب تعالى فاسمعوا له وأطيعوا
(46)

، وأخرج أبو داود والترمذي ق  معاذ ب  جبل 
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أن رسول ب صلى ب قليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاب إلى الييم   يال كيي  تق ي  

 يال فيإن ليم تجيد في  كتيا  ب  يال فبسينة إذا قرض ليا   ياء  يال أ  ي  برتيا  ب 

رسول ب صلى ب قليه وسلم  ال فإن لم تجد ف  سنة رسول ب صلى ب قليه وسيلم 

وال فيي  كتييا  ب  ييال أجتهييد رأييي  وال آلييو ف يير  رسييول ب صييلى ب قليييه وسييلم 

صيدرا و ييال الحمييدإل الييذي وفييق رسيول ب لمييا يرضييى رسييول ب
(47)

بح سييمة ، وأصيي

الدوليية امسييممية الحرييم برتييا  ب وسيينة نبيييه صييلى ب قليييه وسييلم فقييد أخييرج اممييام 

النساي  ق  شريح أنه كت  إلى قمر يسةله فرت  إليه أن ا   بما ف  كتا  ب فإن لم 

ير  ف  كتا  فبسنة رسول ب صلى ب قليه وسلم فيإن ليم يري  في  كتيا  ب وال في  

صلى ب قليه وسلم فا    بما   ى به الصالحون.  سنة رسول ب
(48)

  

 : الشور  ــ المبدأ الخامس

وم  أبرز مباد  التربية السياسية الشورد حيث هي  معليم بيارز في  السياسية 

امسممية فقد أمير ب رسيوله محميداب أن يشياور أصيحابه ميع ميا فييه النبي  مي  الرميال 

 هميتيه في  التربيية السياسيية أمير ب نبييه أن يستشيير وتةييد الوح  إال أن هيذا المبيدأ 

م لمنارق بنكسه أصحابه حتيى يعلمهيم وجيو  االستشيارة،  يال تعيالى   انق مَّ اَة م، مق م  اا رق فقبممق

فمر  لقُهاام   ااتق،  اس  اان ُهم  وق ُْ عق ح فقاااع  لماانق و  اان  مق ااوا مم نفقهن لماايبق ال ققل االم الق ااا اق
لقااو  ُكناارق فَق ا ح وق لقُهاام 

ا شق لمينق وق ك، الن ال ُمتقاوق ق َُحم مح إم َّ مَّ لقا  مَّ اع  عق كَّ ارق فقتقوق م  تق ا عق رمح فق مذق قم  ُهم  فمي األ  ...﴾ومر 
(49)

، بيل 

جعلهييا ب ميي  أهييم مييا يميييز المجتمييع امسييمم  قيي   يييرا حيييث  رنهييا ب بطاقتييه 

ُرُهم  ُشاورق َٰ بقي انقُهم  وبالصمة فقال تعالى:   أقم  ةق وق الق أقققاُموا القَّ ب،همم  وق ابُوا لمرق تقجق َنق اس  الَّضم وق

... ق نقاُهم  َُنفمقُو ق ْق ا رق مَّ مم ﴾وق
(50)

  

 : العدل ــ المبدأ السادس

اااتُم بقاااي نق   م  كق ا مق إمذق لمهقاااا وق َم إملقااا َٰ أقه  انقاااا قمق وا األ  دن ق َقاااأ ُمُرُكم  أق  تُاااؤق النَّااااسم أق   إم َّ مَّ

ا يرا يعاا بققم مم ا ق سق ق كق َُُكم بم مح إم َّ مَّ ا َقعم مَّ ق نمعم ح إم َّ مَّ لم ُكُموا بمال عقد  ﴾تقح 
(51)

، كما يقول تعيالى 

اارم   ال ُمنكق ااارم وق شق اانم ال فقح  َقن هقاا َٰ عق بقاا َٰ وق تقااارم ذمْ ال قُر  إَم ااا م وق سق م  م اإل  لم وق ق َقااأ ُمُر بمال عقااد  إم َّ مَّ

كَُّرو ق وق  َُُكاام  لقعقلَُّكاام  تقااضق ح َقعم اايم ﴾ال بق، 
(52)

ارق ،   م ُشااهقدق َّ ينق هللم امم نُااوا ُكونُااوا ققااوَّ َنق امق نهقااا الَّااضم َقااا أَق

اتَّقُاوا  ح وق ُب لملتَّق اوق َٰ لُوا ُهاوق أقق ارق ادم لُواح اع  ادم لقا َٰ أقالَّ تقع  َم عق انقنُ  ققاو  نَُّكم  شق رممق الق َقج  ح وق طم بمال قمس 

قح لُو ق  مَّ مق ا تقع  بميٌر بممق ق خق ﴾إم َّ مَّ
(53)

. 
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 : الخاتمة

يت يييح مميييا سيييبق قرضيييه أن التربيييية السياسيييية جيييزء ال يتجيييزأ مييي  اليييدي  

امسييمم ، وأن التربييية السياسييية هيي  إقييداد الكييرد المسييلم ليرييون مواطنيياب صييالحاب فيي  

 يوا  ب قيز وجيل، المجتمع المسلم، يعرف واجباته فيوديها م  تلقاء نكسه، طمعاب ف  

 بل المطالبة بحقو ه، كما يعرف حقو يه فيسيعى إليى اكتسيابها بيالطري المشيروقة. أن 

امسمم  د اهتم بالتربيية السياسيية  فيراد المجتميع كافيةب وفي  شيتى المراحيل العمريية، 

قلى اقتبار أن كل ما يتعلق بالموضوقات السياسيية تعيد مي  ا ميور التعبديية التي  تيم 

 ا بشرل قمل  ف  حياة السابقي  وم  تبعهم.تطبيقه

  إن ا سييرة المسييلمة كييان لهييا بييالا ا  يير فيي  التنشييئة السياسييية ميي  خييمل  يامهييا

بواج  التربية الشاملة الت  تراق  جمييع متطلبيات امنسيان المسيلم في  لجواني  

 التربية كافة، ومنها التربية السياسية.

 للمجتمييع المسييلم فيي  قصييور امسييمم  للمسييجد دور مميييز فيي  التربييية السياسييية

 السابقة كافة.

كما وضحنا السياسة قند الكاراب  ليي ذلا كله م  ابترار الكاراب ، وإنما كان 

نتيجة لت افر قيدة قناصير، منهيا التية ير ا فمطيون  اليذي يبيدو واضيحاب قليى الكرير 

ير الشيير   ال يلغيي  الكيياراب ، لريي  هييذا التيية ير أو اال تبيياس قيي  الكريير اليونييان  والتيية 

ا صييالة والطييابع الخيياص الييذي أطيير النظييام الكلسييك  وجعلييه  ايميياب بذاتييه. وإن آراء 

الكاراب  ف  السياسية، إنما ه  تطبيق لنظرياته الكلسكية، فلو تصكحنا كتا  ) آراء أهل 

ة المدينة الكاضلة(( لوجدنا أن الكاراب  يشر  العقايد الت  يجي  أن يملرهيا أفيراد المديني

الكاضييلة  أي املهيييات الخاصيية قييموة قلييى مصييادر الوجييود وصييكات الموجييودات 

الثانوية، تروي  و هور كاينات هذا العالم و يرا زيادة قلى كيكية بناء المدينة الكاضلة 

وهدم واجتثال المجتمعات المتباينة مع هذا المدينة، ف مب ق  موضوقات متعددة مثل 

تييار، السيعادة، اليوح ، المناجياة، القيوة المخيلية. وإن دل الكي ، الينكي، امرادة، االخ

هذا قلى ش ء فإنه يدل قليى أن فلسيكته االجتماقيية السياسيية إنميا هي  تطبييق لمذهبيه 

 الكلسك .

أما اب  رشد فإنه ف  إطار الرؤد السياسيية التي  يقيدمها وفيميا يشيير إليى أنهيا 

ممارسيية السياسييية أي لمييا يطبييق تتجيياوز كونهييا إشييارات قييابرة يعطيي  أهمييية كبيييرة لل

وا عيا، إذ يمر  لهذا الحاكم أو ذاك أن ترون آراؤا جميلة ولري  ممارسيته تنيا   ذليا 
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مما يتطل  الحرم قلى صينيع النظيام السياسي  ال مي  خيمل ميا يقوليه أصيحابه أنكسيهم 

 وإنما م  خمل أقمالهم.

 التواياَ:

ة الصييحيحة للكيرد المسييلم، يوصي  البحييث بالعميل قلييى إيجياد التنشييئة السياسيي

وتطييوير تربييية ا سييرة المسييلمة  بنايهييا سياسييياب، واالهتمييام بييدور الشييبا  المسييلم فيي  

ممارسييية ا دوار السياسيييية السيييليمة، والعميييل قليييى قيييودة دور المسيييجد فييي  التربيييية 

 السياسية امسممية الصحيحة.
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( ا حرام السيلطانية، تحقييق القاضي  نبييل حيياوي، 1989( قلى ب  محمد ب  حبي  المارودي،)(13

 .234، ص 1بيروت لبنان، ط –شركة دار ا ر م ب  أب  ا ر م 
(، دراسة تحليلية لمقومات التربية السياسية ف  ضوء القيرآن والسينة، 1986س  قلى، )قلى ح (14)

 .26أطروحة دكتوراا  ير منشورة، جامعة قي  شمي، ص 
ي.م( هيييو ارسيييتوكليي بييي  ارسيييتون، فيلسيييوف يونيييان   347 -ي.م  427( أفمطيييون )قييياش (15

موسيي  كاديميية أ ينيا التي   كمسير ، رياضيات ، كات  لعيدد مي  الحيوارات الكلسيكية، ويعتبير
ه  أول معهد للتعليم العال  ف  العالم الغربي ، معلميه سيقراط وتلمييذا أرسيطو. وضيع أفمطيون 
ا سي ا ولى للكلسيكة الغربيية والعليوم.، كيان تلمييذاب لسيقراط، وتية ر بةفريارا كميا تية ر بإقداميه 

السييقراطية )نحييو  م ييي   الظييالم.  هيير نبييور أفمطييون وأسييلوبه كراتيي  واضييح فيي  محاوراتييه
محيياورة( التيي  تتنيياول مواضيييع فلسييكية مختلكيية: نظرييية المعرفيية، المنطييق، اللغيية، الرياضيييات، 
الميتافيزيقا، ا خمي والسياسة. انظر: منى قبد الرحم  المولد، محاضرات ف  الكلسكة اليونانيية 

 .39ابتداء م  سقراط مطبعة السمم.ص
ي.م ( أو أَر ْسييط وطَال يي أو أرسييطاطاليي وهييو فيلسييوف يونييان ،  322 -ي.م  384)  ( أَر ْسييط و (16

تلمييذ أفمطييون ومعليم امسييرندر ا كبير، وواحييد مي  قظميياء المكريري ، تغطيي  كتاباتيه مجيياالت 
اللغويييات  البم يية و المنطييق و الموسيييقى و المسيير  و الشييعر و الميتافيزيقيييا و قييدة، منهييا الكيزييياء و

قلييم الحيييوان. وهييو واحييد ميي  أهييم موسسيي   قلييم ا حييياء و ا خم يييات و ميية والحرو السياسيية و و
 الكلسكة الغربية. انظر: 

McLeisch, Kenneth Cole (1999). Aristotle: The Great Philosophers. 

Routledge.P88.  
هيـ( يسيميه  595 -هيـ 520( أبو الولييد محميد بي  أحميد بي  محميد بي  أحميد بي  أحميد بي  رشيد )(17
 -م،  رطبيية 1126إبريييل  14واشييتهر باسييم ابيي  رشييد الحكيييد )مواليييد  Averroes وروبيييون ا
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م، مراكش( هو فيلسوف وطبي  وفقيه و اض  وفلر  وفيزيياي  قربي  1198ديسمبر  10توف  
مسلم أندلس . نشة ف  أسرة م  أكثر ا سر وجاهة ف  ا ندلي والت  قرفي  بالميذه  الميالر ، 

الييا، وديييوان المتنبيي . ودرس الكقييه قلييى المييذه  المييالر  والعقيييدة قلييى حكيي  موطيية اممييام م
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وفمسكة سابقي  له كاب  سينا والكاراب  فهم بع  نظريات أفمطيون وأرسيطو.  دميه ابي  طكييل 
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تعييرض ابيي  رشييد فيي  آخيير حياتييه لمحنيية حيييث اتهمييه قلميياء ا نييدلي والمعارضييون لييه بييالركر 

م(. انظير: محميد منصيور  1198ميراكش وتيوف  فيهيا ) واملحاد  م أبعدا أبو يوس  يعقو  إلى
م()إقييداد(، موسييوقة أقييمم الكلسييكة، دار أسييامة للنشيير والتوزيييع، قمييان، ا ردن، ص. 2001)

13 ،14. 
( أبو نصر محمد الكاراب  هو أبو نصر محمد ب  محمد ب  أوزلا ب  طرخان الكاراب . وليد قيام (18

م. 950هيـ/ 339ان )كازاخسيتان حاليبيا( وتيوف  قيام م ف  فارا  في  إ لييم تركسيت 874هـ/ 260
فيلسوف مسلم، اشتهر بإتقان العلوم الحرمية وكان  له  وة في  صيناقة الطي . وليد الكياراب  في  
مدينة فارا ، ولهذا اشتهر باسمه. نسبة إلى المدينة الت  قاش فيها. كيان أبيوا  اييد جييش، وكيان 
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 .49آية  –( سورة المايدة (45

 .944/ ص 2مسلم، ج ( صحيح(46

 .616/ ص 3، سن  الترمذي ج303/ ص 3ج –( سن  أ  داود (47

 .468/ ص 3( سن  النساي  الربرد ج(48

 .159آية  –( سورة آل قمران (49

 .38آية  –( سورة الشورد (50

 .58آية  –( سورة النساء (51

 .50آية  –( سورة النحل (52

 .8آية  –( سورة المايدة (53
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وتنمية موارد المياه في األمطارحصاد مياه 

 البردي ( - للبطنان )عين الغزالة / الشريط الساحلي

جامعة عمر المختارـــ والعلوم درنة  اآلدابكلية   –  الرواشدهأ.د.زهران 

جامعة عمر المختارـــ البيضاء كلية العلوم  ـــد.فوزي مفتاح عبدالعظيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  الملخص

تعتبر المياه من أهم الموارد الطبيعية في إقليم الشريط الساحلي  شبه الجاف /    

توفير موارد المياه في تركز شمال شرق ليبيا ، حيث يتحكم عامل -لمنطقة البطنان 

ن عامل أقليم وساحل البحر المتوسط ، إال السكان وتوطنهم . وبالرغم من امتداد اإل

, تقل فيه األمطار ,   وقوعه في ظل المطر , جعله يتصف بمناخ صحراوي شبه جاف

 تندر فيه مصادر مياه سطحية دائمة يعتمد عليها . ووتتباين زمانيا ومكانيا, 

ذ القدم تركزت األهمية في هذه المنطقة على أسلوب حصاد مياه األمطار, ومن     

معدالت األمطار بين تتباين فيما تنتشر اآلبار الرومانية والمواجن ...الخ . حيث 

ملم /سنة 124ثم ملم/سنة في طبرق ,  132.2/ملم سنة في عين الغزالة غربا الى93.3

في في مناطق بئر لشهب والبردي . وفي ضوء التقديرات المتعددة للموازنة المائية 

% من مجمل معدالت 90 - 75لمنطقة والمقدر بموجبها معدل التبخر  )الفقد (بينا

الجريان السطحي  أما% ،  15- 5الوارد المائي لألمطار ، فيما قدر التسرب)الفقد ( 

المعدل العام لالمطار  وفي عموم الساحل بلغقة .  % في المنط10 -5فقدر 

م م253.7مطار ألالوارد المائي لمنه  قدروملم, 115.0
3

معدل الجريان حسب فيما , 

م م 25.4-12.7السطحي العام لمياه األمطار بين
3

ملم( 11.5-ملم5.8تعادل)والتي  

 معدالترتفع وخالل السنوات الرطبة ت  المائي,الحصاد  يعتمد عليها فيوهي التي 

فيما ,الوارد المائي 
 

الوارد هبط معها يومعها  الجافة ,وفي السنوات شبة الجافة  تقل 

. وفي ضوء قلة مشاريع تطوير  الجريان السطحي كذلكالمائي لألمطار وينخفض 

و بناء مواجن المنازل  اآلبار, نشط األهالي في  التوسع في حفر  وسائل الحصاد

.   الساحلية مختلف المناطق   في)الحصاد الحضري ( 

  المقدمة : 

يقصد بحصاد مياه األمطار تجميعها في عدة أشكال خالل فترة زمنية معينة من     

الدورة الهيدرولوجية التي تبدأ من سقوط األمطار إلى سطوح األراضي والمباني 
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خالل فترة وحتى مرحلة جريان المياه كسيول أو بتخزين المياه بهدف االستفادة منها 

تعد األمطار من أكثر الموارد الطبيعية أهمية في منطقة الشريط الساحلي الجفاف .   و

شبة الجافة إلقليم البطنان , حيث تشكل األمطار المصدر الرئيسي للمياه السطحية 

وتمثل االستفادة من حصاد مياه األمطار والسيول في هذه . وتغذية المخزون الجوفي 

زمانيا ومكانيا  األمطارتتميز بتذبذب معدالت  ألنها  ةفة ، أهمية كبيرالمناطق شبه الجا

,  فيما تزداد أهميتها كذلك بسبب قلة مصادر أخرى كالمياه الجوفية ,وبهذا تصبح هذه 

الوسيلة األكثر جدوى لتوفير المياه.  ورغم ارتباط عمليات حصاد مياه األمطار 

تحكم فيها كالظروف المناخية السائدة أو طبيعة ببعض العوامل المختلفة التي ال يمكن ال

 في التربة ، إال أن حسن إدارة استثمار مياه األمطار، يسد جزءا من نقص المياه

   .المنطقة

 : مشكلة الدراسة

ها مشكلة ارتفاع ملوحة يلإالنقص الحاد لموارد المياه , يضاف  تعاني المنطقة     

المياه السطحية  , وبذلك يعتبر حصاد مياه اإلمطار المياه الجوفية , ثم ندرة موارد 

كما تعد عمليات  ؛ من حاجة السكان المياه لسد جزء الوسيلة المتاحة لتوفير كميات من

حصاد مياه األمطار من أهم خطط  تطوير موارد المياه في مناطق البيئات الجافة التي 

ه األمطار األسلوب المتاح في يعتبر حصاد مياكما تنتمي لها منطقة الشريط الساحلي , 

منطقة التي تعاني نقصا حادا عمليات جمع وخزن مياه األمطار والسيول في هذه ال

 ، ومن هذا المنطلق تبرز التساؤالت اآلتية : صالحةالمياه اللموارد  ةوندر

 بمنطقة الدراسة ؟ في الحصاد المائي مطار وــ ما مصادر مياه األ1

 والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة ؟ ــ ما الخصائص المناخية2

 ــ ما خصائص نظام التساقط المطري ؟3

 ــ ما الخصائص الهيدرولوجية للسنوات المطرية ؟4

 ــ ما العالقة بين التساقط ــ الجريان والحصاد المائي ؟5

حساب عالقة معدالت التساقط مع ما حساب الموازنة المائية الهيدرولوجية إلى ــ 6

   والتسرب ؟عناصر التبخر 
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 : أهمية الدراسة

االستفادة من تقنيات الحصاد المائي كونها الوسيلة الممكنة في توفير كميات من     

وتعتبر   ، المنطقةالمياه الصالحة المطلوبة خاصة في مجال الشرب للسكان في هذه 

،  بما تتضمنه من عرض وتحليل حول استخدام تقنيات حصاد المياه  هذه الدراسة

نسب تقنيات وسائل أحصاد المياه وتحديد محاولة للتعرف على األساليب السائدة ل

شكالها أكما تعد مشاريع الحصاد المائي ب حصاد المياه لتنمية موارد المياه في المنطقة.

 حد أهم أساليب التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة.أالمختلفة في المنطقة 

 أهداف الدراسة : –

 الدراسة إلى ما يلي :تهدف 

 في منطقة الدراسة . والحصاد المائي مطارألامصادر مياه  ــ  توضيح1

 ــ بيان الخصائص المناخية والهيدرولوجية لمنطقة الدراسة .2

 ــ شرح خصائص نظام التساقط المطري .3

 ــ توضيح الخصائص الهيدرولوجية للسنوات المطرية  .4

 ــ الجريان والحصاد المائي . ــ بيان العالقة بين التساقط5

ــ  حساب الموازنة المائية الهيدرولوجية إلى حساب عالقة معدالت التساقط مع 6

  عناصر التبخر والتسرب .

 المجال المكاني للمنطقة : -

يمتد الشريط الساحلي في الجهة الشمالية الشرقية من الساحل الليبي , يحده غربا     

  وجنوبا هضبة البطنان وشرقا منطقة امساعد وشماال البحر المتوسط .  خليج البمبة

%,من سكان  الشريط 70تمثل طبرق المركز الحضري الرئيسي  نسبة سكانها نحو 

الساحلي  التي تضم مراكز سكانية  أخرى , كعين الغزالة ،  القرضبة وبالخاثر 

تقع المنطقة بين خطي  و فلكيا  والمرصص , والقعرة وكمبوت والبردي شرقا   .

32ʺ 45 10ʹو 31ʺ 50 00ʹ شرقا ودائرتي عرض 25 15 00و  23 10 00طول 
0

 

   (. 1شماال, شكل)
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 )*(( موقع منطقة الدراسة1شكل)    

  منهجية الدراسة : –    

اتبع المنهج الوصفي التحليلي لوصف األساليب والتقنيات المستخدمة في جمع     

وخزن وحفظ مياه األمطار وتفسير وتحليل عناصر النظام الهيدرولوجي والمناخي 

وعالقته بأساليب وتقنيات عمليات الحصاد المائي وكيفية إدارتها في المجاالت 

.  المختلفةالعالقات في المجاالت المتغيرات وأساليب كمية لتفسير  طبقت , ثم المختلفة

مؤشر تأثير المحطة المطرية والمساحة بهدف حساب  وفق (ثيسن)طريقة  طبقتكما  

مطار ملم /كمألمعدالت الجريان المائي السطحي ل
2

/ م 
3

وعليه,  
)*(

 3+2+1ألرقام فا 

ة  عين الغزال -1 : (ثيسين)هي مناطق قسمت إلى مساحات حسب طريقة  : 4+ 

كم 461.147
2

كم 622.668طبرق  -2.  
2

 453.668كمبوت وبئر لشهب   -3/  و 

كم
2

كم 668.175قصر الجدي والبردي   - 4/ 
2

كم 2205.658المجموع  و  
2
 . 

 : مصادر الدراسة -  

شملت جمع البيانات والخرائط إضافة إلى مراجعة الدراسات من مؤسسات زراعية     

في المنطقة . كما تم  ذات العالقةوموارد مياه , باإلضافة إلى االستعانة باإلحصاءات 

مقابلة العديد من سكان المناطق وسواقي تنكات المياه الذين لديهم خبرة واسعة في 
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, ومواقعها وأصحابها,  وسعتهاإدارة جمع مياه السيول وخزنها في المواجن واآلبار, 

 وبيعها في مختلف المناطق.

   الدراسات السابقة : –

( 1974لقد درست شركة ب تشيرني ) ــ   
 (1)

وادي في ساحل البطنان وتضمن  25  

كما قامت إدارة ؛ ة موارد المياه في هذه األودي المشروع دراسات وخرائط بهدف تنمية

(  1978السدود والموارد المائية )
(2 )

بدراسة الوديان في ليبيا بهدف إنشاء سدود  

لزراعة , وتناولت وزارة ا ، غراض المختلفةألجمع المياه واستغاللها في الوخزانات 

تنفيذ مشاريع للحصاد المائي من خالل تقارير وبيانات لإلعمال والهيئة العامة للمياه 

المنجزة عن البلط وقنواته والسدود التعويقية والسدود الترابية والخزانات والمواجن 

والجوابي واآلبار الرومانية في منطقة البطنان , فمن هذه الدراسات خطة لتنمية موارد 

( 1998المياه )
(3 )

 (,1999)
(4   )

2013 –2000)م ولألعوا
  

 )
(5 )

. وفي دراسة  

(  1983لألراضي الجافة أكساد ) 
(6)

بعنوان مياه األمطار في الجبل األخضر حددت 

موقع لتنفيذ بحيرات جبلية 11
 

 . 

(  1986كما درست شركة كومنير)  ــ 
(7 )

الجريان السطحي لمياه األمطار في منطقة  

( 1978شركة ايتالكو كونسلتنت ) فيما درست%. 5وقدرته بنحوعين الغزالة 
 (8 )

 

%  ,وكذلك قدرت 5الجريان السطحي لمياه األمطار بحوالي  رالموازنة المائية وقد

(  2005الهيئة العامة للمياه  )
(9 )

طبرق ومثل –نطقة ام الرزم لمالموازنة المائية  

(  2008كما درس البابور والريشي ) % .  10الجريان السطحي 
(10)

المائي الحصاد  

لألمطار والتنمية الزراعية في األراضي الجافة في منطقة وادي الباب باستخدام 

( 2013.  ودرس صالح مفتاح ) تقنيات الحصاد المائي
(11 )

الحصاد المائي وخاصة  

( 2014مكتب الجوف لألعمال الهندسية ) قدر كما, شرق ليبيافي مناطق 
(12)

الحصاد  

 2015) ةطبرق . وبحث الرواشد –م الرزم أفي منطقة  ةالزراعالمائي الالزمة لتنمية 

)
(13)

 البيئات الجافة   المياه فيموارد  بهدف تنمية أهمية الحصاد المائي   

     محاور الدراسة :

 في المنطقة : ، والحصاد المائي مصادر موارد المياه ــ األولالمحور 

 أ ــ مصادر موارد المياه :

قسمت المنطقة الشرقية من ليبيا إلى أربع وحدات  :مصدر المياه الجوفية  –1

 ضمن الوحدة الثانية وتضمهيدرولوجية رئيسية ، وصنفت منطقة االشريط الساحلي 
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كم 3839 وبمساحة،  طبرق –البمبة
2

م م537,4، وقدر معدل الهطول فيها  
3

/سنة , 

م م 53.7معدل الجريان وقدر 
3

 %10/ سنة , وتعادل 
 (14 )

ويتصف هذا الخزان .  

الرباعي  من الخزانوبلغت كمية السحب   اإلنتاجية,بارتفاع معدل الملوحة وقلة 

م 28540للزراعة والصناعة ) 
3 

م 5000/ اليوم ( وللشرب ) 
3 

 1/ اليوم ( ، جدول ) 

 ( . 2( شكل ) 

فيما تعتبر األمطار المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة ، مصدر المياه السطحية :  -2

النظام المطري بتفاوته كميا وزمانيا ومكانيا ، وفي ضوء ندرة وجود مصدر  يتميز

دائم للمياه، يعتبر حصد مياه سيول األمطار المصدر الرئيسي والتي تقدر بمختلف 

مليون م 3.43وسائل جمعها وخزنها حوالي 
3

( 1% ، جدول) 13.9/ سنة وتمثل نسبة 

 .(   2وشكل ) 

الكمي والنسبي لمصادر المياه في مناطق الدراسة ( التوزيع1جدول ) 
    (16و 15)

 
نوع مصدر 

 المياه

معدل 

كمية 

المياه 

م.م
3

  /

 سنة

% 

مصدر 

المياه 

السطحية)

حصاد مياه 

 األمطار (

31240

م م00
3
 

12.0 

تقدير 

الدراسة 

الميدانية ) 

حصاد مياه 

  أمطار (

0.3016

م م 60
3
 

1.90 

مجموع 

الحصاد 

 المائي

34300

م م 00
3
 

(13.9 ) 

مصدر 

 التحلية

87000

م م 00
3
 

33.9 

مصدر 

المياه 

 الجوفية

13100

م  000

م
3
 

51.0 

العيون/عي

ن الغزالة / 

 ل/ ث 10

0.3153

م م 60
3

 

1.20 
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 المجموع

25541

م  020

م
3

 

100.0 

 
 

(  التوزيع الكمي / م م 2)شكل 
3
 ةوالنسبي %  لمصادر المياه في المنطق 

ي و جوفأوء ندرة توفر أي مصدر مائي سطحي : وفي ض التحليةمصدر مياه  -3

بطاقة إنتاجية  1976المياه في مدينة طبرق عام ةصالح للشرب , أقيمت محطة لتحلي

الف م24
3/

, أقيمت محطة تحليه جديدة بطاقة  2002عام يوم  , وهي متوقفة,  وفي 

الف م40إنتاجية 
3

الف/م 25/يوم ، تزود المدينة بنحو  
3

/يوم ، فيما تصل الحاجة إلى  

الف /م40
3

الف نسمة  , وفي حالة إضافة  150/يوم , حيث يسكن طبرق حاليا نحو 

الف م 25لف نسمة , ترتفع الحاجة لنحو  65تضم حوالي  اسكاني امركز 21
3
/يوم  

(17 

)
 ب19و18(.  1, جدول )

    :في منطقة الدراسة الحصاد المائي  ــ ب

أو فيزيائية  ، كيميائية يطلق مصطلح الحصاد المائي على أية عملية مورفولوجية   

، ال يشمل  جل االستفادة من مياه األمطار و في جميع الحاالتأتنفذ على األرض من 

هذا التعريف جريان المياه في األنهار واألودية الدائمة . ويعرف الحصاد المائي 

، ويمكن اعتباره  غراض إنتاجية و نافعةألالسطحي المباشر بأنه تجميع مياه الجريان 

وسيلة لتجميع وتخزين مياه األمطار والجريان السطحي في مكان محدد من األرض 

المزروعة  
(18)

 . 

ومنذ القدم شهدت هذه المنطقة وجود مظاهر لتقنيات الحصاد المائي ، حيث تنتشر     

, وتبرهن هذه  balatsالبلط  ,الحفاير  المتوسط السدود واآلبار حوض البحرفي 

في مناطق تواجده , كما  التقنيات مساعدتها لإلنسان والحيوان على االستقرار والبقاء

غلب هذه الوسائل كملكية خاصة وعائلية أواستمرت 
(19)

. فيما أشار كل من ابن  

خلدون وتوينبي على أن ظاهرة الصراع في شمال غرب أسيا وشمال إفريقيا تمثلت 

حصاد مياه )مصدر المياه السطحية
 13.9; 3م م3124000( االمطار 

, 3م م 8700000مصدرالتحلية  
33.9 

م  13100000مصدر المياه الجوفية 
51, 3م  

م  0.315360ث / ل 10/ العيون
1.2, 3م  
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طق الواحات وأراضي األنهار مع مناطق الصحاري الجافة وكان السبب بين منا

مراض...الخ أة وجفاف يصاحبها مجاعات وطاعون وتعاقب فترات وفر
(20)

.  

وخالل العقود الماضية نفذت مشاريع لحصاد مياه حصاد المياه في ليبيا :   -1

خالل إقامة سدود األمطار من مياه السيول الموسمية في األودية واستغاللها من 

. وفي ضوء ذلك قسمت ليبيا إلى سبع مناطق لتكون  وخزانات وأبار على األودية

أساسا لدراسات خاصة بالحصاد المائي لألمطار واالستفادة من مياه سيول األودية 

وإقامة السدود  . كما نفذت خطط لمشاريع بناء السدود على األودية الرئيسية في 

مليون/م  200حو مختلف المناطق وبسعة ن
3

/سنة ، ومنها مشاريع لسدود على أودية  

مليون /م 11الشريط الساحلي , وقدرت سعتها نحو 
3
 

(21)
  . 

قامت عدة جهات كالزراعة والثروة الحيوانية حصاد المياه في منطقة الدراسة:   -2

اريع والهيأة العامة للمياه بتنمية موارد للمياه من خالل عمليات الحصاد, وتنفيذ مش

دراسة للموازنة  أجريتلموارد للمياه في مختلف المناطق الساحلية. وفي ضوء ذلك , 

المائية في الشريط الساحلي من البمبه حتى طبرق ، حسب فيها إجمالي كميات الهطول 

مليون م 537.4بنحو 
3

مليون /م 53.7/ سنة، وقدر الجريان السطحي 
3

/سنة  

%( 10ويعادل)
(22)

  . 

تقع  اوادي 25مشاريع الحصاد المائي  نفذت مشاريع سدود صغيرة على   وألهمية      

 بسعةغرب وشرق طبرق ، وكذلك صيانة للصهاريج ، واقترح إقامة عدة سدود 

م م 2.35
3

 
(23 )

أودية  -مناطق وهي : أ كما قسمت أودية البطنان إلى ثالث21 . 

المنطقة الوسطى: )جنوب  -المنطقة الغربية ) تمتد من عين الغزالة إلى طبرق( . ب

المنطقة الثالثة الشرقية : )وتمتد من القعرة حتى  -طبرق إلى مطار طبرق( ، ج

  %5امساعد( . وفي هذه المناطق حسب معامل الجريان بحوالي 
(24)

, و قدرت مياه  

مليون م 1.0بحوالي  وديهألهذه ا
3 (25 )

. و حسب كذلك الجريان ألقصى تساقط   

ملم/سنة , وقدر الجريان  50دني تساقط أملم/سنة , و 250في البطنان بنحو مطري 

م 1300السطحي بحوالي 
3

/ كم 
2

في المنطقة  
(26 )

. كما قدرت كمية األمطار/سنة  

 16.6امساعد  بحوالي  –البمبة القابلة لالستغالل في المنطقة الساحلية الممتدة من 

مليون م
3
م م 9.8بحوالي  /سنة، من المياه لهذه المنطقةوقدر السحب/سنة ,  

3
/سنة  

(27)
  

 1990/2013 للفترةسعة اآلبار الحديثة  قدرتمشاريع حصاد مياه األمطار  وخالل . 

الف/م133.48نحو 
3 

إلى المواجن ب% ،بينما زادت نسبة الحصاد المائي 4.3 وبنسبة
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م م 0.980500% وبحوالي 31.4
3

م م 2010400 نحوباآلبار الرومانية  و,  
3

/سنة 

 ( . 3( وشكل ) 2% , جدول ) 64.3

منطقة التطور مشاريع وسائل الحصاد المائي حسب النوع والسعة في  ( 2) جدول 
(28( )29)

 

 
تعتبر الخزانات والمواجن أهم وسائل الحصاد المائي في هذه المناطق ,   و      

/م 196558و بسعة  % 72.2وسجلت أعلى نسبة  
3

وسائل  /سنة من إجمالي سعة 

.  ويالحظ  كذلك تركز أكثر الخزانات عددا وسعة في مدينة كافة الحصاد المائي

طبرق كالموا جن األرضية لحصاد أمطار مياه أسطح المساكن , وتمثل نسبتها نحو 

% من مباني المدينة التي تحصد مياه أمطار أسطح األبنية ، وتتراوح سعة 40

م 1000- 150المواجن بين 
3

م 184893، وقدر مجموع سعتها نحو 
3

/سنة  
(30)

ما ك .

/م 64122 نحوسجلت وسائل اآلبار الرومانية 
3

%، وظهر أكثرها عدد 23.5وبنسبة  

فيما المراكز السكانية . غلبها في أالغزالة, وفي بئر األشهب وتوزع  في منطقة عين

% بسبب االعتماد الكبير على 47.7األشهب  بئر أكثر اآلبار سعة في منطقة تركزت

  % 4.30حصاد المياه ,وقدرت اآلبار الحديثة نسبة 
(31 )

 . 

 :  الدراسة لمنطقةالخصائص المناخية والهيدرولوجية :  نيالمحور الثا

ن أالبحر المتوسط إال  وبالرغم من امتداد ساحل البطنان   : مناخ المنطقة – 1

المناخ شبة وبوقوعها خلف كتلة الجبل األخضر شرقا ,جعلها تقع في ظل المطر 

إذا ما استثنينا الشريط الساحلي الضيق ونطاق المرتفعات الجبلية في الشمال والجاف . 

ن كانت  تلك  إليبيا تخضع  للمؤثرات القارية, والشرقي والشمال الغربي , فإن 

باختالف الفصول  وبعد المكان عن ساحل  البحر التأثيرات تتباين بدرجات  تختلف 

 3م م 0.133480ابار حديثة 
4.3 

4% 

 3م م 2010400ابار رومانية 
64.3 

64% 

سدود تعويقية وخزانات ومواجن 
 3م م 0.980500
31.4 

32% 

 التوزيع الكمي والنسبي لوسائل الحصاد المائي في مناطق الدراسة (  3) شكل 

 % 1990/2013 لألعوام 3السعة /م مشروع الحصاد المائي

 4.30 3م م 0.133480 حديثة أبار

 64.3 3م م 2010400 رومانية أبار

سدود تعويقية وخزانات 
 ومواجن

 31.4 3م م 0.980500

 100 3م م 3124380 المجموع
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المتوسط . فبينما يضعف تأثير القارية باالقتراب من ساحل البحر المتوسط بسبب 

تفوق المؤثرات البحرية عليها فإنها تزداد قوة ووضوحاً كلما اتجهنا جنوبا 
(32)

   . 

 ويمكن دراسة  عناصر المناخ على النحو األتي :    

المناخ  ويسود المناخ شبة الجاف إقليم  الشريط الساحلي ,   TC: حرارةدرجات ال -أ 

الجاف المنطقة الداخلية )الهضبة (جنوبا , وعموما يتصف إقليم الشريط الساحلي 

بدرجات حرارة معتدلة بسبب المؤثرات البحرية , بحيث سجل المتوسط السنوي 

ْم , ترتفع متوسط درجات الحرارة العظمى 19.4لدرجة الحرارة في محطة طبرق نحو

ْم كحد  40ْم وتصل فوق  28نحوتسجل ف خالل أشهر فصل الصي وْم ،   23.2إلى 

ْم . وتنخفض متوسطات درجات الحرارة 17.6وخالل أشهر الشتاء تهبط إلى  ,أعلى 

ْم  .  9.7ْم ، وتقل في أشهر فصل الشتاء  إلى  15.6السنوي إلى  بالمعدل الصغرى

كما يتصف مناخ المنطقة كذلك بالتطرف الحراري اليومي والفصلي بحيث ترتفع 

ْم شتاء في يناير ، جدول )  3.6 إلىْم في يوليو وتنخفض  38الحرارة صيفا إلى درجة 

 ( .        4( شكل ) 3

( المتوسطـات الشهرية والفصلية لعناصر المناخ في منطقة الدراسة /طبرق 3جدول )
(33 )

 

 شهر

 

 

 

سبتمبر

9 

أكتوبر

10 

نوفمبر

11 

ديسمبر

12 

يناير

1 

فبراير

2 

مارس

3 

أبريل

4 

مايو

5 

يونيو

6 

يوليو

7 

أغسطس

8 

المتوس

ط 

السنوي 

 م  

حرارة/م  

 عظمى

28 26 23 18 17 17.8 18 22 25 28 28 28 23.2 

 15.6 22 22 20 17 13 11 9.5 9.5 10 14 19 21 صغرى

 19.4 25 25 24 21 17 15 14 13 14 19 22 24 متوسط

 7.6 6 6.3 7.6 8.2 9 7.3 8.3 7.9 8.1 8.6 7 9.6 المدى م

  الصيف الربيع الشتاء الخريف فصل

 23.2 28 21.7 17.6 25.6 عظمى

 15.6 21.3 13.7 9.7 18.0 صغرى

 19.4 24.7 17.7 13.7 21.6 متوسط

 7.6 6.6 8.2 8.1 8.6 المدى م

الرطوبة 

النسبية 

% 

73.4 71.3 71.7 69.6 72.

8 

70.4 69.3 67.7 73.

7 

76.3 77.8 80 72.8 

72.8 78 70.2 70.9 72.1 فصلي

% 

معدل 

/مالتبخر
 لم /يوم

5.0 4.9 4.5 4.4 3.9 4.0 4.6 5.1 4.5 4.7 4.4 4.6 54.6 

 4.55 4.5 4.7 4.1 4.8 فصلي

سرعة 

 الرياح

8.5 7.3 8.4 9.5 9.3 10.1 9.7 9.7 8.6 8.8 10.

6 

كم/عق 10.3

 ده

 9.2 9.9 9.3 9.6 8.1 فصلي

 محطة طبرق-( المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والمدى / ْم 4شكل ) 
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  ( 4  ) جدولالمصدر :  -

 67.5لشرقية وتمثل اتسود المنطقة الرياح الشمالية والشمالية الغربية و  الرياح: –ب 

%. فيما تمثل 6.0% , والغربية10.0% ثم الشرقية 16.5%  , يليها الرياح الجنوبية 

–1994عاما ) 12الرياح الجنوبية العواصف الرملية القبلي بحيث سجلت خالل 

نه ، ويعود ذلك إلى قلة يوم عاصف/س 35.2, وبمتوسط يوما 423( نحو 2005

وصول المنخفضات الجوية وضعف فاعليتها ثم إلى هبوب رياح القبلي المحلية إلى 

المنطقة 
(34)

 (. 3, جدول )  

، وتؤدي  ةالهيدرولوجيحد العناصر الرئيسية في الدورة أتعد   : PEالتبخر /  –جـ

يتوافق ارتفاع معدالت  وعمومادورا كبيرا في الحد من القيمة الفعلية لألمطار .  

التبخر مع درجة الحرارة  المرتفعة  وانخفاض الرطوبة ، وبسبب تدني درجات 

-3.9بين  الحرارة خالل أشهر فصل الشتاء البارد , تنخفض معها معدالت التبخر

ملم /يوم،  5.1 – 4.5أشهر الربيع    فيمعدالت التبخر  ترتفعملم/ يوم , فيما 4.0

. . أما في أشهر الخريف فقد مليون 4.7-4.4أشهر الصيف بين  ويستمر االرتفاع في

 4.2ملم /يوم ،وسجل المعدل السنوي للتبخر في طبرق نحو  5.0 – 4.5تراوحت بين 

 (  . 5( وشكل ) 3ملم /يوم /سنة , جدول) 54.6ملم / يوم  او 

قلة :  ترتفع معدالت الرطوبة النسبية بسبب تأثير البحر و الرطوبة النسبية –د 

% , وتتدنى المعدالت خالل الفصول  72.8االرتفاع , بحيث سجل المعدل  السنوي 

%  ، 78.0-72.1% , فيما ترتفع في الفصول الحارة بين 70.9و70.2الباردة بين 

 (   6( وشكل )  3جدول ) 

 
 ( 4دول )جالمصدر : 

 ( المعدالت الشهرية للرطوبة النسبية %/طبرق6شكل) 

0
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ة 
ار

حر
 ال
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تو
م
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ري

شه
ال

 مْ /

ْم /حرارة
 عظمى 

 صغرى 

 متوسط 

0

10

ر 
خ
تب
 ال

لل
عد

م
لم

م
/

م 
يو

 

 شهر في طبرق /يوم /معدالت التبخر ملم( 5)شكل 
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   ( 4المصدر : جدول )

يسود تساقط األمطار اإلعصارية المنطقة , وذلك :  Rain-Fallاألمطار –هـ 

لتعرضها للمنخفضات الباردة المصاحبة للمنخفضات الجوية المارة فوق مياه البحر 

محملة ببخار الماء , وبسبب الالدافئة والقادمة من مختلف الجهات الشمالية  والغربية 

التساقط على عمق دث تساقط أمطار غزيرة , ويتوقف معدل يحتدني درجات الحرارة 

لى تمركزه وطبيعة األحوال إاقترابه ومساره من المنطقة و المنخفض الجوي ومدى

السينوبتكية في طبقات الجو العليا 
(34)

  . 

يتحكم في أشكال توزيع  خصائص التساقط الشهري والفصلي في المنطقة : -2

وقربها من األمطار في المنطقة اتجاه مرور األعاصير ثم إلى عوامل تضاريسية 

البحر وامتداد الساحل بموازاة مرور الرياح الممطرة مما جعل المنطقة تقع في ظل 

ملم/ سنة في  132.2ملم/ سنة في عين الغزالة إلى  93.3المطر وبمعدالت تتراوح 

 ألشهب والبردي.  ا ملم / سنة في124- 123معدالت األمطار بين  تسجلكما طبرق ,  

 % 26.2مة في يناير ي% ، و وبق 69.0وعموما تتركز األمطار في فصل الشتاء       

% في  20.6% في فبراير إلى  17.0فيما تتباين معدالت التساقط شهريا بين .  

ملم في البردي إلى  87.5ديسمبر . بحيث سجل فصل الشتاء أعلى معدل للتساقط 

ر شتاء إلى فاعلية تأثير المنخفضات ملم في طبرق , ويعود سبب تركز األمطا 82.0

ويمثل فصل الخريف المرتبة   الجوية القوية خالل عبورها المنطقة في هذه الفترة .

%  1.8ملم، وتراوحت النسبة بين  30.3% إي 23.5الثانية في نسبة معدالت التساقط 

الت % في نوفمبر  . ومكانيا تتباين معد 8.0% في اكتوبر إلى  12.3في سبتمبر ثم 

% في طبرق ، و سجل اعلي معدل  24.9% في البردي إلى  17.9التساقط  بين 

ملم في كمبوت  .  25.1ملم في طبرق ونحو  33.0لألمطار خالل هذا الفصل بين 

% ، وتراوحت  11.0ولقد شكل فصل الربيع المرتبة الثالثة في نسبة معدالت التساقط 

، فيما يندر .    % في مارس 9.0يو إلى % في ما 1.3النسبة خالل أشهر الربيع بين 

  ( . 1( وملحق ) 8و7(, شكل )4جدول ) تساقط األمطار في فصل الصيف  , 
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% 
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 ( التوزيع الفصلي لمعدالت األمطار ونسبتها في مناطق الدراسة  4جدول ) 
 المجموع فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف المحطات

 % ملم % ملم % ملم % ملم % ملم

.132 0.0 0.0 13.0 17.2 62.1 82.0 24.9 33.0 طبرق

2 

100.0 

.123 0.0 0.0 9.0 10.8 69.9 83.4 21.1 25.1 كمبوت

6 

100.0 

.122 0.0 0.0 10.4 12.6 71.7 87.5 17.9 21.8 البردي

7 

100.0 

.124 0.0 0.0 11.0 13.5 69.0 84.3 20.0 26.6 المعدل

4 

100.0 

 
 

 
 

 

 خصائص نظام التساقط المطري :  ثالث ــالمحور ال

تفيد معرفة أعداد األيام التي حدث فيها سقوط أمطار معينة  عدد أيام الهطول: -أ

وتركزها بزمن محدد في تقدير كميات مياه األمطار التي تتسرب إلى التربة وتغذية 

درس الت التبخر . وتالمياه الجوفية ومعرفة حدوث جريان سطحي للمياه وكذلك معد

 ( : 5تي ، جدول )آلعلى النحو ا

33 

82 

17.2 
0 

25.1 

83.4 

10.8 
0 

21.8 

87.5 

12.6 
0 

 فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء فصل الخريف

  سنة في محطات الساحل/ملم /التوزيع الفصلي لنسب معدالت االمطار (7) شكل 

 كمبوت طبرق

 البردي

0

20

40

60
لم

م
 

لم%
م

 

لم%
م

 

لم%
م

 

لم%
م

 

لم%
م

 

لم%
م

 

لم%
م

 

لم%
م

 

%

 مايو ابريل مارس فبراير يناير ديسمبر  نوفمبر اكتوبر سبتمبر

 ملم في محطات الساحل/التوزيع الشهري لمعدالت االمطار ونسبتها ( 8)شكل 

 طبرق
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سنة  19، خالل 2003 – 1985تراوحت أعداد األيام التي سقط فيها مطر للفترة  -

 32.2، وسجل متوسط هذه الفترة 1999يوما عام  12إلى  1991يوما عام  52بين 

 يوما /للموسم المطري.

يوما من السنة المحتمل أن تسقط فيها أمطار,أما  182أشهر أو  6وبحساب تحديد  -

يوم من  353يوم إلى  313تراوحت بين  , وقدالفترة الباقية جافة ال يحدث فيها تساقط

 % .14.2-.%3.0السنة , فيما تراوحت فترة التساقط بين 

تساقط : الكمية الساقطة= يستخدم التركيز أو غزارة ال  تركز وكثافة األمطار : –ب 

الكمية  الساقطة

الزمن /عدد االيام
يوما.  بمعنى بلغت عدد األيام  182الفصل المطير حيث يعادل =  

, 2003- 1985يوم وهو األعلى خالل الفترة  52نحو  1991الماطرة في موسم عام 

وبذلك يقدر التركيز أو غزارة المطر في هذه الحالة:
52

182
% من  28.6=  100×    

قل من ثلث الفترة المطرية , فيما سجل أدنى عدد أيام ماطرة نحو أي أالموسم المطري 

ي شديدة أ ايوم 182من  ايوم 12% وهي 6.6,وبهذا تهبط إلى  1999عام  ايوم 12

% من أيام  85.8الجفاف. وتشير كذلك أن فترة الجفاف لكل السنة تعادل في الحالة 

   ( . 6جدول ),  السنة تكون جافة

ملم /يوم عام  3.6إلى  1994ملم/يوم عام  8.6دليل التركيز فقد تراوح بين  أما   

لتساقط وفترة , ومن خالل هذا المؤشر تتضح أهمية العالقة بين كمية ا 1991

أن أعلى  إلىتعني ارتفاع الشدة بل يمكن النظر  ي أن الكمية الأديمومتها /زمنها ، 

ووصل  ايوم 52ملم , فيما سقطت خالل 266والبالغة  1988 كمية مطرية سجلت عام

ملم  205.7فقد سقط  ايوم 24معها مؤشر التركيز أدناه خالل هذه الفترة . أما خالل 

   . هقصاأ إلى,أدت لرفع معدل التركيز 

سجل في محطة طبرق أعلى كمية مطر  اقصى معدالت تساقط أمطار /يومية :  -جـ 

ملم / يوم نوفمبر عام  76.0و 1997ملم / يوم واحد / فبراير عام  77.7هطلت 

 (  .5، جدول )  1986

 (36)يومعدد أيام المطر ونسبتها /مواسم المطر/السنة وتركيزالمطر/ يوم وأعلى هطول/( 5جدول )
عدد أيام  المطر /ملم السنة

 المطر

نسبة أيام لمطر 

من موسم 

 المطر

نسبة أيام 

المطر من كل 

 السنة

 تركيز المطر

 ملم/يوم

أعلى كمية مطر 

 في يوم واحد

1985 175 26 14.3 7.1 6.7 40 

1986 253 41 22.5 12.3 5.6 76 

1987 164 40 22.0 11.0 4.1 13 

1988 266 45 24.7 12.3 5.9 28 

1989 154.4 36 19.8 10.1 4.2 18 
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1990 150 26 14.3 7.1 5.7 31 

1991 188 32 17.6 14.2 3.6 30 

1992 204 24 13.2 6.6 8.5 29 

1993 175.2 30 16.5 8.2 5.8 41 

1994 206 24 13.2 6.6 8.6 29 

1995 118 26 14.3 7.1 4.5 13 

1996 154.5 31 17.0 8.5 5.0 29 

1997 258 41 22.5 11.2 6.3 78 

1998 190 38 20.8 10.4 5.0 16 

1999 73 12 6.6 3.8 6.0 24 

2000 188 38 20.8 10.4 4.9 36 

2001 154 26 14.3 7.1 5.9 30 

2002 106 26 14.3 7.1 4.0 - 

2003 152 26 14.3 7.1 5.8 - 

 - 5.4 8.8 17.7 613 175.2 والمعدل

يقصد بها الفترة الزمنية التي يتوقع فيها  :فترة الرجوع أو تكرار تساقط األمطار  -4

م في الدراسات الهايدرلوجية هممية معينة من المطر ، وهو مؤشر عودة أو تكرار ك

وخاصة في برامج الحصاد المائي . وتفيد استخدام أعداد السنوات الالزمة لتكرار قيمة 

ددة , وتحسب عادة معينة ، أو تقدير نسبة احتمال تكرار قيمة معينة في فترة زمنية مح

دني تنازليا حسب الرتبة  . أما فترة ألا إلىمن خالل ترتيب كميات التساقط من األعلى 

الرجوع  فتحسب=  
𝑛+1

𝑚
   T=  ,

45+1

1
= الفترة الزمنية التي   T. وتعني : 46=  

=  m= تعني عدد سنوات السلسلة الزمنية .   nيتوقع تكرار كمية معينة من المطر ، و

 الرتبة الكمية المطرية في الترتيب .   

وهي: شدة  ببعض بعضها ثالثة عناصر Gumbelولقد ربطت نظرية جامبل    

المطر وديمومة هذا المطر وتكرار هذه الشدة بهذه الديمومة . وتعني الشدة المطرية : 

ة مقدار المطر الساقط في وحدة الزمن ، فهذا اليعني كمية المطر الساقطة , بل شد

المطر الساقطة في مكان ما . اماالديمومة : تعني استمرارية المطر بهذه الشدة لفترة ما 

  من الزمن  ، والتكرار يعني: تكرار شدة المطر وديمومته في وحدة الزمن
(37 )

 كأن.  

 دقائق / 10 مدة واستمر في الساعة /ملم 100  شدته كانت الذي المطر أن يقال

 وهكذا , ومن مرتين لسنها في يتكرر وأ ، سنوات خمس مره كل  يتكرر متواصلة

 معيارا يعتمد وهذا سنوات، 10 / كل تتكرر اليوم / كمية أمطار اقصى أن المتعارف

 وتستخدم في برامج عمليات حصاد لمياه األمطار  , و صيانة التربة,  تدابير لتصميم

السطحي الجريان أمام الثبات على قادرة اإلنشاءات تكون أن
(38)

 .  

/ سنة في طبرق 46ويظهر أن الرجوع واحتمالية تكرار نفس كمية التساقط بين      

/ سنة في محطتي بئر األشهب والبردي.  كما يتضح أن سقوط أمطار تزيد 11 إلى
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ملم/سنة 266كميتها عن 
(39)

% وبفترة رجوع 2.2 إلىتصل نسبة احتمال تكرارها  

سنة  .  فيما تحتاج اقل كمية مطر  46سنة أي يتكرر سقوط هذه الكمية مرتين كل 46

% . وفي بقية المحطات تراوحت  97.8وبنسبة تكرار  1.0ملم لفترة رجوع سنة  60

(  2) ملحق / سنة في األشهب والبردي , 11/ سنة في طبرق و 46فترات الرجوع بين 

. 

تستخدم المعادلة اآلتية لحساب القيمة الفعلية لألمطار ية لألمطار : القيمة الفعل -5

 وكاالتي :

=
معدل االمطار السنوية ملم

معدل الحرارة الشهرية
=   0م+ 

ملم107

19.8 +10
مما يعني انة  5ملم وهي قيمة اقل من  3.6= 

 مناخ جاف.

 ولتمييز نوع المناخ السائد ، استخدمت معادلة ديمارتون وكاالتي :

معامل الجفاف = 
    معدل المطر السنوي سنة ملم

  متوسط الحرارة السنوي مْ +10
   +

 12 ×متوسط المطر الشهري   

    متوسط حرارة اجف االشهر+10
 = 

 يكون نوع المناخ جافا، كاآلتي: 5وإذا كانت القيمة اقل من  2ويقسم الناتج على 
محطة 
 طبرق

 
 

السنوي  األمطارمتوسط 
 للمنطقة

متوسط الحرارة  المطري/شهريالمتوسط 
 السنوي/

متوسط اجف 
 /مْ الشهور

 25.3 19.8 /ملم9.6 /ملم115.0

معامل ديمارتون للجفاف = 
    معدل المطر السنوي سنة ملم

  متوسط الحرارة السنوي مْ +10
   +

 12 ×متوسط المطر الشهري   

    متوسط حرارة اجف االشهر+10
 = 

معامل الجفاف = 
115    

10+19.8  
    +

 115   

10+25.3    
  =

115    

29.8  
    +

  115     

35.3    
   =

1150 

298  
    +

 1150   

 353   
 

 =
405950 

105194  
     +

 342700   

 105194   
.  إذا فالمناخ السائد في المنطقة  3.86=  2÷  7.12=    

 هو الجاف 

وباستخدام معادلة كوبن التي طبقت وفقا للتوزيع الفصلي لكميات األمطار/ الشتوية  

للتمييز بين المناخ الصحراوي الجاف وشبة الجاف  :  
 سم/ المعدل السنوي لالمطار

 مْ  / المعدل السنوي للحرارة
=  إقليم   

الساحل =    
11.5

19.8
السائد هو  ( فان المناخ1. وبما أن الناتج اقل من ) 0.580= 

 ملم. 250الصحراوي الجاف وفقا لكوبن خاصة , وان المنطقة اقل من 
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: المطورة عن معادلة ديمارتون تحدد القيمة  1955وحسب معادلة  امبيرجية       

الفعلية لألمطار على أساس العالقة بين كمية األمطار والمدى الحراري السنوي 

= القيمة الفعلية لألمطار  Q حيث أن Q=R÷ (M+m)×( M─m)×100وكاالتي : 

= متوسط درجة  M+m= معدل المطر السنوي /ملم/ . R أو معامل الجفاف .

متوسط درجة الحرارة  mالحرارة العظمى ألحر شهور السنة بالدرجة المئوية و

يعطي الناتج صفة مناخ المنطقة ,  الصغرى ألبرد شهور السنة بالدرجة المئوية.  

صغر الناتج  إذاي أالمناخ أكثر رطوبة والعكس صحيح  يصبحفكلما كبر المعامل 

، تصنف المنطقة بالجافة  16.0تكون المنطقة جافة ، وحسب هذه المعايير في طبرق 
(40)

    . 

 2009-1957/ طبرق للفترة حسب معادلة امبيرجية* في اإلقليم لألمطارالقيمة الفعلية 

متوسط الحرارة 
 ألحرالعظمى 

 1شهور السنة )
) 

متوسط الحرارة 
 ألبردالصغرى 

 ( 2شهور السنة )

معدل 
 / ملماألمطار

1+2 1-2 1+2 

× 

1-2 

𝛗 
* 

نوع 
 المناخ

* 

 جاف 16.0 825.6 22.55 36.61 132.2 7.03 29.58

 الخصائص  الهايدرولوجية للسنوات المطرية :  رابع ــ المحور ال

  والجافة في محطات الشريط الساحل : شبة الجافة -السنوات المطرية الرطبة -

وبالرغم من اتجاه معدالت الحرارة لالرتفاع خالل سنوات الجفاف , وهبوطها    

إال أن الفوارق تقل بين معدالت الحرارة خالل السنوات ,  خالل السنوات الرطبة

, حيث وجد الشذوذ السلبي للتساقط الذي يتوافق مع شذوذ موجب  الجافة والرطبة

. وخالل الفترات الرطبة تأخذ معدالت الحرارة باالنخفاض النسبي  ات الحرارةلدرج

بسبب تأثر المنطقة بالجبهات الباردة والمنخفضات الجوية ووصول الهواء القطبي 

في معدالت الحرارة  امسببا تدني
(41)

.  وعموما يسود المناخ شبة الجاف الشريط  

 حددت السنواتامبرجية وكوبن وايفانوف ( التصانيف المناخية ) وفقالساحلي, و

 ( يتضح  األتي :10و9( والشكل )  6جافة  ,  ومن جدول)  الجافة و الشبه ورطبة ال

 شبه الجافة والجافة-الرطبة السنوات( معدالت التساقط ونسبها حسب 6جدول ) 
محطة عين  الحالة

 الغزالة

-بئر األشهب محطة طبرق

 كمبوت

-قصر الجدي

 البردي

 خصائص

 110 34 34 45 20 عدد  السنوات

 115.5 123.6 124.3 132.2 93.3 المعدل/ملم

ع.س/ الرطبة)*** 

)% 
1/5.0% 8/17.4% 4/11.8% 4/11.8% 14/12.7% 

 275.5 251.8 251.8 244 373 المعدل/ملم

ع.س/شبه 

 الجافة%
4/20.0% 21/45.6% 9/26.5% 9/26.5% 38/34.5% 
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 154.3 153.6 149.6 162.2 145.3 المعدل/ملم

 %58/52.7 21/61.7 21/61.7 %17/37.0 %15/75.0 ع.س/ الجافة%

 81.6 86.5 89.14 94 60.7 المعدل/ملم

أعلى معدل 

 مطر/سنة
373 266 276 187.5 255.5 

أدنى معدل مطر 

 /سنة
24 60 46.0 28.5 42.87 

( / )*(ع .س:  عدد السنوات )***( وفق  تصنيفات امبيرجية وكوبن وايفانوف  3( وجدول  ) 1المصدر : ملحق )  -

 كسنوات رطبه وشبه جافة وجافة.

 

 

 
 ( االتجاه العام لمعدالت األمطار /ملم في محطات الساحل  10)   شكل  

/ملم /سنة  , و تراوح المعدل بين 115.0لقد سجل المعدل العام لألمطار    -

ملم في 124-123ملم/سنة في طبرق ومن 132.2 إلىملم/سنه في عين الغزالة 93.3

ملم , أما المعدالت 200االشهب والبردي .  تمثل السنوات الرطبة معدل تساقط  فوق 

5 
17.4 11.8 11.8 

20 

45.6 

26.5 26.5 

75 

37 

61.7 61.7 

 البردي-محطة قصر الجدي كمبوت-محطة بئر االشهب محطة طبرق محطة عين الغزالة

 التوزيع النسبي  للسنوات الرطبة والسنوات شبة الجافة والسنوات الجافة ( 9) شكل 

 %الجافة/ س.ع %شبه الجافة/س.ع )*** (%الرطبة/ س.ع
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فه , فيما التي تقل عن  المعدل العام تعتبر األعلى بقليل من المعدل العام تصنف شبة جا

 ملم. 100سنوات جافة  وغالبا تقل معدالتها عن 

ملم/سنة  , يقابلها ارتفاع 275.5% وبمعدل 12.7ولقد سجلت السنوات الرطبة نسبة  -

ملم/سنة , فيما ارتفعت نسبة 154.3% وبمعدل 34.5 إلىنسبة السنوات شبة الجافة  

% أي أكثر من نصف السنوات, وهي التي يقل معدل 52.7السنوات الجافة  الى

ملم/سنة .   ولقد تبين كذلك تباين نسبة السنوات الرطبة  في 100األمطار فيها عن 

% وبمعدل 17.4 إلىملم/سنة في محطة الغزالة 373% وبمعدل 5المحطات بين  

 ملم/سنة في طبرق244

الغزالة  عين % في20نسبتها من أما بالنسبة للسنوات شبة الجافة فقد ارتفعت  -

 إنويظهر  ،طبرق   ملم/سنة.162.2% وبمعدل 45.6 إلىملم/سنة 145.3وبمعدل 

بداللة أن أكثر من ثلثي السنوات  تتصف بالجفاف ,   أثراالمؤثرات البحرية تبدو اقل 

 %  في الغزالة . 75 إلى%  في طبرق , 37بحيث سجلت نسبة السنوات الجافة  بين 

انتظام السنوات شبة الجافة في محطات الشريط  وقلة تتابع السنوات الرطبة ,  يتبين -

 الساحلي .

  الجريان و الحصاد المائي: –العالقة بين التساقط  ــ خامسالمحور ال -

يؤثر التباين في حجم الوارد المائي لألمطار بمعدالت التساقط  وبنوع السنة     

طردية بين معدل الوارد المائي لألمطار ملم /مكما تعد العالقة الهايدرولوجية , 
3
 

ومعدل الجريان المائي  السطحي /م
3

, وكذلك مع المساحة /كم 
2 

, حيث تمثل مساحة  

كم2205.7الشريط الساحلي 
2 

كم 461.2, تشكل الغزالة 
2

%. أما طبرق 20.9وبنسبة 

كم622.7
2

وبنسبه  2كم453.7 كمبوت–% , فيما تعادل األشهب 28.2ونستها  

كم688.2الجدي –% , ثم البردي 20.5
2 

 % .  30.3ونسبتعا

درست عدة جهات عناصر الموازنة المائية المناخية في إقليم الشريط الساحلي ،  ولقد  

,  كما قدرت  %5معامل الجريان بحوالي  1985ومنها قدرت دراسة لشركة كومنير 

(  2005الهيئة العامة للمياه )
(42)

%  . وفي 10ل الجريان في المنطقة بحوالي معام 

أربع  إلىالمناخية قسمت المنطقة الشرقية من ليبيا  -ضوء دراسة الموازنة المائية 

هايدروجيولوجية  رئيسية لكل منها خصائص جغرافية خاصة بها . و  -وحدات 

/كم 3839( بمساحة طبرق –حددت منطقة ) البمبه
2

، وقدر فيها معدل الهطول  

مليون م537.4بنحو
3

مليون/م 53.7/سنة ، فيما حسب معدل الجريان فيها بنحو
3

/سنة 

% ( . أما 75%( ومعدل التبخر ) 15%( ، كما قدر معدل الرشح )10),أي تمثل 
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(Italco Consulting1978   )
(43)

%( والتسرب 90.0فقدرت معامل التبخر ) 

% ( .  كما و قي دراسة  لوزارة الزراعة  5.0حي )%( ، والجريان السط 5.0)

(  2014والثروة الحيوانية والبحرية )
(44)

تقرير المرحلة الثانية , دراسة الموارد  

كم3465المائية , قدر متوسط الجريان السطحي في  هذه المنطقة 
2 

ملم 4.5بحوالي 

م2800-1200التساقط , و تمثل بين  إجمالي% من 2.37/سنة  ,  وهي 
3

/كم
2 

, و هذه 

 التقديرات مماثلة لتقدير شركة اتالكو . 

الوارد المائي  لعدالت التساقط على معدمتأثير تستند تقديرات الموازنة ل وعموما    

الجريان السطحي التي تتباين معدالتها في السنوات الرطبة و  للألمطار , ثم على معد

 :       ( 8و7وجدول ) (  1ملحق )االتي , وكالجافة ثم شبة الجافة 

ملم/سنة , فيما تراوح 115.5مطار في الساحل بنحو أللقد قدر المعدل العام ل  - 

ملم/سنة في 132.2خليج البمبة و  -ملم/سنة في عين الغزالة غربا 93.3المعدل بين 

ملم/سنة في البردي قرب الحدود مع مصر شرقا . ووفق هذه 123.6 إلىطبرق 

ملم , يضاف لها معدل 104.0- 86.6د تراوح معدل التبخر بين  تقديرات الموازنة فق

مطار بين ألما تراوح معدل الجريان السطحي لملم/سنة , في11.6-5.8التسرب بين

 ملم/سنة  . 11.6- 5.8

كما و تتضح فوارق معدل الجريان السطحي /ملم , والتي تصل فيها معدالت  - 

-ملم13.8وبمعدل جريان  تراوح بين ملم  خالل السنوات الرطبة  275.5التساقط 

ملم ,  154.3 إلىملنم ,  بينما خالل السنوات شبه الجافة  تدنى معدل األمطار 27.6

ملم, فيما يتضح اتساع الفارق بهبوط 7.7 -ملم 15.4انخفض معها حجم الجريان من 

 تدني معدل الجريان إلىملم  , مما أدى 81.7معدل  األمطار خالل السنوات الجافة 

 ملم .  4-ملم  8.0من 

مساحة وفي ضوء هذه التقديرات سواء إلجمالي الوارد المائي  المحسوب من  - 

كم2205.7الشريط الساحلي 
2

م م 253.7والبالغ حوالي   
3

، ووفق ذلك قدر المعدل  

م م25.4 – 12.7العام للجريان السطحي بين 
3

، وهي كميات جريان معقولة بسبب قلة 

المناخ شبة الجاف .  كما و يظهر التباين في المعدل العام لمعدالت التساقط وسيادة  

/م م8-4الجريان  بين المناطق بحيث تراوح بين 
3

/م  11.6-5.8 إلىفي عين الغزالة  
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م
3

م م5.7-2.8في طبرق , فيما تراوح المعدل بين  
3 

م م8.2-4.1 إلىفي األشهب 
3
في  

 مساحة.البردي , وذلك بسبب تباين معدل التساقط وال

% من 88.0أما خالل السنوات شبه الجافة التي مثلت مع السنوات الجافة حوالي  -

ملم  , سجلت معدل وارد مائي 154.3إجمالي الفترة, وبمعدل أمطار سجل حوالي 

م م340.3مطري نحو 
3 

م  34.0-17.0, فيما قدرت  منها معدل الجريان المائي بين 

م
3

م 340.3ملم وبوارد مائي 154.3العام لألمطار بين  . أما مكانيا فقد تراوح المعدل  

م
3

م م6.2-3.1, فيما تراوح معدل الجريان في مناطق الساحل بين  
3

م 10.2-5.1إلى  

م
3

.  وخالل السنوات الجافة التي مثلت ثلث إجمالي الفترة  وبمعدل مطري منخفض 

م م180.2ملم ,قدر منه معدل الوارد المائي لهذه األمطار 81.7سجل 
3 

فيما سجل 

م م18-9معدل الجريان بين 
3 

في عموم المنطقة , كما وظهر تفاوت  مكاني في معدل 

م م2.7-1.3الجريان بين مختلف المناطق بسبب تباين معدالت األمطار ,وسجل 
3

 إلى 

م م 2.9-5.8
3

   . 

 Balance  Hydro :الموازنة الهايدرولوجية المناخيةــ  سادسالمحور ال

–Climtololgical :       

المناخية إلى حساب عالقة معدالت  -تهدف دراسة الموازنة المائية الهايدرولوجية    

التساقط مع عناصر التبخر والتسرب ثم مع الجريان السطحي لألمطار  .  و في هذا 

(  1978اتالكو)البحث اعتمد على دراسة شركة 
 (45)

عناصر الموازنة  في تقدير 

  :   عناصر المعادلة الهايدرلوجية وصيغت بموجبهافي المنطقة ،  -المائية 

P/100.0= E/90.0 +S/5.0 +R/5.0 =  ن التساقط إ=  حيث/P:  =100  التبخر ,

E  التسرب أو الشحن : 90.0ويعادل+S  الجريان السطحي:  5.0/تعادل +R  تعادل/

(  2005فيما قدرت كذلك الهيئة العامة للمياه )  . 5.0
(46)

الموازنة في المنطقة على   

=  P/=  حيث أن التساقط  =E/75.0+S/15.0+R/10.0 P/100.0 النحو األتي :

+ الجريان  5.01/تعادل  S+التسرب أو الشحن: 75.0ويعادل  E, التبخر  100

 .   10.0/تعادل  Rالسطحي: 

تقديرات عناصر الموازنة العامة ، قدرت  نسبة السنوات الرطبة  ىإلوباالستناد      

% , فيما قدرت نسبة السنوات شبة الجافة والجافة 12.7وفق التصانيف المناخية نحو 

يسود منطقة الشريط الساحلي المناخ شبه . وعموما الفترة %من إجمالي 87.3نحو 
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فترات فصل الشتاء  حيث  المنفردة , إضافة إلىالرطبة الجاف عدا بعض السنوات 

هذا المناخ بعدم انتظام التساقط  تنخفض درجات الحرارة وحدوث التساقط  , فيما يتميز

الموازنة المائية كميا ومكانيا ، وبدرجات حرارة وبمعدالت تبخر مرتفعة. ووفق 

 ( .   11( وأشكال ) 1(ملحق )8جدول )  , تيآلندرس ا

يسود المناخ شبه الجاف  ومعها يرتفع معدل    Evaporation/PE:  التبخر –أ 

 راوح المعدل العام للتبخر في%( , ت90 –% 75التبخر  ، ووفق معاملي التبخر ) 

مليون م 190.2بين   كافةالمناطق 
3

مليون م228.3  -/سنة    
3

 190.2 إلى/ سنة   

مليون م
3
مليون /م 253.7/سنة  من إجمالي المعدل العام للتساقط   

3
. 

م م 455.7أما خالل  تقدير الفقدان بسبب التبخر خالل السنوات الرطبة بين      
3

 -

م م546.9
3

م م255.3, بينما تدنى الفقدان نتيجة التبخر خالل السنوات الجافة بين   
3

-

م م306.3
3

م 135, وانخفض المعدل العام للتبخر لقلة التساقط في السنوات الجافة بين  

م
3

م م162.2-
3

-75ن اعتبار  أسباب التباين بين معدالت التبخر وفق معامل .   ويمك 

% إلى تأثير تباين معدالت األمطار واتساع مساحة كل منطقة في الساحل , بحيث 90

 3م م38.7-م م32.3مطار بين  إلدالت التبخر وفق المعدل العام لتراوح التباين في مع

الغزالة وطبرق, فيما تراوحت في بقية  عين في كل من 3م م74.1-3م م61.7إلى 

 .   3م م74.0-3م م61.6إلى  3م م 50.9-3م م42.4المناطق ن 

وكذلك  األمطارترتفع معدالت التبخر خالل السنوات الرطبة بسبب ارتفاع معدالت  -

م 161.2-3م م135.7اتساع المساحة  بين المناطق ,  وتراوحت  هذه المعدالت بين 

في االشهب  , فيما  تراوحت على التوالي  3م م102.8-3م م85.7 إلىفي البردي  3م

 .3م م154.8-3م م129 إلى 3م م 136.7-113.9في  كل من طبرق والغزالة بين

 تراوحت, فيما   األمطارخالل السنوات شبة الجافة  التي تنخفض فيها معدالت  أما -

في  3م م50.9-3م م61 إلىالغزالة  عين في 3م م56.4-3م م47معدالت التبخر بين 

 في كل من  البردي وطبرق .   3م م92-3م م76.9االشهب  لترتفع  وبنفس المعدالت 

% عن 20من  أكثر  إلىوتنخفض معدالت التبخر بشكل كبير خالل السنوات الجافة  

المعدل العام للتبخر وفي كل المحطات , كما يظهر التباين الكبير بين معدالت التبخر 

أربعة  إلىالرطبة  التي تزيد  عن السنوات الجافة بمعدل يصل  ثالثة خالل  السنوات 

كبيرا بين معدالت الفترة الرطبة  في كل المناطق .  بمعنى أن الفارق يصبح  أضعاف

يستند التخطيط لمشاريع  أن% , ووفق  ذلك  يجب 75والجافة والذي يقدر بنحو 
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%  90-%75الحصاد على هذه المعطيات.  وعلى الرغم من ثبات معامل التقدير بين 

إال أن هذه التباينات في معدالت التبخر خالل الفترات الزمنية  وخصائصها 

تأثير  عوامل التذبذب في معدالت التساقط بين منطقة  إلىالهايدرولوجية  يعود 

   وأخرى .

معامل التسرب لمياه األمطار  إلىواستنادا  Seepageب اوالشحن :  التسر –ب 

%( ، قدر المعدل العام للتسرب في الشريط الساحلي بين 15 -%5للخزانات الجوفية )

مليون/ م 38.1 – 12.7
3

, يرتفع  المعدل خالل السنوات الرطبة معدل التسرب بين  

م م30.4-91.2
3

م 51.0-17.0المعدالت بين  , وخالل السنوات شبة الجافة تنخفض 

م
3

م م27.0-9.0 إلىينخفض  المعدل كذلك خالل السنوات الجافة  ,  كما  
3

. و يتضح  

التباين المكاني في معدل للتسرب بين المناطق , حيث تراوح المعدل في  عين الغزالة 

م م6.5-2.2بين 
3

م م12.4-4.1  إلى 
3

م م8.5-2.8في طبرق , فيما تراوح بين 
3

في  

م م12.3-4.1  إلىهب االش
3
 .   في البردي 

و خالل السنوات الرطبة يرتفع معدل التسرب بفعل ارتفاع معدالت التساقط بين   

م م8.6-25.8
3

م م22.8-7.6الغزالة  إلى  عين في
3   

م م17.1-5.7في طبرق  ثم بين 
3
 

م م25.9-8.6 إلىفي االشهب  
3

 في البردي . 

ثر تدني حجم التساقط على  تدني المعدل العام أخالل السنوات شبة الجافة , لقد  أما -

م م9.4-3.1للتسرب بين 
3 

قلة المطر خالل السنوات الجافة على هبوط  وأثرت, كما 

م م4.0-1.3 إلىمعدل التسرب 
3

م م8.8-2.9الغزالة , وبين  عين في 
3

في طبرق ,    

م م10.2-3.4شبه الجافة بين فيما تراوح في االشهب  في السنوات 
3

, فيما ينخفض  

م م6.0-2.0المعدل بشكل حاد لقلة التساقط في السنوات الجافة بين 
3

. أما في البردي  

-5.1 إلىقصر الجدي , يتضح هبوط معدل التسرب خالل السنوات شبة الجافة –

م م15.4
3

م م8.7-2.9, كما وهبط معدل التسرب بشكل كبير في الفترة الجافة بين  
3

  ,

 هذا التباين أهمية  في  تخطيط وإدارة مشاريع الحصاد في المنطقة.  يعطيبمعنى 

:   يتأثر الجريان السطحي بعوامل    Rain fall  -Runoffالجريان السطحي –جـ 

كثيرة منها نوع المناخ وطبيعة نظام التساقط وكمياته وزمنه ثم نوع التربة والغطاء 

النباتي إضافة إلى تضاريس المنطقة . ولتقدير الجريان السطحي /م
3

من معدالت  

التساقط المطري ملم/م
3

/كم 
2

قدر منه  لم  , فيمام115.0مطار أل.  يقدر المعدل العام ل 
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م م 253.7مطار ألوارد مائي ل
3

للجريان السطحي  في المنطقة  اعام ال, وأعطى معد 

م م12.7-25.4
3

   . 

ارتفاع  إلى,  275.5لقد أدى ارتفاع معدل التساقط خالل السنوات الرطبة والبالغ  -

م م607.7معدل الوارد المائي إلى 
3 

 إلىارتفاع معدل الجريان السطحي  إلى, وكذلك 

م م30.4-60.8
3 

 إلىخالل السنوات شبه الجافة وبسبب انخفاض معدل المطر  أما.   

م م340.3تدني في معدل عام للوارد المائي لألمطار  إلىملم , أدى 154.3
3

, فيما  

م م 34.0-17.0سجل معدل للجريان السطحي بين 
3

. كما يتضح االنخفاض في معدل 

م م180.2ملم  , فيما بلغ معدل وارد مائي  81.7األمطار في السنوات الجافة والبالغ 
3 

 

م م18-9بلغ  ا, وسجل معها معدل الجريان السطحي انخفاضا واضح
3

في المنطقة .   

وفي ضوء ذلك يتضح التباين في معدالت الجريان السطحي بسبب التذبذب الكمي 

 .(  11عامل مساحة  مناطق الدراسة  , أشكال ) إلىوالمكاني للتساقط  إضافة 

يتضح التفاوت الكبير في معدالت الجريان السطحي في مناطق الشريط الساحلي  ,  -

م م4.3-2.2بين  
3

م م8.2-4.1 إلىفي عين الغزالة  
3

في طبرق , فيما تراوح  في 

م م5.7-2.8بئر االشهب المعدل بين -منطقة كمبوت
3

,  كما وسجل المعدل كذلك في  

م م8.2-4.1البردي  بين 
3
   . 

ل السنوات الرطبة يؤدي ارتفاع معدالت األمطار إلى ارتفاع  في معدل وخال  -

-8.6الجريان السطحي لألمطار في المنطقة, بحيث تراوحت هذه المعدالت بين 

م م17.2
3

م م15.2-7.6  إلىالغزالة  عين في 
3

في طبرق , كما وتراوح في الجهة  

م م15.2-7.6الشرقية من الساحل بين 
3

م م17.3-8.6  ىإلاالشهب   بئر في 
3

 أما.   

خالل السنوات شبه الجافة  تنخفض معدالت الجريان السطحي بسبب تدني معدالت 

ملم /سن تقريبا , وعلية تراوحت معدالت الجريان بين  إلى 200قل من أ األمطار

م م3.1-6.3
3

م م10.2-5.1في عين الغزالة إلى  
3

في طبرق , بينما تراوح في مناطق  

م م6.8-3.4بئر االشهب بين 
3

م م10.3-5.1  إلى 
3

تدني  وأدىفي البردي .  كما  

ملم 100خالل السنوات الجافة التي يقل معدل التساقط  خاللها عن  األمطارمعدالت 

م م2.7-1.3/سنة , وتتراوح معدالت الجريان السطحي بين 
3 

في عين الغزالة , فيما 

م م 5.8-2.9غ في طبرق نحو بل
3

. و يتبين كذلك  في السنوات الجافة انخفاض في   

م م4.0-2.0معدالت الجريان السطحي  وبلغ بين 
3

م 5.8-2.9شهب , والى  ألابئر في  

م
3
  في البردي . 
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 ( الموازنة المائية الهايدرولوجية  في مناطق الدراسة7جدول) 

 % الموازنة الهايدرلوجية
المعدل 

 العام

معدالت 

 السنوات الرطبة

معدالت  

السنوات 

شبه 

 الجافة

معدالت 

السنوات 

 الجافة

 / 3/م م2كم 461.2عين الغزالة / ملم /المساحة 

 معدالت التساقط/ملم/سنة
93.3 373 135.8 58.0 

 26.7 62.6 172.0 43.0 /سنة3معدالت الوارد المائي لألمطار/م م

 /سنة)*(3معدالت التبخر م م
75.0% 32.3 129.0 47.0 20.0 

90.0% 38.7 154.8 56.4 24.1 

 /سنة 3معدالت الشحن الجوفي : م م
5.0% 2.2 8.6 3.1 1.3 

15.0% 6.5 25.8 9.4 4.0 

 3معدالت الجريان السطحي / م م
5.0% 2.2 8.6 3.13 1.3 

10.0% 4.3 17.2 6.3 2.7 

 3/م م2كم 622.7طبرق / ملم /المساحة 

 التساقط/ملم/سنةمعدالت 
132.2 244 162.2 94.0 

 58.5 101.0 151.9 82.3 /سنة3معدالت الوارد المائي لألمطار /م م

 /سنة3معدالت التبخر م م
75.0% 61.7 113.9 75.8 43.9 

90.0% 74.1 136.7 91.0 52.7 

 /سنة 3معدالت التسرب المائي الجوفي :  م م
5.0% 4.1 7.6 5.0 2.9 

15.0% 12.4 22.7 15.1 8.8 

 3معدالت الجريان السطحي / م م
5.0% 4.1 7.6 5.0 2.9 

10.0% 8.2 15.2 10.10 5.8 

 2كم  453.7بئر لشهب / المساحة  –كمبوت 

 معدالت التساقط/ملم/سنة
124.5 251.8 149.6 89.4 

 40.6 67.9 114.2 56.5 /سنة3معدالت الوارد المائي لألمطار  /م م

 /سنة3ممعدالت التبخر م 
75.0% 42.4 85.7 61.0 30.4 

90.0% 50.9 102.8 50.9 36.5 

 /سنة 3معدالت الشحن: م م
5.0% 2.8 5.7 3.4 2.0 

15.0% 8.5 17.1 10.2 6.0 

 3معدالت الجريان السطحي / م م
5.0% 2.8 5.71 3.4 2.0 

10.0% 5.7 11.4 6.8 4.0 

 2كم 668.2البردي / المساحة  -قصر الجدي 

 معدالت التساقط/ملم/سنة
123.0 251.8 153.6 86.5 

 57.8 102.6 178.9 82.2 /سنة3معدالت الوارد المائي لألمطار /م م

 /سنة3معدالت التبخر م م
75.0% 61.6 135.7 76.9 43.3 

90.0% 74.0 161.2 92.0 52.0 

 /سنة 3معدالت الشحن: م م
5.0% 4.1 8.6 5.1 2.9 

15.0% 12.3 25.9 15.4 8.7 

 3معدالت الجريان السطحي / م م
5.0% 4.1 8.6 5.1 2.9 

10.0% 8.2 17.3 10.3 5.8 

 2كم 2205.7المجموع / المساحة / 

 معدالت التساقط/ملم/سنة/
115.0 275.5 154.3 81.7 

 180.2 340.3 607.7 253.7 /سنة3معدالت الوارد المائي لألمطار /م م

 /سنة3معدالت التبخر م م
75.0% 190.2 455.7 255.3 135.2 

90.0% 228.3 546.9 306.3 162.2 

 /سنة 3معدالت الشحن: م م
5.0% 12.7 30.4 17.0 9.0 

15.0% 38.1 91.2 51.0 27.0 

 3معدالت الجريان السطحي / م م
5.0% 12.7 30.4 17.0 9.0 

10.0% 25.4 60.8 34.0 18.0 

 معامل الجريان السطحي  لمياه األمطار /ملم
5.0% 5.8 13.8 7.7 4.0 

10% 11.5 27.6 15.4 8.0 
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 :الف متر مكعب .   )**(استخدم طريقة ثيسين 3: مليون متر مكعب . و/ ف م3(  / **  )*( م م 8( وجدول ) 1المصدر :  ملحق )

لحساب المساحات وفق تأثير المحطة المطرية في منطقتها  . / )***( : حسب معادلة الموازنة المائية  المستخدمة من قبل شركة 

ITALCONSULT    :P/100.0= E/90.0 +S/5.0 +R/5.0 =  تم تقدير:  التبخرE  التسرب اوالشحن :  90.0تعادل+S 

.  /  )**** ( كما اعتمد في هذا الجدول في حساب حجم  P/األمطار. التساقط  5.0/يعادل  R+ الجريان السطحي :  5.0/تعادل 

. و كاألتي :  2005مياه الجريان  حسب تقديرات الموازنة المائية التي طبقت من قبل الهيئة العامة للمياه في منطقة الدراسة عام 

P/100.0= E/75.0 +S/15.0 +R/10.0التساقط األمطار  ي :/ وتعن 3تم تقدير الجريان السطحي م /P  التبخر =E %75.0 

     . R%10.0+ الجريان السطحي :  15.0/تعادل % S+التسرب اوالشحن : 
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    )*(( خصائص عناصر الموازنة المائية في مناطق الدراسة 11شكل )
وفي مجال تقديرات عناصر الموازنة المائية ,  يتبين ارتفاع معدالت الفاقد    -

مالي الهطول بسبب % من إج 95 -% 90والممثلة بالتبخر والتسرب والمقدرة بين 

القلية  التي تمثل الجريان السطحي  ثر المناخ الجاف وشبة الجاف , وتبقى النسبة أ

فيما قدر حجم الحصاد المائي وفقا لمعاملي الجريان خالل   % .10-%5والمقدرة بين 

الف م 301.7( بحوالي  2013- 2004الدراسة الميدانية )للفترة 
3

/سنة ، وهي تمثل  

م م 12.0% من إجمالي معدل الجريان السطحي  ) 5.0 - 2.5نسبة بين 
3

م م 24.0 
3
 

(  في المنطقة . وفي حالة احتساب مشاريع الحصاد المنفذة ) كالخزانات واآلبار 

مليون /م 3.43والمواجن (  يصل معدل إجمالي الخزن 
3

-28.5و تمثل نسبة بين 

يمكن و  % من إجمالي المعدل العام للجريان السطحي في مختلف المناطق  . 57.0

و االستفادة من تنفيذ مشاريع الحصاد المائي وإدارتها جيدا خاصة قرب األودية , 

تطوير وتنمية وسائل الحصاد المائي وبالذات اآلبار و الصهاريج والخزانات الكبيرة  

طق الرعي الممتدة في األودية وعلى امتداد الشريط  في المراكز السكانية  وفي منا

   الساحلي .

   والمقترحات:النتائج والتوصيات  -

لمعدالت التساقط على معدالت الجريان السطحي خالل  الواضحلقد تبين التأثير  -

وحسب التصنيف   ,تتابع السنوات الرطبة  ندرةالسنوات المائية المختلفة .  كما يتبين 

شبة المناخ سيادة  وتعنيالرطبة ,  عنالثلثين شبه الجافة  السنوات نسبةالمناخي تزيد 

 في المنطقة .  الجاف

وفي ضوء تقديرات عناصر الموازنة المائية , يتبين ارتفاع معدالت الفاقد بالتبخر  -

 إلىجوفي ها الفاقد بسبب التسرب للمياه اليلإ%  , يضاف 90-%75والمقدرة بين 

بسبب اثر المناخ شبة الجاف , وتبقى  الوارد المائي لالمطار% من إجمالي 15 -5%

% ., وهي التي يمكن الحصد 10-%5القليلة  للجريان السطحي والمقدرة بين  النسبة 

معدل الوارد قدر  فيما/ملم ،  115سجل المعدل المطري العام للمنطقة لقد  منها .   
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م م 253.7 مطارألالمائي ل
3

,  بينما قدر المعدل العام للجريان السطحي من هذه  ة/سن

م م25.4-12.7الكمية نحو 
3 

.  وخالل السنوات الرطبة ارتفع معدل التساقط إلى  

م م607.7ملم , أدى الرتفاع معدل الوارد المائي إلى  275.5
3
, كما ارتفع معه  معدل  

م م60.8-30.4الجريان السطحي بين 
3

ا والنخفاض التساقط  خالل السنوات بينم .  

م م340.3ملم  , تدنى معه معدل الوارد المائي لألمطار إلى 154.3شبة الجافة إلى 
3

  ,

م م34-17فيما قدر معدل الجريان السطحي بين 
3 

. كما أدى انخفاض معدل األمطار 

م م180.2 يعادل وارد مائي وبملم  , 81.7في السنوات الجافة  
3

ها , وانخفض مع  

م م18-9الجريان السطحي إلى 
3
التباين في معدالت الجريان التذبذب الكمي  ويعني ,

 .  في المنطقة والمكاني للتساقط 

قدر إجمالي السعة التخزينية بمختلف مشاريع الحصاد المائي المقترحة والمنفذة  لقد -

مليون م 3.43لآلبار والمواجن والخزانات بنحو 
3

-28.5/سنة , وهي تمثل نسبة  

% من إجمالي المعدل العام 15-10%,  وفعليا ال تتجاوز عملية التخزين بين 57.0

ن نسبة كبيرة أقلة الكمية إال أنها جيدة خاصة وللجريان السطحي في المنطقة  , و رغم 

د من هذه الكمية تحصد في مناطق المراكز السكانية , علما بأن حصاد مياه األمطار يع

 المصدر الرئيسي لموارد المياه في المنطقة. 

  مقترحات وتوصيات البحث  :  -

مختلف وسائل الحصاد وذلك وصيانة  تنمية تشرف على  إدارة مائية فاعلةإيجاد  -

لتعميم الفائدة من خالل منهج علمي يحمي بيئة وصحة هذه الوسائل لتأثيرها المباشر 

ه اإلدارة صالحيات مساعدة السكان في دعم على الكثير من الناس.  كما تعطى هذ

ومتابعة صيانتها والتوسع فيها عددا وسعة ألهميتها التنموية في استقرار السكان 

خاصة في الريف و في المراعي , وكذلك في المراكز السكنية )الحصاد الحضري 

 . والمنزلي (

وضع برامج إلدارة عمليات الحصاد وإرشاد السكان في كيفية مواعيد الخزن  -

والحفظ والصيانة والمتابعة الصحية. واختيار مواقع مالئمة كضفاف األودية وأسفل 

السقا يف والمنحدرات كي تعبأ اآلبار او الخزانات خالل العواصف المطرية والسيول 

القديمة والحقف  المنتشرة في مناطق الساحل   الفيضانية , كما ينصح باستغالل اآلبار

غلبها أن أأفضل وسائل الحصاد المائي ، و.  كما تعتبر اآلبار الرومانية والخزانات 
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ناسبة , بحيث أصبحت مصادر أقيم على جوانب األودية وأسفل المنحدرات , وبسعة م

يان في حالة كبر كمية جرأد الطلب على المياه . ويمكن حصد مة في مواجهة تزايهم

 .  Water Saved Water  Gained المطلوبةتنفيذ مشاريع الحصاد المائي 
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 . مصدر سابقالحدود المصرية  ,

43-- Italconsult Consulting,1978 ,Preliminary Water Resources 

Investigations In Bombah , Ayn Ghazala and Tobruk Area. Op.cit . 

( هيئة تنمية منطقة الجبل األخضر  2014وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية )  -44

طبرق , تقرير المرحلة الثانية , –ل ام الرزم الزراعية , دراسة تأسيس مشروع الزيتون والنخي

 مصدر سابق .

45-- Italconsult Consulting,1978 ,Preliminary Water Resources 

Investigations In Bombah , Ayn Ghazala and Tobruk Area.  op.cit . 

منطقة الشرقية  , (  الوضع المائي بال 2006الهيئة العامة للمياه / فرع المنطقة الشرقية )  -46

 مصدر سابق

 

 

 (  تقديرات الموازنة المائية  المناخية1)  ملحق 

محطة 

 الغزالة

معدل 

 المطر/ملم

الوارد 

المائي 

لألمطار  م 

 3 /م

ITALCO-CONSULTالموازنة المائية 
الموازنة المائية حسب الهيئة العامة للمياه 

(2005 ) 

 ألسنه

معدل 90%

 3 /م مالتبخر

معدل 5%

التسرب او 

الشحن 

الجوفي/م 

 3م

% الجريان 5

السطحي /م 5

 3 م

الجريان 10%

السطحي /م 

 3م

معدل 15%

التسرب ا/م 

 3 م

معدل 75%

التبخر/م م 
3 

1957 373 239.1676 215.2508 11.95838 11.95838 23.91676 35.87514 179.3757 

1958 14 8.9768 8.07912 0.44884 0.44884 0.89768 1.34652 6.7326 

1959 68 43.6016 39.24144 2.18008 2.18008 4.36016 6.54024 32.7012 

1960 81 51.9372 46.74348 2.59686 2.59686 5.19372 7.79058 38.9529 

1961 64 41.0368 36.93312 2.05184 2.05184 4.10368 6.15552 30.7776 
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1962 39 25.0068 22.50612 1.25034 1.25034 2.50068 3.75102 18.7551 

1963 77 49.3724 44.43516 2.46862 2.46862 4.93724 7.40586 37.0293 

1964 72 46.1664 41.54976 2.30832 2.30832 4.61664 6.92496 34.6248 

1965 71 45.5252 40.97268 2.27626 2.27626 4.55252 6.82878 34.1439 

1966 35 22.442 20.1978 1.1221 1.1221 2.2442 3.3663 16.8315 

1967 133 85.2796 76.75164 4.26398 4.26398 8.52796 12.79194 63.9597 

1968 62 39.7544 35.77896 1.98772 1.98772 3.97544 5.96316 29.8158 

1969 190 121.828 109.6452 6.0914 6.0914 12.1828 18.2742 91.371 

1970 118 75.6616 68.09544 3.78308 3.78308 7.56616 11.34924 56.7462 

1971 65 41.678 37.5102 2.0839 2.0839 4.1678 6.2517 31.2585 

1972 50 32.06 28.854 1.603 1.603 3.206 4.809 24.045 

1973 91 58.3492 52.51428 2.91746 2.91746 5.83492 8.75238 43.7619 

1974 98 62.8376 56.55384 3.14188 3.14188 6.28376 9.42564 47.1282 

1975 24 15.3888 13.84992 0.76944 0.76944 1.53888 2.30832 11.5416 

1976 140 89.768 80.7912 4.4884 4.4884 8.9768 13.4652 67.326 

 32.3 6.5 4.3 2.2 2.2 38.7 43.0 93.3 المعدل

كمبوت 

–

 االشهب

 %75 %15 %10 %5 %5 %90 3م/م المطر/ملم

1956 169 76.6753 69.00777 3.833765 3.833765 7.66753 11.5013 57.50648 

1957 250 113.425 102.0825 5.67125 5.67125 11.3425 17.01375 85.06875 

1958 118 53.5366 48.18294 2.67683 2.67683 5.35366 8.03049 40.15245 

1959 266 120.6842 108.6158 6.03421 6.03421 12.06842 18.10263 90.51315 

1960 104 47.1848 42.46632 2.35924 2.35924 4.71848 7.07772 35.3886 

1961 215 97.5455 87.79095 4.877275 4.877275 9.75455 14.63183 73.15913 

1962 88 39.9256 35.93304 1.99628 1.99628 3.99256 5.98884 29.9442 

1963 95 43.1015 38.79135 2.155075 2.155075 4.31015 6.465225 32.32613 

1964 276 125.2212 112.6991 6.26106 6.26106 12.52212 18.78318 93.9159 

1965 146 66.2402 59.61618 3.31201 3.31201 6.62402 9.93603 49.68015 

1966 98 44.4626 40.01634 2.22313 2.22313 4.44626 6.66939 33.34695 

1967 129 58.5273 52.67457 2.926365 2.926365 5.85273 8.779095 43.89548 

1968 119 53.9903 48.59127 2.699515 2.699515 5.39903 8.098545 40.49273 

1969 183 83.0271 74.72439 4.151355 4.151355 8.30271 12.45407 62.27033 

1970 54 24.4998 22.04982 1.22499 1.22499 2.44998 3.67497 18.37485 

1971 102 46.2774 41.64966 2.31387 2.31387 4.62774 6.94161 34.70805 

1972 127 57.6199 51.85791 2.880995 2.880995 5.76199 8.642985 43.21493 

1973 137 62.1569 55.94121 3.107845 3.107845 6.21569 9.323535 46.61768 

1974 175 79.3975 71.45775 3.969875 3.969875 7.93975 11.90963 59.54813 

1975 153 69.4161 62.47449 3.470805 3.470805 6.94161 10.41242 52.06208 

1976 46 20.8702 18.78318 1.04351 1.04351 2.08702 3.13053 15.65265 

1984 116 52.6292 47.36628 2.63146 2.63146 5.26292 7.89438 39.4719 

1985 96 43.5552 39.19968 2.17776 2.17776 4.35552 6.53328 32.6664 

1986 86 39.0182 35.11638 1.95091 1.95091 3.90182 5.85273 29.26365 

1987 113 51.2681 46.14129 2.563405 2.563405 5.12681 7.690215 38.45108 

1988 73 33.1201 29.80809 1.656005 1.656005 3.31201 4.968015 24.84008 

1989 127 57.6199 51.85791 2.880995 2.880995 5.76199 8.642985 43.21493 

1990 75 34.0275 30.62475 1.701375 1.701375 3.40275 5.104125 25.52063 

1991 58 26.3146 23.68314 1.31573 1.31573 2.63146 3.94719 19.73595 

1992 75 34.0275 30.62475 1.701375 1.701375 3.40275 5.104125 25.52063 

1993 113 51.2681 46.14129 2.563405 2.563405 5.12681 7.690215 38.45108 
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1994 75 34.0275 30.62475 1.701375 1.701375 3.40275 5.104125 25.52063 

1995 64 29.0368 26.13312 1.45184 1.45184 2.90368 4.35552 21.7776 

1996 104 47.1848 42.46632 2.35924 2.35924 4.71848 7.07772 35.3886 

 42.4 8.5 5.7 2.8 2.8 50.9 56.5 124.5 المعدل

-الجدي

 البردي

 %75 %15 %10 %5 %5 %90 3م/م المطر/ملم

1956 157 104.9074 94.41666 5.24537 5.24537 10.49074 15.73611 78.68055 

1957 201 134.3082 120.8774 6.71541 6.71541 13.43082 20.14623 100.7312 

1958 86 57.4652 51.71868 2.87326 2.87326 5.74652 8.61978 43.0989 

1959 351 234.5382 211.0844 11.72691 11.72691 23.45382 35.18073 175.9037 

1960 113 75.5066 67.95594 3.77533 3.77533 7.55066 11.32599 56.62995 

1961 188 125.6216 113.0594 6.28108 6.28108 12.56216 18.84324 94.2162 

1962 65 43.433 39.0897 2.17165 2.17165 4.3433 6.51495 32.57475 

1963 66 44.1012 39.69108 2.20506 2.20506 4.41012 6.61518 33.0759 

1964 229 153.0178 137.716 7.65089 7.65089 15.30178 22.95267 114.7634 

1965 47 31.4054 28.26486 1.57027 1.57027 3.14054 4.71081 23.55405 

1966 38 25.3916 22.85244 1.26958 1.26958 2.53916 3.80874 19.0437 

1967 80 53.456 48.1104 2.6728 2.6728 5.3456 8.0184 40.092 

1968 59 39.4238 35.48142 1.97119 1.97119 3.94238 5.91357 29.56785 

1969 73 48.7786 43.90074 2.43893 2.43893 4.87786 7.31679 36.58395 

1970 65 43.433 39.0897 2.17165 2.17165 4.3433 6.51495 32.57475 

1971 56 37.4192 33.67728 1.87096 1.87096 3.74192 5.61288 28.0644 

1972 102 68.1564 61.34076 3.40782 3.40782 6.81564 10.22346 51.1173 

1973 93 62.1426 55.92834 3.10713 3.10713 6.21426 9.32139 46.60695 

1974 174 116.2668 104.6401 5.81334 5.81334 11.62668 17.44002 87.2001 

1975 53 35.4146 31.87314 1.77073 1.77073 3.54146 5.31219 26.56095 

1976 109 72.8338 65.55042 3.64169 3.64169 7.28338 10.92507 54.62535 

1984 151 100.8982 90.80838 5.04491 5.04491 10.08982 15.13473 75.67365 

1985 109 72.8338 65.55042 3.64169 3.64169 7.28338 10.92507 54.62535 

1986 100 66.82 60.138 3.341 3.341 6.682 10.023 50.115 

1987 27 18.0414 16.23726 0.90207 0.90207 1.80414 2.70621 13.53105 

1988 64 42.7648 38.48832 2.13824 2.13824 4.27648 6.41472 32.0736 

1989 202 134.9764 121.4788 6.74882 6.74882 13.49764 20.24646 101.2323 

1990 31 20.7142 18.64278 1.03571 1.03571 2.07142 3.10713 15.53565 

1991 128 85.5296 76.97664 4.27648 4.27648 8.55296 12.82944 64.1472 

1992 84 56.1288 50.51592 2.80644 2.80644 5.61288 8.41932 42.0966 

1993 98 65.4836 58.93524 3.27418 3.27418 6.54836 9.82254 49.1127 

1994 154 102.9028 92.61252 5.14514 5.14514 10.29028 15.43542 77.1771 

1995 56 37.4192 33.67728 1.87096 1.87096 3.74192 5.61288 28.0644 

1996 178 118.9396 107.0456 5.94698 5.94698 11.89396 17.84094 89.2047 

 61.6 12.3 8.2 4.1 4.1 74.0 82.2 123.0 المعدل

 %75 %15 %10 %5 %5 %90 3م/م المطر/ملم طبرق/

1957 187 116.4449 104.8004 5.822245 5.822245 11.64449 17.46674 87.33368 

1958 60 37.362 33.6258 1.8681 1.8681 3.7362 5.6043 28.0215 

1959 114 70.9878 63.88902 3.54939 3.54939 7.09878 10.64817 53.24085 

1960 130 80.951 72.8559 4.04755 4.04755 8.0951 12.14265 60.71325 

1961 168 104.6136 94.15224 5.23068 5.23068 10.46136 15.69204 78.4602 

1962 197 122.6719 110.4047 6.133595 6.133595 12.26719 18.40079 92.00393 

1963 130 80.951 72.8559 4.04755 4.04755 8.0951 12.14265 60.71325 

1964 137 85.3099 76.77891 4.265495 4.265495 8.53099 12.79649 63.98243 
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1965 145 90.2915 81.26235 4.514575 4.514575 9.02915 13.54373 67.71863 

1966 62 38.6074 34.74666 1.93037 1.93037 3.86074 5.79111 28.95555 

1967 117 72.8559 65.57031 3.642795 3.642795 7.28559 10.92839 54.64193 

1968 90 56.043 50.4387 2.80215 2.80215 5.6043 8.40645 42.03225 

1969 151 94.0277 84.62493 4.701385 4.701385 9.40277 14.10416 70.52078 

1970 63 39.2301 35.30709 1.961505 1.961505 3.92301 5.884515 29.42258 

1971 93 57.9111 52.11999 2.895555 2.895555 5.79111 8.686665 43.43333 

1972 60 37.362 33.6258 1.8681 1.8681 3.7362 5.6043 28.0215 

1973 187 116.4449 104.8004 5.822245 5.822245 11.64449 17.46674 87.33368 

1974 160 99.632 89.6688 4.9816 4.9816 9.9632 14.9448 74.724 

1975 108 67.2516 60.52644 3.36258 3.36258 6.72516 10.08774 50.4387 

1976 74 46.0798 41.47182 2.30399 2.30399 4.60798 6.91197 34.55985 

1984 128 79.7056 71.73504 3.98528 3.98528 7.97056 11.95584 59.7792 

1985 175 108.9725 98.07525 5.448625 5.448625 10.89725 16.34588 81.72938 

1986 258 160.6566 144.5909 8.03283 8.03283 16.06566 24.09849 120.4925 

1987 135 84.0645 75.65805 4.203225 4.203225 8.40645 12.60968 63.04838 

1988 266 165.6382 149.0744 8.28191 8.28191 16.56382 24.84573 124.2287 

1989 157 97.7639 87.98751 4.888195 4.888195 9.77639 14.66459 73.32293 

1990 158 98.3866 88.54794 4.91933 4.91933 9.83866 14.75799 73.78995 

1991 231 143.8437 129.4593 7.192185 7.192185 14.38437 21.57656 107.8828 

1992 204 127.0308 114.3277 6.35154 6.35154 12.70308 19.05462 95.2731 

1993 175 108.9725 98.07525 5.448625 5.448625 10.89725 16.34588 81.72938 

1994 236 146.9572 132.2615 7.34786 7.34786 14.69572 22.04358 110.2179 

1995 118 73.4786 66.13074 3.67393 3.67393 7.34786 11.02179 55.10895 

1996 153 95.2731 85.74579 4.763655 4.763655 9.52731 14.29097 71.45483 

1997 257 160.0339 144.0305 8.001695 8.001695 16.00339 24.00509 120.0254 

1998 190 118.313 106.4817 5.91565 5.91565 11.8313 17.74695 88.73475 

1999 72 44.8344 40.35096 2.24172 2.24172 4.48344 6.72516 33.6258 

2000 182 113.3314 101.9983 5.66657 5.66657 11.33314 16.99971 84.99855 

2001 153 95.2731 85.74579 4.763655 4.763655 9.52731 14.29097 71.45483 

2002 106 66.0062 59.40558 3.30031 3.30031 6.60062 9.90093 49.50465 

2003 153 95.2731 85.74579 4.763655 4.763655 9.52731 14.29097 71.45483 

2004 141 87.8007 79.02063 4.390035 4.390035 8.78007 13.17011 65.85053 

2005 248 154.4296 138.9866 7.72148 7.72148 15.44296 23.16444 115.8222 

2006 161 100.2547 90.22923 5.012735 5.012735 10.02547 15.03821 75.19103 

2007 252 156.9204 141.2284 7.84602 7.84602 15.69204 23.53806 117.6903 

2008 141 87.8007 79.02063 4.390035 4.390035 8.78007 13.17011 65.85053 

2009 73 45.4571 40.91139 2.272855 2.272855 4.54571 6.818565 34.09283 

 61.7 12.4 8.2 4.1 4.1 74.1 82.3 132.2 المعدل

 

/محطات الساحل الرجوعتكرار تساقط األمطار وفترة ( احتمال  2ملحق )
(39)

 

محطة عين 1

 الغزالة/السنة
1957 1969 1985 1970 1960 1965 1971 1968 1962 1975 

 24 39 62 65 71 81 118 140 190 373 المطر ملم

فترة الرجوع 

 /سنةوالتكرار
21 10.5 5.3 3.5 2.3 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 

احتمال التكرار 

% 
4.7 19.0 14.3 28.5 42.8 57.1 66.6 76.2 90.4 95.2 

محطة طبرق 2

 /السنة
1988 1997 1991 1992 1998 1985 1989 1995 2002 1972 
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 60 106 118 157 175 190 204 231 258 266 المطر ملم

فترة الرجوع 

 /سنةوالتكرار
46 23 6.5 5.8 4.6 3.3 2.3 1.4 1.3 1.0 

احتمال التكرار 

% 
2.8 4.3 15.2 17.4 21.7 30.4 43.5 69.5 78.3 97.8 

محطة 3

 كمبوت/ السنة
1975 1982 1977 1986 1989 1978 1987 1988 1984 1976 

 39 58 70 75 96 103 113 116 137 153 المطر ملم

فترة الرجوع 

 /سنةوالتكرار
17 8.5 5.7 4.3 2.4 2.1 1.5 1.3 1.1 1.0 

احتمال التكرار 

% 
5.8 11.7 17.6 29.4 41.2 47.0 64.7 76.4 88.2 94.1 

محطة بئر 4

 االشهب
1969 1974 1973 1965 1971 1968 1966 1967 1972 1970 

 75 79 84 89 99 132 133 170 189 232 المطر ملم

فترة الرجوع 

 /سنةوالتكرار
11.0 5.5 3.6 2.8 2.2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

احتمال التكرار 

% 
9.0 18.2 27.3 36.3 45.4 54.5 63.6 72.7 81.8 90.9 

محطة قصر 5

 الجدي
1964 1969 1973 1975 1963 1974 1965 1970 1971 1966 

 38 47 49 51 64 84 115 156 173 191 المطر ملم

فترة الرجوع 

 /سنةوالتكرار
14 7 4.7 3.5 2.3 1.8 1.4 1.3 1.2 1.0 

احتمال التكرار 

% 
7.1 14.3 21.4 28.5 42.8 57.7 71.4 78.6 85.7 92.8 

محطة 6

 البردي
1983 1990 1988 1989 1985 1987 1986 1982 1981 1984 

 19 27 64 84 99 128 141 155 178 202 المطر ملم

فترة الرجوع 

 /سنةوالتكرار
11.0 5.5 3.6 2.8 2.2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 

احتمال التكرار 

% 
9.0 18.2 27.3 36.3 45.4 54.5 63.6 72.7 81.8 90.9 

//// 
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 الطاقة الشمسية في ليبيا

ـــ كلية التربية الزاوية ــ جامعة الزاوية د. سهيلة الطاهر جمعة الصواني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:ال

 ,مد  مصدادط يعيعيدة كة دعة ال دم الطاقدة المتولدد  إن الطاقة المتجددد  هدي 

كمدا نن بعهدها يم د  اسدتهدامك ب د م داىد   لد  ، وغيرهدا, والمد, والجزط, والرياح 

 :وبعهددها ار ددر متمطدد  م ددم، والوقددود الطيددو ، ياقددة المطيطددا  :مددداط اليددول م ددم

وياقددة  الريدداح واللددا هط عايهددا ببددواهر متعايلددة  ت يددر  لدد  مددداط  ،الطاقددة ال مةددية

 العال.

 ،الموضددو ا  المهمددة جددي مجددا  الطاقددة المتجدددد   حدددإن الطاقددة ال مةددية ا

نبراً لتعدد مجاه  استهدال الطاقة ال مةية وآثاطها العيئية المطدود  جهالً    كونها 

غير قابم لللفاد اً مصدط
(1)

، وصلا ة الطاقة المتجدد  وملها الطاقة ال مةية   هد نمواً، 

ل  ل ونها  وجر مصادط بديلة  د  الطاقدة افحفوطيدة، وكد لا واست ماطاً كعيراً حو  العا

  عد مصدطاً للطاقة اللبيفة .

إن  العال  يواجك م  لة كعير  جي مجا   وجير الطاقة اللبيفة للطد م  مهداير 

 لوث افطض بال ازا  الةامة، وم  زياد  الطلب  ل  مصدادط الطاقدة جدي كدم ننطدا  

ا  حتدد  نصددع  مدد  الهددروط  العمددم   لدد   وليدددها العددال   زايددد الطلددب  لدد  ال هربدد

بمهتلف الوساىم
(2)

، وك لا  زايدد الطلدب جدي ليعيدا  لد  ال هربدا  وإن هد ا الطلدب جدي 

نتدداط ياقددة بديلددة للطفدداا  لدد  مصددادط الطاقددة اد مدد  الةددلوا  المادمددة مددال  يددت  إازديدد

التمليدية وحم نزمة ال هربا .

جهالً    ممدمة العطث، و ا مة  هدمل  وقد   ون العطث م  ثالثة معاحث، 

اهسددتلتاجا  والتوصدديا ، حيددث  لدداو  المعطددث افو  الطاقددة ال مةددية، ومميزا هددا، 

و يوبهددا، جددي حددي  اسددتعرض المعطددث ال دداني اتم انيددا  المتاحددة هسددت ماط الطاقددة 

 ال مةية جي ليعيا، بيلما  رض المعطث ال الث نه  المعوقا  التدي  طدو  دون اسدت ماط

الطاقة ال مةية جي ليعيا.
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 مشكلة البحث:

 تم م م  لة العطث بوجود إم انيا  هاىلة هست ماط الطاقة ال مةية جي ليعيدا، 

ول لهددا غيددر مةددت مر ، لدد لا يطدداو  العطددث ال  ددف  لهددا، وبيددان هدد   اتم انيددا  

 واستعراض نه  التطديا  التي  عرقم است ماطها.

 :أسئلة البحث 

 الطاقة ال مةية وما مميزا ها وما  يوبك ؟ ــ ماالا  عرف   

 ؟ ما هي اتم انيا  الطعيعية، واهقتصادية المتاحة هست ماط الطاقة ال مةية جي ليعياـ 

 ؟  طو  دون است ماط الطاقة ال مةية جي ليعياما هي المعوقا  التي ـــ 

 أهداف البحث:

  يوبها .ــ معرجة الطاقة ال مةية ، ونه  مميزا ها ، ونه  1

دطاسة اتم انيا  الج راجية المتوجر  جي ليعيدا تنتداط الطاقدة ال مةدية وبةنهدا مد   ــ 2

 نجهم الملايق  المياً هست ماطها.

 ال  ف    نه  المعوقا  التي  مف حاىالً نمال است ماط الطاقة ال مةية جي ليعيا.ــ 3

 منهجية البحث:

 دال  اسدتعراض اتم انيدا  المتاحدة ا تمد العطث  ل  المدله  اتقليمدي مد  

جددي ليعيددا هسددت ماط الطاقددة ال مةددية، إضدداجة إلدد  اسددتهدال المددله  التطليلددي مدد   ددال  

جة إلدد  المددله  اتحصدداىي  طليددم المعلومددا ، والعيانددا  المتعلمددة بالموضددو  ، إضددا

 . والوايفي

 الطاقة الشمسية مميزاتها وعيوبها: المبحث األول ـــ

 لشمسية على سطح األرض:توافر الطاقة ا -1

مدد  المعددروف نن افطض  دددوط حددو  نفةددها، و تطددرو حددو  ال ددم  و ددت  

ال دد م  لددد دوطانهددا  بيهددو    اً وطبدد ، و ة دد  افطض مةدداط اً ( يومدد365دوط هددا جددي )

(ْ دطجة ويلت  27(ْ دطجة إل  )23حو  ال م ، ومطوط دوطان افطض حو  نفةها )

 لك  عاقب الليم واللهاط ونن الطاقة ال مةية هي ندا   التفدا ال  اللوويدة التدي  طددث 

جددي ال ددم  بتددةثير ا ددتمال الطا  الهليددول مدد  الطا  الهيدددطوجي  وبدد لا  ولددد اف ددعة 

Joule( مليداط جدو 3.7صم جز  ملها إل  سط  الرض  مددط بلطدو )والطاقة التي ي
*
 

جي ال انية
(3)

 ، ويتةثر اه عا  ال مةي الواصم لألطض بعد   وامم:
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ال اب  ال مةدي والد   يهتلدف  لد  سدط  افطض مد  م دان إلد  آ در، ويهتلدف  -ن 

 حةب بعد ال م     افطض.

 دعة ال دم  و ت يدر يو  اللهاط وهدو يدو  الفتدر  التدي  تعدرض جيهدا افطض ف -ب 

اللهاط والليم، وكد لا جتر ي كمية ات عا  ال مةي الطاصلة  ليها افطض حةب 

 م    ير الفصو  افطبعة .

 زاوية سموي ن عة ال م   ل  افطض. -ط 

حالة الطم  م  وغيول، ونمطاط  ؤثر  ل  ممداط ات دعا  ال مةدي الواصدم إلد   -د 

 افطض.

 يعيعة سط  افطض ولونك. -  

 Solar radiationشمسي: اإلشعاع ال -2

اف ددعة ال مةددية هددي الطاقددة ات ددعا ية التددي  طلمهددا ال ددم  جددي كددم اه جاهددا  

والتي  ةتمد ملها كم ال واكب التابعدة لهدا الطدراط ، ونن ات دعا  ال مةدي يصدم إلد  

 افطض جي   م ن عة كهروم لاييةية بةر ة الهو .

م  اف عة وهي وه   اف عة ممةمة  لي  ثالثة ننوا  طيئةة
(4)

: 

  Thermal radiation األشعة الحرارية: -أ 

و ةم  نيهداً باف دعة  طد  الطمدرا  وهدي ن دعة غيدر مرىيدة الا  موجدا  يويلدة إال 

( مي رون0.7يتجاوز يو  موجا ها )
**

 ( م  إجمالي اف عة.46، و   م )

  Sunlight radiationاألشعة الضوئية:  -ب 

-0.4إجمالي اف عة يتراوح يو  موجا ها مد  )%( م  45وهي ن عة مرىية    م )

 ( مي رون.07.

  Ultraviolet radiationاألشعة فوق البنفسجية:  -ج 

وهددي ن ددعة غيددر مرىيددة  عددرف باسدد  اف ددعة الطيويددة وهددي  طدددث   يددرا  كيمياىيددة 

%( م  إجمالي ن عة ال دم ، وهدي ن دعة قصدير  الموجدة ويتدراوح يدو  9و   م )

 مي رون. (0.4-0.2موجا ها بي  )

  ال  ال دالف الجدو  كمدا يمدتض بعهدكويتعع ر بعض ات عا  ال مةي  لد مروط  

جددي ال ددالف الجددو ، ويددلع   بعهددها إلدد  الفهددا  الهدداطجي وبدد لا يلمةدد  ات ددعا  

 ال مةي  لي التالي:

 ات عا  ال مةي المعا ر: وهو ات عا  الةاقط  ل  سط  افطض معا ر . - ن
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وهو ات عا  الةاقط  ل  سط  افطض بعد انت داط  ات عا  ال مةي الملت ر:  - ب

  ال  مروط .

ويددت   طويددم الطاقددة ال مةددية إلدد  التطويددم الطددراط  )المجمعددا  ال مةددية ن  ياقددة 

حراطية(، والتطويم الفو وجولتي ن  الطاقة ال هرباىية، والتطويدم ال يميداو  ن  ياقدة 

   وليد ال هربا ، و ملية  طليدم كيمياىية، و ةتهدل الطاقة ال مةية جي  د  مجاه  م

 الميا ، ونغراض الطعخ و جفيف افيعمة وغيرها.

 عيوب استخدام الطاقة الشمسية:مزايا و -3

 المزايا: - أ

الطاقددة ال مةددية ياقددة نبيفددة، واسددتهدامها ه يتر ددب  ليددك ن   لددوث للعيئددة  -1

 والملاخ، وب لا يم   المطاجبة  ل  ال الف الجو  و ل  الصطة العامة.

 ط داى  للطاقة، و تمت  بالديمومة والتجدد.مصد -2

الطاقة ال مةية متوجر  جي نغلب دو  العال ، و صوصاً جدي الدوي  العربدي،  -3

 ومتوجر  بطريمة م جعة  ل  است ماطها  ل  مةتوى ليعيا.

 عيوبها: - ب

 الا    لولوجيا  الية. -1

  طتاط إل  مةاحا  كعير  م  ا فطاضي. -2

ه  تددوجر لدديالً إال هبددد مدد  اسددتهدال نجهددز   هددزي  الطاقددة الملتجددة، كدد لا  إنهددا -3

  تفاو  كميا ها بي  جصلي ال تا  والصيف.

 اإلمكانيات المتاحة الستثمار الطاقة الشمسية في ليبيا: المبحث الثاني ـــ

 : اإلمكانيات الطبيعية أوالً ـــ

جددي  لميدة اسددت ماط ات ددعا  الموقد  الج راجددي:  طبد  ليعيددا بموقد  ج راجددي جيدد  -1

( و  18َْ   45ال مةي لتوليد الطاقدة ال هرباىيدة، جهدي  متدد بدي  داىر دي  درض )

ْط(  ماهً مما ن اح لها وصو  كميا  كعير  م  ات عا  ال مةدي جهدو 32َ   57)

المدداد  افوليددة هسددت ماط الطاقددة ال هرباىيددة، وليعيددا  تمتدد  بمةدداحة واسددعة  علدد  

% ( مددد  مةددداحة المددداط  5.9و متدددر مربددد  ن  مدددا يمددداطب )( كيلددد1.777.500)

افجريمية
(5)

. 

و لعب دواىر العرض الج راجية دوطاً باطزاً جي  طديد كميدة ات دعا  ال مةدي الةداقط 

، وكميتددك  لدد  سددط  افطض، وبهدد ا الموقدد  لألطاضددي الليعيددة  متددد بمةدداجة قدددطها 
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جي ات دعا  ال مةدي، ونن  ( دطجة  رضية مما يعلي وجود  عاي  واض  ْ 14َ   12)

موق  الم ان باللةعة لدطجة العرض يطدد زاوية سموي اف دعة ال مةدية  لد  افطض 

جدد ن هدد   الزاويددة   دداد   ددون قاىمددة  لددد داىددر  اهسددتوا  و صوصدداً جددي الفصددلي  

 اه تداليي  ، وزاوية سموي اف عة  ت ير  ال  اليول الواحد.

اللهدداط الدد   يتددةثر بدددطجا  العددرض، جهددال   و ددر عط كميددة ات ددعا  ال مةددي بطددو 

الصيف يزداد يو  اللهاط  ل  حةاب الليم ويطدث الع   جي ال تا ، ونن اه تالف 

جي كمية ات عا  ال مةي نتيجدة ا دتالف دطجدة العدرض الج راجيدة يدلع   بوضدوح 

 ل  المةاط الةلو  لدطجدة الطدراط , ونن  مليدة كميدة ات دعا  ال مةدي يدت  حةدابها 

باستهدال العالقا  الرياضية استلاداً إل  معلوما  معطا  م   لاصر ن رى لها  القة 

معا ر  م  ات عا  ال مةي الواصم إل  سط  افطض ومد  نهد  الطدرل المةدتهدمة 

 جي حةاب كمية ات عا  ال مةي الواصم إل  سط  افطض هي:

 اه تماد  ل   دد سا ا  اللهاط: - ن

 دطجة الت يي . - ب

لعالقة التاليةواللا حةب ا
(6)

: 

Qn= Q0[ 1- (a+b n)n] :إنحيث    

Qn.كمية  ات عا  ال مةي الةاقط  ل  سط  افطض : 

Q0.كمية ات عا  ال مةي جي حالة  لو الةما  م  ال يول : 

a.b معامددم ثابدد  وهددو كميددة ات ددعا  المطجددوب  دد  سددط  افطض بةددعب ال يددول :

(0.38.) 

n .دطجة الت يي  و طةب باف  اط : 

لها  القة وثيمدة مد  العدرض الج راجدي وم دان مططدة  Qnونن كمية ات عا  المتم لة 

 المياس، والفتر  الزملية م  الةلة.

وقال مركز العطوث ودطاسا  الطاقة ال مةية بتاجوطا  بطةاب الةدلة اللمطيدة
***
 

( و عددي  مدد   ددال  اللتدداى  المتطصددم  ليهددا مدد  2008-2004لمديلددة  دداجوطا  مدد  )

ن ممدداط إة للةلة اللمطية نن العياندا  الملا يدة للةدلوا  المماسدة متماطبدة حيدث الدطاس

اهنطراف المعياط  بي  قدي  الةدلة اللمطيدة والعياندا  المماسدة كدان صد يراً جدداً، وإن 

ندن  قيمة للمتوسط ال هر  لإل عا  ال مةي ال لي  ل  الةط  افجمي كان جدي  دهر 

و.و.س/ل 3.26ديةدددمعر )
2

 8.9لمدددا كانددد  نقصددد  قيمدددة جدددي يوليدددو  عددداد  )/يدددول( بي
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و.و.س/ل
2

/يول( وهي قيمة  الية جداً و ععر     مت  الملطمة بمعده  إ عا   مةي 

مر ف  و اصة جي جصم الصيف
(7)

. 

 موقع ليبيا بالنسبة لليابس والماء: -2

كةدعها هد ا الموقد  ن م  ليعيا جي الجز  افوسط ال مالي م  قاط  نجريميا حيدث 

الةيطر   لد   طدوي اه صدا  والتجداط  الدوليدة مد  غدرب المداط  إلد   درقها، ميز  

( كد  1900وم  جلوبها إل  دو  نوطوبا، ويعلد  يدو  سداحلها  لد  العطدر المتوسدط )

%( م  مةاحتها وب لا ج ن  ةثير العطدر مطددود  لد  الملدايق 80و  طي الصطرا  )

لصددطراو  الجدداف وندددط  الةددطب، الةدداحلية، نمددا افقددالي  الدا ليددة  تصددف بالملدداخ ا

وافمطاط افمر ال   يةا د للطصو   لد  كميدا  كعيدر  مد  ات دعا  ال مةدي  لد  

 نغلب ملايق ليعيا.

 المناخ: -3

 م  ليعيا دا م نطال الملاخ الصطراو  الطاط ال   يةود معب  المة  ال مالي 

سداحم العطدر م  قاط  نجريميا، وه يةدت ل  مد  اللدا إه  دريط ضديق يمتدد  لد  يدو  

 المتوسط وبعض الملايق الجعلية المتا مة لل ريط الةاحلي.

نمددا باللةددعة للريوبددة اللةددعية جهددي مر فعددة يددو  العددال  لدد  الملددايق الةدداحلية بةددعب 

 هعوب الرياح الريعة م  جهة العطر، وملهفهة جداً بالملايق الصطراوية.

اطد الطاجة ال مةية جي ليعيا م  جداً، و صلف مو ويعد ات عا  ال مةي جي ليعيا  الياً 

بي  الدو  اف ل  جي العال  ل ونها  تمت  ب د  إ عا   مةدي مر فد   دال  معبد  نيدال 

( كيلددو وا /سددا ة/متر مربدد  جددي الةددلة  لدد  1900الةددلة، حيددث  تدددطط ابتددداً  مدد  )

( كيلو وا /سا ة/ متر مرب  جي الةلة جي 2800الملايق الةاحلية وإل  ما يزيد    )

لملايق الصطراوية الليعيةا
(8)

. 

%( مد  اتنتداط العدالمي 7و  ير بعض اتحصاىيا  بةن ليعيا لهدا المددط   لد  إنتداط )

للطاقددة ال مةددية ونن كميددة الطاقددة ال ددمية الةدداقطة  لدد  كددم مةدداحة ليعيددا  ددال  سددلة 

( ماليي  ملياط كيلو وا  سا ة305واحد   عل  )
(9)

. 

الفعلي بي  مططا  الملايق م انياً وزمانياً  ل  وجدق  يتعاي  الةطو  اإلشعاع الفعلي:

 دد سا ا  اللهاط، وصفا  الةدما ، اال  لددما   دون الةدما  صداجية  اليدة مد  ال يدول 

  ون مد  الةطو  الفعلية يويلة، و ل  الع    لدما   ون الةدما  مليئدة بدال يول ،نو 

لفعلدي جدي ليعيدا  تم دم م  وجود  واصف غعاطية، و ل  ه ا ج ن نيو  مد  للةدطو  ا

 جي ن هر الصيف بةعب يو  سا ا  اللهاط جي جمي  مططا  الملايق وقلة ال يول .
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 2016(: المتوسط اليومي لإلشعاع الكلي لبعض المناطق في ليبيا لسنة 1الجدول )

المننننطق

 ة

 المتوسط اليومي لإلشعاع الكلي
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5 
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7 
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7 
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5 

7.0

9 
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6.47 

5.4

8 
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5 

1.8
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0 
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0 
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0 
5.36 
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3.6

6 

4.5

4 

5.3

7 
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6 

5.7

4 
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6 
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 المعة
3.8
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5.5

9 

6.7
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7.6
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7.6
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 المصدط:  مر  لي  لب، معوقا  استهدال الطاقا  المتجدد  جي ليعيا، مرج  سعق الكر .

لةلة  ( المعد  الةلو  لدطجة الطراط  الص رى والعبم  لععض المططا  بملايق ليعيا2الجدو  )

2008 

 المنطقة
المعدل السنوي لدرجة الحرارة 

 الصغرى م  

المعدل السنوي لدرجة الحرارة 

 العطمى م  

 31.4 17.9 ال فر 

 32.3 16.2 غا 

 30.9 16.7 سعها

 24.7 17.8 يعرل

 28 14.7 مطاط يرابل 

 25.1 18 مصرا ك

 .38، مرج  سعق الكر ، ص2008المصدط: ال تاب اهحصاىي،   
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 (.1المصدر: عمل الباحثة استناداً إلى بيانات الجدول )

 

( يته  نن الملايق ال مالية يرابل  و طا  والمعة كدان المتوسدط 1وم  الجدو  )  

و.و.س/ل 6،73اليدددومي لإل دددعا  ال مةدددي ال لدددي جدددي  دددهر يونيدددو هدددو )
2

  ،7.67 

و.و.س/ل
2

ة، بةددعب (  لد  التدوالي للملدايق الدد الث وهدو ن لد   دهر  لدد  مدداط الةدل

صددفا  الجددو، وقلددة ال يددول، وبلدد  المتوسددط اليددومي لإل ددعا  ال مةددي ال لددي لملطمددة 

و.و.س/ل 4.94يدددرابل  )
2

( وهدددي ندنددد  قيمدددة جدددي  دددهر ديةدددمعر نتيجدددة ال يدددول 

والةطب
(10)

. 

نمددا جددي الملددايق الوسددط  والجلوبيددة نجددد نن المتوسددط اليددومي لإل ددعا  ال لددي ير فدد  

 1.83يدث يصدم جدي ملطمدة ال فدر  جدي  دهر يونيدو إلد  )مماطنة بالملايق ال مالية، ح

و.و.س/ل
2

( وهو ن ل  متوسط  ل  مداط الةدلة ويرجد  الةدعب إلد  موقد  ال فدر  جدي 

 الملاخ الصطراو ، وقلة ال يول.

نما ات دعا  اللبدر  يمصدد بدك سدا ا  سدطو  ال دم  اللبريدة بمعدد   ددد سدا ا  

ية زمانياً وم انياً بي  ملدايق ليعيدا، إال اللهاط المهيئة، و هتلف سا ا  الةطو  اللبر

 زداد  ددد سدا ا  الةدطو  جدي جصدم الصديف  لدك جدي جصدم ال دتا ، كمدا نن معدد  

( يوضدد  نن المعددد  2دطجددة الطددراط  الةددلو  بددي  ملددايق ليعيددا يهتلددف والجدددو  )
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الةددلو  لدطجددة الطددراط  الصدد رى والعبمدد  لددععض المططددا  بملددايق ليعيددا لةددلة 

ل2008
(11)

يصم المعدد  الةدلو  لدطجدة الطدراط  العبمد  لملطمدة ال فدر  إلد   ، حيث

 ْل( واللا لوقو ها جي نطال الملاخ الجاف والطاط.31.4)

ونالحظ نيهاً نن المتوسط اليدومي لإل دعا  ال مةدي ال لدي لملطمدة ال فدر  يصدم إلد  

و.و.س/ل 6.05)
2

 ( وهي ن ل  نةعة بي  ملايق ليعيا.

ته  نن نةعة المتوسط اليومي لإل عا  ال مةي ال لدي ( ي1وم   ال  الهريطة طق  )

 ( سا ة/الةلة.3500-3000جي الملايق الليعية مر ف  ويصم دوال ات عا  ال مةي )

 اإلمكانيات االقتصادية: ـــ ثانيا

 اآلثار البيئية المحدودة للطاقة الشمسية: -1

مصددادط إن مصددادط الطاقددة التمليديددة وهددي )الددلفط وال دداز الطعيعددي، والفطدد ( 

ملوثة للعيئة ب  م كعير و طير  اصة بعد نن  زايد استهالو العال  مد  هد   المصدادط 

ب  م مهطرد  ال  الةلوا  اف ير ، ونن استهالو الطاقة مد  هد   المصدادط يوميداً 

 لفث إل  العيئة مليداطا  افيلدان المتريدة سدلوياً مد  ال دازا  الةدامة والملوثدة للعيئدة، 

العيئة برز  م  لة اهحتعداس الطدراط  والت يدر جدي ملداخ العدال ،  وبعد  فاق  م  ال 

وبددرز  م دد لة  واجددك افطض  اصددة بعددد  ألكددم يعمددة افوزون، وهددو ثمددب جددي هدد   

الطعمة جي المطب الجلوبي مما يعلي  ةرب اف عة جول العلفةجية إل  سدط  افطض، 

ريعة مد  قعدم افمد  وهي ن عة مميتدة ل  يدر مد  ال اىلدا  الطيدة لد ا جدا   د دوا  سد

 المتطد  للعيئة، والتلمية لمعالجة م  ال  افطض العيئية.

ون داط  اللجلدة العالميدة للعيئدة والتلميدة جددي  مريرهدا نن التلميدة المةدتدامة  ةدع  إلدد  

 طميق التلمية اهقتصادية ،واهجتما ية ،وحماية العيئة بطريمة متوازية
(12)

. 

اه فاقيددة اتياطيددة لت يددر ملدداخ العددال   1992م وقددد نددت   دد  قمددة افطض جددي العرازيدد

وهدجها  مليم ال ازا  الةامة والملوثة و اصة الدو  الصلا ية و مليم مصادط الطاقدة 

افحفوطية وهي اللا نمال  ياطي  إما نن  لجة إل   مليم اسدتهالكها مد  مصدادط الطاقدة 

إلد  مصدادط الطاقدة افحفوطية وه ا سوف يؤثر  لد  نموهدا اهقتصداد ، نو نن  تجدك 

 اللبيفة.

نن الجدددوى اهقتصددادية هسددت ماط الطاقددة ال مةددية ملاسددعة تنتدداط كميددا  كعيددر  مدد  

الطاقة ال مةية و صديرها إل  دو  نوطوبا الصلا ية، وه ا افمدر يجعدم ليعيدا ملطمدة 

 استرا يجية جي المةتمعم همتالكها مصدط ياقة متجدد ونبيف.
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 تكاليف اإلنتاج: -2

انب المهمة التي  ةا د  ل  إم انية است ماط ه ا المصدط المتجدد م  م  الجو

الطاقدة ال مةدية هدو انهفداض   داليف اتنتداط مد  مصدادط الطاقدة افحفوطيدة بصدوط  

 امة، وبي  مصادط الطاقة المتجدد  بصوط   اصة و عتمد نةعة   اليف اتنتداط  لد  

ال مةدي و صداىض الةدط  الد    يعيعة الملطمة م  حيث استيعابها ل ميا  ات عا 

  تركز  ليها الهاليا ال مةية.

ن اسددتهدال الطاقددة ال مةددية يم ددم نهميددة كعيددر  جددي  زويددد الملددايق الريفيددة وإ

المعزولددة جددي ليعيددا بال هربددا ، وهددي نقددم   دداليف مدد  نمددم مصدددط ياقددة آ ددر لمةدداجة 

   الطاقة العديلة.يويلة، ويم    وجيك الفاىض م  العواىد اللفطية إل   لمية م اطي

ل، للعطددث جددي  طعيمددا  1978 دد   ةسددي  مركددز نبطدداث الطاقددة ال مةددية سددلة 

ل، 2007الطاقة المتجدد  جي ليعيا، و   إن دا  الجهداز التلفيد   للطاقدا  المتجددد  سدلة 

وقال مركز الطاقا  المتجدد  بم رو  الهاليا ال مةية م م م درو  كهربدة قريدة بئدر 

( 53.500مرسدديط الددواقعي  قددرب مددزد  بعدددد مةددططا  ) المرجددان ، وقريددة واد 

( كيلدو وا  دوط   لد  67.2( و )29.250مةط  ، والطاقدة المتوقد  إنتاجهدا سدلوياً )

التوالي للم رو ي 
(13)

. 

 كما  وجد بعض الم اطي  العط ية التطعيمية الماى   ليها مركز الطاقة بتاجوطا .

 األيدي العاملة: -3

ة دوطاً كعيراً جي اسدت ماط الطاقدة ال مةدية مد   دال   لعب اتم انيا  الع ري 

 مديمها الهعرا  المهتلفة، وننوا هدا المداهر  ،وقليلدة المهداط ، وليعيدا  وجدد بهدا العديدد 

مدد  الجامعددا  والمعاهددد، إه نن  لددا الجامعددا ، والمعاهددد  فتمددر إلدد  وجددود الفددرو  

 ا الطاقة ال مةية.وافقةال العلمية المتهصصة بالطاقا  العديلة وه سيم

ويتطدد نثر اليد العاملة جي اتنتاط الصلا ي  لد   ددده  ومةدتوى كفدا ا ه ، 

ويعتمد افو   ل  حج  الةد ان جدي الملطمدة، نمدا مةدتوى ال فدا   جيعتمدد  لد  دطجدة 

جي الل اي اهقتصاد  إه نن دوطها يهتلف  مهماً  التدطيب، و عد الموى العاملة  لصراً 

م  ن اي إلد  آ در  اصدة جدي الطاقدة ال مةدية، جد ن ال دوادط مدا لد    د  مدطبدة ج نهدا 

  د م  اىمداْ نمددال اسدت ماط  الطاقدة ال مةددية، وهد ا يتطلدب  لميددة المدواطد الع درية مدد  

  وادط المطلية.الدو  التي لديها برام  صلا ة الطاقا  المتجدد  لرج  قدط  و عر  ال
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 معوقات استثمار الطاقة الشمسية في ليبيا: المبحث الثالث ــــ

 المعوقات الفنية والتقنية: -1

 طتداط إجدرا ا  قيدال  دويي  الطاقدة ال مةدية جدي ن  ملطمدة إلد  نمدم معرجدة 

 صلي ، و مليا  ه   الطاقة، لد ا يرا د  التوسد  جدي هد ا المجدا ، ونن غيداب الجاندب 

والمعلومدا ي الو صدلة بتصدلي  م وندا  ، وننبمدة الطاقدة المتجددد  يعدد مد  المعرجي، 

المعوقا  الفلية التي  طو  دون ن ر  طعيما  الطاقة
(14)

. 

هددي إم انيددا  ن اتم انيددا  المهصصددة للعطددث العلمددي جددي هدد ا المجددا  جددي ليعيددا إ

ه جال هربدا  ، ج ن الطاقة ال مةية  طو  إل  ياقة كهرباىيدة طىيةةمطدود ، وبصوط  

  يم    هزيلها بةهولة ل ا يجب استهدال  مليا  معيلة.

ومدد  العواىددق التمليددة التددي  واجددك اسددت ماط الطاقددة ال مةددية جددي ليعيددا هددو  دددل  طديددد 

ل مةدية يطتداط إلد  ،فن إنتداط الطاقدة اافطاضي الصدالطة هسدت ماط الطاقدة ال مةدية 

 مةاحا  كعير  م  افطاضي.

 ادية والمالية:المعوقات االقتص -2

  الطاقددة ال مةددية مدد   تركددز هدد   المعوقددا  جددي اط فددا  الت لفددة لم ددرو ا

اهسدت ماط  ناه تماد الهداي  بدة جهالً   ، آليا  التطو  اهقتصاد  قصوط نو غياب

 ل  العيئدة،   طاجظننها  ل  الرغ  م   ،جي م م ه   الم رو ا  يم م مهاير  مالية 

لم داطي  الطاقدة  ، و ددل وجدود  مويدم كدافللطاقة جدي المةدتمعم اً داىم اً و   م مصدط

إضداجة إلد  ، وغياب اهسدت ماط جدي هد   الم داطي  مد  نهد  العواىدق ،ال مةية جي ليعيا

وملتجا دك جدي ليعيدا يجعدم اهسدت ماط جدي الطاقدة ال مةدية غيدر ، انهفاض نسعاط اللفط 

 ملاج .

 المعوقات القانونية والسياسية: -3

والمواني  المتعلمدة بت دجي  ود د  اهسدت ماط  ،م  نمض الت ريعا   عاني ليعيا

غيداب  كد لاوالطاقة المتجددد  بصدفة  امدة، ، جي مجا  الطاقة ال مةية بصفة  اصة 

كد لا  ،والمواني  الت ريعية  ل  التعاون م  الددو  المتمدمدة جدي هد ا المجدا  ،الطواجز

 لطاقة ال مةية جي ملازله .  دل وجود   ريعا  لد   الموايلي  جي استعما  ا

ن إبهددا ليعيددا حيددث  روافملددي مد  نهدد  المعوقددا  التددي  مد ،كمدا نن اهسددتمراط الةياسددي

 اهستمراط افملي يةه  جي  لق بيئة ملاسعة هست ماط الطاقة ال مةية مطلياً ودولياً.
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 االستنتاجات :

ات دعا  ال مةدي جدي  وليدد  متلا ليعيا م  المموما  الج راجية الالزمة هسدت ماط  -1

وجهددالً  دد  ملدداخ   ددون جيددك دطجددة سددطو   ،الطاقددة مدد  موقدد  ج راجددي ملاسددب

 مةاحة كعير  جي إقلي  الملاخ الصطراو ، وهسيما نن ليعيا  متد جي ال م   الية

هلدداو ممومددا  اقتصددادية إلدد  جانددب الممومددا  الطعيعيددة وهددو  ددوجر طنس المددا   -2

و اصدة الطاقدة ال مةدية وهدي غيدر م لفدة المتجدد  هست ماط  جي م اطي  الطاقة 

 اقتصادياً.

و رسديخ اسدتهدال  مليدا  الطاقدة ال مةدية   دل بروز دوط الط ومدا  جدي  عزيدز، -3

 نبراً ه تمادها ب  م كلي جي اقتصادها  ل  اللفط.

 و  لولوجية  مف نمال است ماط الطاقة ال مةية. ، وجد معوقا  جلية -4

ومراكدز افبطداث جدي  ،و عداد  الهعدرا  بدي  الملبمدا ، دل وجود  عاون بط دي  -5

 و المياً.،والمراكز الدولية إقليمياً  ،وم  الملبما  ،ليعيا

 التوصيات:

 دماط الدطاسا  المتعلمة بالملاخ جي افبطاث المتعلمة بالطاقة ال مةية.إ -1

طصداد الجدو  جدي  دد  ملدايق مد  ليعيدا لتةدهيم إقامة العديدد مد  مططدا  اه -2

   العيانا  الملا ية.مهمة جم

 ةهيددم ال ددوادط الويليددة  صوصدداً جددي الجانددب المعرجددي بت لولوجيددة الطاقددة   -3

 ال مةية .

ليعيددا و ةكيددد جاىددد ها وقددواني  اسددت ماط الطاقددة ال مةددية جددي  ،  ددري  سياسددا  -4

 و اصة نن ليعيا  عاني م  انمطا  التياط ال هرباىي . ،اهقتصادية
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 ر في أقسام كليات اآلدابمقترح لتدريس )التربية السكانية ( كمقر

 بالجامعات الليبية والتربية

فائزة عبدالسالم ونيس البريدان ــ كلية آداب الخمس ــ جامعة المرقبد . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة:

التربية السكانية برنامج تعليمي  يتيتا الملياد لدةااية اعواياك السيكانية في   يت      

وتعيددت متياهيم التربيية ،  المشيكالتالبيئات بهدف غرس القيم واالتلاهيات زاا  تلي  

السكانية من بلد آلخر تبعاً الختالف المشكالت السكانية والظواهر السكانية زاافة زلي  

قافية ناهي  عن اخيتالف التلسيتة وال  ،مستوى الوع  بالمشكالت السكانية من بلد آلخر

.االجتماع والسياا  و والعامل الديموغراف  واالقتصادي

امية السيكان وتيداعياتها في  أات مين القيرن المااي  ، وميا تتياقم ف  نهايية السيتي ي 

 للداللية علي  البيرامج التي  م ظهيوة مصيحلا لالتربيية السيكانية العالم ، فتا الباب أميا

قتصادية وحلم السكان ونموهم وغيرها.واالجتماعية واالتهتم باللوانب الديموغرافية 

عام متعاةف عليه عل  ملردة ذات متهوم ت صب حود برامج  البرامج ت تل  وكان   

تحيييوة المشيييكالت السيييكانية ، تو يييل ووميييا الوقيييت  والعيييالم المسيييتويين القيييوم  

المختصون ف  ملاالت علم السكان والتربويين زل  تحديد بعض المتاهيم الت  تتحياب  

 .1لة ياة العائلية ف  الم اهج التربويوالعائلة واللوانب المتعلقة بالح ما مصالا الترد

حيددوها ،  انية ، ومحاولة بليو  اعهيداف التي أدةاكاً م هم للقضايا والمشكالت السك   

يمكيين تحديييد مليياالت التربييية فيي  نوعييية الحييياة فيي  الملتمعييات ، تغيييرات  وزحييدا 

وانيب كانية ف  بليد ميا بحليم ونوعيية الظيواهر السيكانية وتتاعالتهيا المتعيددة ميا جالس

تحدييد هذا يشلع ا علي  ،  جتماعية السائدةدية واالقتصاوالظروف االالحياة اعخرى ، 

المتاهيم الخا ة بالتربية السكانية ، ومين ميم يمك  يا تحدييد الملياالت الرئيسيية للتربيية 

شيكل خيا، ، حيي  لعرب  بشيكل عيام والملتميا الليبي  بالسكانية الت  تالئم الملتما ا

أدخلت ف  م اهلها برامج  ة الت من الدود العربيالقت هذه المتاهيم ترحيباً لدى الك ير 

التربية السكانية .
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هييم مظيياهر التلديييد التربييوي والتحييدي  فيي  العملييية أتعتبيير التربييية السييكانية ميين " 

ايياليب جديييدة وأهييداف جديييدة لعييال  مشييكالت عنهييا تقييدم محتييوًى جديييداً ب  ؛ييية التربو

وتدةيبيه علي  تكيوين اتلاهيات زيلابيية تمك يه تتعل  بوجود اإلنسان وةفاهيته وتربيته 

وتبيادد اعدواة وجلسيات اياليب  عدييدة م يل الم اقشيات ييتم هيذا ب . من حل المشكالت

لمييدان ، كيرجرا  االيب البح  العلمي  ازاافة زل  تعودهم مماةاة أ .يرة العمل القص

  .2لاتتادة م ها واال اتبانات وتدوين مالحظات وتتريغهامقابالت وتحبي  ا

يكتسبها الحيالب والخبيرات التي  يميرون  لومات الت كل ذل  يساعد عل  توظيف المع

 بها ، مما يلعل للتربية السكانية دوة ف  ز الح التعليم وتلديده.

جتماعييية ة فيي  مختلييف اللوانييب ال قافييية واالدوة كبييير فيي  الت مييية الشييامل لللامعيةو   

ذليي  ميين انية وال تسييية ، والمه ييية والسييك قتصييادية واعم يييةواال ةوالصييحية والسيااييي

قدمه من برامج ومقرةات دةااية مت وعية و ياملة ذات عالقية بت ميية وعي  ت خالد ما

ائهيا عبير اليدوةات والمياتمرات م ات السيكانية ايوا  قبيل الخدمية أو طلبتها  بالمشيكال

 ، مشيكالتيام الدةااية ووةش العمل ، من خالد ت مية مداةكهم بهيذا ال يوك مين الواع

 ذات العالقة بصحة واالمة الملتما . ومختلف القضايا

عيين جتماعييية ، التيي  تييامر بشييكل كبييير فيي  اعوايياط اال تعييد اللامعيية المااسيية اعهييم

الييذين بييدوةهم يتواعييون عبيير سيي وية ععييداد كبيييرة ميين الحلبيية ، مخرجاتهييا الطرييي  

 زل  اآلخرين . مااسات الدولة ، معلمين ومر دين وم قتين ي قلون خبراتهم

تحتيا  زلي  اللامعية  من أهم المشيكالت  الملتمعيية التي  عليه.. فرن المشكلة السكانية  

 .كافة نواح  الحياة  كل يتت  ما حاجات الملتما ف  لت مية وع  طلبتها بش

 يلي : يتمحور دور الجامعة في ما

 .هم ف  ت مية الملتماكوادة علمية تس تخريج اللامعة-1

ن السكان هم جوهر وهيدف عيية عالقة بالمشكلة السكانية ع ه  لملتمع خل  وع  -2

 عملية ت موية.

دوة المييالا التربييوي وأعضييا  هيئيية التييدةيس ذوي الخبييرة والميياهلين فيي  نقييل  -3 

 وتو يل المعلومات زل  طالبهم بمختلف الحرق.

 للتعرف عل  مياعقد اللامعة للدوةات وزقامة الماتمرات وال دوات ووةش العمل ، -4

 يستلد من مشكالت اكانية ف  الملتما .
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 : البحث شكلةم 

ايتراتيليات التي  يمكين لللامعيات عل  زلقا  الضو  علي  أهيم اال يعمل هذا البح     

ت ميية وعي  طالبهيا بالمشييكالت السيكانية في  الملتميا الليبي  ، ميين ل ايتخدامهاا الليبيية

د الدةاايية ، وتحيياو  كانية وعالقتهييا بالت ميييةخييالد التعييرف عليي  طبيعيية المشييكلة السيي

 ت  :آلاإلجابة عن التساؤد ا

 دوة اللامعات الليبية ف  ت مية وع  طالبها بالمشكالت السكانية ؟ ما -

 تية :آلعائلة ااهذا السااد  عن ويتترك

 ؟كيف نش ت التربية السكانية وما محتواها وملاالتها وما أهدافهاــ  1

 تربية السكانية بالبرامج التربوية اعخرى؟عالقة ال ماــ 2

 ؟ هتمام بتدةيس التربية السكانية ف  المرحلة اللامعيةاال أت  بدمــ 3

 الدود العربية؟ زدةا  برامج التربية السكانية ف  ماه  معوقاتــ 4

 :أهمية البحث 

 كميين فيي  مسيياعدة المهتمييين بمليياالت التخحييير التربييوي بضييروةة ت البحههث هميتهه أ   

مام الباح ين أدةااية ف  اللامعات وفتا الملاد تضمين المتاهيم السكانية بالمقرةات ال

الوع  الملتمعي  لحلبية اللامعيات ،  بت ميةللتعرف عل  مواوعات جديدة لها عالقة 

 تهتم بمواوك التربية السكانية.    ندةة الدةااات والبحو  الت زلزاافة 

 أهداف البحث :

 يلي :يهدف البحث إلى ما 

 محتواها وملاالتها وأهدافها . التربية السكانية   ش ت  / التعريف ب1

 /  بيان عالقة التربية السكانية بالبرامج التربوية اعخرى .2

 /   رح بداية  االهتمام بتدةيس التربية السكانية ف  المرحلة اللامعية .3

 الدود العربية ./  التعرف عل  معوقات زدةا  برامج التربية السكانية ف  4

 منهج البحث:

 ية السييكانمتهييوم التربييية الميي هج الو ييت  التحليليي  فيي  دةاايية  ت الباح ييةااييتخدم   

 والتعرف عل  طبيعة المشكالت السكانية .

 : مصطلحات البحث

توعية المتعلمين   ب نها نشاط تربوي يهدف زل"سكو يعرفها اليونالتربية السكانية : -1

السكانية ونتائلها بغية تكوين مواقف عقالنية والوكيات ة يدة لديهم ب اباب الظواهر 
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بما يخدم الت مية الشياملة ويسياعد علي  تحسيين نوعيية ، ، كلما واجهتهم مشكلة اكانية 

  .8ل "الحياة للترد واعارة والملتما

وجا  تعريف المكتب اإلقليم  لليونسكو للم حقة العربية   امال حيي  عبير ع هيا "     

و خليي  تلاهييات أوتكييوين اال ملموعيية اللهييود التربوييية التيي  تشييمل تقييديم المعيياةف

ف  قضية العمران البشيري ،  ولةا  مواقف زيلابية مسالمهاةات ف  ابيل الو ود زل

السيكان  والتحيوير االجتمياع   نحالقياً مين زدةاا العالقيات المتبادلية بيين ال ميووذل  ا

  .9مستوى الترد "لقتصادي بهدف زيلاد الحياة ال وعية الت  تلي  باإلنسان عل  واال

مييين  التربيييية السيييكانية ب نهيييا عبييياةة عييين" برنيييامج تربيييوي يضيييم العدييييد فر  عيييوت     

ب داآلكليييات ا الملتمييا بشييكل عييام وطلبيية ختصا ييات يهييدف زليي  تمكييين  ييرائااال

تلاهييات السييكانية المختلتيية وبالتييال  بشييكل خييا، ميين اكتسيياب  المتيياهيم واال والتربيية

قيد تيواجههم في   ية التي زكسابهم الوكاً عقالنياً يمكي هم مين مواجهية المشيكالت السيكان

 حياتهم العملية مستقبالً وكيتية التعامل معها.و ،حياتهم اعارية 

ةتبحيت بوجيود مشيكالت ا "سكو ب نها عباةة عنيعرفها اليون المشكالت السكانية :-2

  اييتمراةاً معهييا ب ييوك ميين الواقعييية والتح يية وااإلنسييان تحتييا  ميين اإلنسييان أن يتعامييل 

جتماعيييية وا تصييياديةقباعتباةهيييا ع ا ييير لسياايييات ت ميييية البقائيييه وةفاهيتيييه ، وذلييي  

  .10وايااية "ل

غيير واايحة المالميا تواجيه مواقيف  عين كالت السكانية ب نها عبياةةعرف المشوت      

اللامعات  ف  ليبيا ف  مختليف نيواح  حيياتهم ، وتحتيا  ب ب والتربيةكليات اآلدا طلبة

جتماعيييية يموغرافيييية واالدال كافييية وأبعادهييياملاالتهيييا  عيييد ايييكان  زلييي  حليييود ذات ب  

 ية.قتصادالوالسيااية وا

 الدراسات السابقة:

أن المشييكلة السييكانية تم ييل أولوييية  وأكييدت  2004:  المصييباح ل جييا ت دةااييةو  ــييـ

ملحة ف  القضيايا الوط يية عي بليد ، وهي  أحيد الهميوم الرئيسيية لل ظيام لتعليمي  ، لميا 

يمتلكييه هييذا ال ظييام ميين زمكانيييات كبيييرة  فيي  تشييكيل الييوع  الوااييا وزيليياد اتلاهييات 

تربويية زيلابية نحوها ، وف  مقيدمتها قيدةة المدةايين والميدةبين علي  فهيم أدواةهيم ال

  4والمعرفية تلاه القضايا السكانية لتحقي  أهداف الت مية الشاملة.ل
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تحلييل محتيوى الكتيب المدةايية في   م  وفيهيا تيم2006 نوفيل وآخيرون ،ل  ـــ دةااة 

ملاد التربية السكانية ف  مرحلة التعليم ال يانوي ، كيان لكتيب اللغرافيية نصييب يربيو 

تحليل المحتوى مم زدةا  المتاهيم والمواايا  % ، اةتكز التحليل عل  طريقة18عل  

السييكانية فيي  مصييتوفة يمكيين خاللهييا زدةاا وجييود المتيياهيم بحسييب الكتيياب والييدةس 

والصتحة ، واات دت الدةااة زل  مراجا اكانية وومائ  دولية وزقليمية واايعة ال يرا  

  5العلم  والتربوي .ل

أوايا فيهييا أهييم أهييداف   2009 ييالا معواييه عييام لوفي  دةاايية مميييزة قييام بهيا    

المتعلقية بخحير الت ميية في  الدولية ،  م التربية السكانية معاييرها اوا  التربويية م هيا أ

كذل  خصائص التربية السكانية ، وكيتية تحوير الم اهج ، وتلياةب بعيض اليدود في  

هذا الملاد ، وةكز عل  محتوى م هج التربية السكانية ف  مختليف المراحيل التعليميية 

 علي  موايوعات م هيا التتاعيل بيين ال ميو يام ها التعلييم الليامع  اليذى يحتيوومن 

السييكان  واعنشييحة البشييرية وأااايييات علييم الييديموغرافيا ، ونميياذ  ال مييو السييكان  

  6والخصوبة ومستقبل السكان العالم .ل

ميين أهييم الدةااييات الحدي يية التيي  اهتمييت بواييا   2009 :الكبيسيي  لوتعييد دةاايية    

التربييية السييكانية فيي  العييراق ومييدى واييوح قضيياياها لييدى مدةايي  التعليييم ال ييانوي ، 

و تهم  ريحة اكانية تربوية واعية ، وما هي  دةجية زلميامهم بمتاهيمهيا ومهياةاتهم ب

التدةيسيييية ، واقترحيييت الدةااييية ملموعييية مييين التو ييييات موجهييية زلييي  اليييوااةات 

والمااسات ذات العالقة ، أبراها زدخاد بيرامج التربيية السيكانية بصيوةة ةايمية في  

  .7الم اهج التعليمية وخا ة التعليم ال انوي.ل

هتمييت بتييدةيس مقييرة التربييية السييكانية فيي  اممييا اييب  يتضييا قليية الدةااييات التيي    

اللامعات ، ةغم دوة التربية المهم ف  عال  ظاهرة ال قص أو الزيادة ف  عيد السيكان 

طلبية كلييات اآلداب   تاهيم ايكانية ، وزمياةة وعيمن خالد تضمين الم اهج الدةااية م

 السكانية . والتربية بالذات نحو المشكالت
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 محاور البحث

 المحور األول :

 التربية السكانية : نشأت  ـــ 1

سكان ف  نعقدت لل ة الع دما ا 1935كانية ف  السويد عام جا  أود اهتمام بالتربية الس

نختياض عيدد باملحوظا يهيدد  نختاااا تاض معدد المواليدنخهذا البلد لدةااة ظاهرة ا

وبعيد دةاايات مستتيضية للل ية السيكان  ، وليناليدى المسيا ماة ذل  قلقًيالسكان ، وقد آ

 أو ت بما يل  :

 اعطتاد. نلابالزوا  وز  تشليا الشباب عل -

ت مية الشعوة الوط   لدى أب ا  الشعب نحو مستقبلهم وةفاهيتهم عين طريي  وايائل  -

 . اععالم

 قتصادي للشعب وتحسين أحواله المادية .تحقي  اعمن االجتماع  واال -

 ت ظيم حملة تربوية لتوايا اعهداف والواائل المتعلقة بالمس لة السكانية. -

، حين 1938-1937عام  تكرةت هذه الظاهرة ف  الواليات المتحدة اعمريكية خالد 

د التربيية دخياقترح خبيرا  السيكان اا، في الموالييدنختياض معيدد ادلت الما رات علي  

بقصيد أن تصيبا الميداةس مصيدة وعي   1943وكيان ذلي  عيام  السكانية ف  التعلييم ،

 اه القضايا السكانية .لأكبر ت

ا ت كييد علي  ايروةة ما تحوة أبعاد المشكلة السكانية ف  الواليات المتحدة  اة ه ا

 السكانية ف  الم اهج الدةااية. دخاد التربيةز

  عالميية فينشيحة التربويية واإلاادت اع مين القيرن المااي ، وما بدايية الخمسيي يات

العائل  حكومية موجهة للمتزوجين تدعوهم زل  التخحير برامج حكومية وغير   وةة

اييتعماد واييائل ت ظيييم نليياب ، وذليي  باق يياعهم بالحييد ميين اإلز، وتوعييية المييواط ين و

 نلاب .إلاعارة من ختض معدد ااعارة ، و رح المزايا الت  تعود عل  

عن  ؛را  السكان من وجهة نظر خبغير أن هذه البرامج لم ت ت بال تائج المرجوة 

دخاد ااةعت اله د زل  زمعتقدات والتقاليد عميقة اللذوة ؛ حي  بال دمتت اك يرا ما 

 لتلبين وكوةيا الل وبية وتايالندها ا، وتلت1969كانية ف  مداةاها عام التربية الس

ا وف  وغيرهكولومبيا و يل   ، وف  أمريكا الالتي ية ف  كل منوالصين واندونيسيا 

 المكسي  .أمريكا الواح  و
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 األمم المتحدة والتربية السكانية :ــ 2

بدوة ف  دعم أنشحة وبيرامج التربيية السيكانية ، سكان حدة لليقوم   دوق اعمم المت   

وذل  بتدبير التمويل الالام لهيذه اعنشيحة . وعميل الدةاايات السيكانية في  الك يير مين 

 وتقديم المعونة الت ية والعي ية.دود العالم ال امية 

 1976اتشياةي للتربيية عيام جتمياك اسكو ف  هيذا الملياد فعقيد أود اي اةكت اليون   

، بعميل  1986والمياتمر العيام  –تتيويض الملليس الت تييذي مين نتيس العيام   ب ا  علي

وم م ظميية التربييية والعليي –سييكو ياليون تهماييأالدةااييات وتقييديم الخبييرة الت ييية ، كمييا 

ود ماتمر ااتشاةي للخبرا  والمع يين بالتربيية السيكانية أف  االهتمام بعقد  –وال قافة 

  .1978 وآخر ف  عام 1976عام 

يية السيكانية وأهيدافها في  قليميية حيود التربز حلقية نقياش ذل  الملاد عقيدف   وتالها   

  يلابيية عليزعلي  انعكاايات   دةت الحلقية تقرييرا ب يا أو؛ 1970تايالند  ل بانكوا 

 .ت شير دوة التربية السكانية ف  دود العالم ال ام  

عقييد عييدد ميين الميياتمرات بالتربييية السييكانية ب ا، فيي  اهتمامهييسييكو ياليون توااييتمر   

 يدةت  العدييد مين أدن ، وواالجتماعات االقليمية ف   ييل   والسي غاد ومصير واعة

قليمي  للتربيية السيكانية في  ايبتمبر زعقد اجتمياك  –اعةدن  –وف  عمان التو يات ، 

  .عن اليونسكون و اةكت فيه الدود العربية ومم ل 1988

سيكو ، المياتمر اليدول  للتربيية السيكانية يها اليونتعقيد ومن الماتمرات الدوليية التي    

 .1993ريل ف  اب–تركيا  –والت مية ف  محلا القرن الحادي والعشرين ف  ااح بود 

 : السكانية محتوي التربيةــ 3

ليياالت اعحيييا  انية عليي  متيياهيم جغرافييية وبيئييية ، زاييافة لمتحتييوي التربييية السييك    

الم زلييي  واالجتمييياك والدةاايييات قتصييياد والعليييوم التحبيقيييية والحبيييية واال قتصيييادواال

وهيذا ، السيكانية، وكل هذه العليوم تم يل القاعيدة المعرفيية للتربيية وال تسية  جتماعيةاال

، والتربييية أهمييية التربييية السييكانية ليييس فقيير بال سييبة عقسييام كليييات اآلدابياكييد عليي  

  11ل اب  ذكرها . الت  ولك ها تدخل أيضاً ف  ملاالت العلوم

 

 

 

287



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت التربية السكانية :ــ 4

 تشمل التربية السكانية الملاالت اآلتية : 

م ييل معييدالت المواليييد  ،يت يياود الظييواهر السييكانية الييذىمليياد دي اميكييية السييكان ـييـ 1

الهرم السكان  والك افة والوفيات والخصوبة ومتواحات العمر ومواوعات الهلرة و

المواييوعات فيي  عاليية وتوايييا السييكان والزيييادة الحبيعييية .... اليي ، وتييدمج إلونسييبة ا

 حصا  والرياايات .مواد اللغرافيا واإل

دات والتقاليييد الخا يية وتشييمل العييا، و السييكان  ميي مليياد عوامييل الييتحكم فيي  الـييـ 2

  ال اليييذكر علييي  االن ييي  ، وعيييادات اليييزونلييياب فييي  الرييييف والحضييير ، وتتضييييباإل

اييرة وتييدمج هييذه المواييوعات فيي  علييوم االجتميياك واللغرافيييا ق وحلييم اعوالحييال

 واالقتصاد. الملتما والبيئةو

قتصيادية واالجتماعيية السيكان  وتشيمل اآلمياة االالمترتبة علي  ال ميو  ملاد اآلماةــ 3

عليز الخيدمات التي  تقيدمها الدولية  ، وميدى كتايية أو الم عكسة عل  اعارة والملتما

علم  -التاريخ -العلوم السياسية

 السكان
 

 
 القانون

األنثروبولوجيا 
 السكانية

جتماعالعلم ا  
 علم النفس

الدراسات 
السكانية كقاعدة 
معرفية للتربية 

 السكانية

 العلوم اإليكولوجية
 العلوم البيولوجية
 العلوم الطبية

قتصاداال  
 الجغرافيا

 العلوم
الصحة  –التغذية 

 ....الخ
االقتصاد 

 dالمنزل
 التربية الدينية

محتويات 

التربية 

فيالسكانية  الدراسات  
جتماعيةاال  

 الرياضيات
 التاريخ
 الجغرافيا
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وميدى عليز اعايرة ، وتيوفير فير، العميل ف  ملاالت اعاكان ومياه الشرب ال قيية 

وهييذه المواييوعات ية عليي  المسييتوي الالئيي  ، الكبيييرة عيين تييوفير احتياجاتهييا اعااايي

  يا والصحة العامة وغيرهاطاة مواد العلوم واللغرافزخل ف  تد

الموايييوعات الخا ييية نلييياب والتكيييامر البشيييري ويشيييمل إلملييياد فسييييولوجيا اـيييـ 4

بيياعجهزة الت ااييلية ع ييد الييذكر واعن يي  وأعييراض البلييو  وحييدو  الييدوةة الشييهرية ، 

وتكييون البويضييات ع ييد اعن يي  والحيوانييات الم وييية ع ييد الييذكر ، والييزوا  والحييالق 

نلياب ، إلاليب ت ظيم اعارة والتحكم ف  ااوالحمل ومراحل تكوين الل ين وأ والتلقيا

 يمكن دملها ف  مادة اعحيا  .هذه المواوعات 

ب االيب التخحيير للمسيتقبل وأمير ذلي  في  اعايرة   ملاد التخحير للمستقبل ويع ــ 5

تخياد يلياد الحليود وازوتقييم الموقيف و والدولة وتدةيب الحالب عل  دةااة المشكالت

ن تحصييل عليي  حاجاتهييا الضييروةية أم ااييب ميين أجييل أاييرة اييعيدة تسييتحيا القييراة ال

 ويسر . بسهولة

بييالتعرف عليي  السياايية القومييية للسييكان التيي   وتع يي  ، مليياد السيااييات السييكانيةـييـ 6

تحققيه هيذه  ت تهلها الدولة ، وخححها وبراملها وتحوةها ف  مراحلها المختلتة ، وميا

 الحكومية أو اعنشحة اعهلية . جرا اتإلنلااات اوا  من خالد از السيااة من

 اييت ماةب ايياليب اال  ويع يي ،السييكانية عليي  التييرد واللماعييةمليياد أميير الظيياهرات ـيي 7

نتلييياة السيييكان  فييي  نوعيييية البشييير مييير االأاةد الحبيعيييية والبشيييرية ، واعم يييل للميييو

، وأمر المشكلة السكانية في   نختاض ال مو السكان ، أو العكس  بال سبة الوخصائصهم

ناحييية وااييتقراة حكومييات بلييدان العييالم ال ييام  وانعكيياس ذليي  عليي  العييالم المتقييدم ميين 

 الدود ال امية من ناحية أخري .

 أهداف التربية السكانية :ــ 5

 أهداف بعيدة المدى : ــأوال 

 أو خاةجها فيما يل  : تربية السكانية اوا  داخل اللامعةيمكن تلخيص أهداف ال 

والعواميل السكانية والمشكالت المتعلقية بهيا مية معاةف ووع  الشباب بالمسائل ت ــ 1

ة اتلاهيات ال ميو بميواةد البيئية الت  تيامر وتيتحكم في  ظياهرة ال ميو السيكان  . وعالقي

 مكاناتها . ونوعية البشر وقدةتهم عل  اات ماة مواةد بيئتهم.زو
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نلاب بحي  تكون حياة اعارة متواانة لية والوكية بال سبة لإلتكوين  اتلاهات عق ــ2

 صلحة اعارة والملتما .بين حلمها ومواةدها بما ف  ذل  م

السيكانية  اكتساب مهاةة التخحيير واتخياذ القيراة في  الوقيت الم اايب في  اعميوة ــ 3

خحياة االنتلياة أا للبشيرية مين ذنقيازن المحلوب بين الميواةد والحاجيات لتحقي  التواا

 السكان  .

 أهداف قريبة المدي : ــثانيا

 ف  ليبيا متواانا ما مواةد البالد االقتصادية . أن يكون عدد السكانــ 1

يسييتحيا تحقييي  حاجاتهييا ،  اييرةاع ن يشيياةا المييواطن الليبيي  بتاعلييية فيي  تكييوينـييـ أ2

  بق اعة وبمحض أةادته.

قتصيادية والبيئيية الحاليية ، وأن الالليب  من التكيف من اعواياك ا يتمكن المواطنــ 3

 م ما ظروف العصر الحدي .والت  التتال  ، يتلاهل تقاليد الماا  وعاداته

 المحور الثاني :

  : لسكانية والبرامج التربوية األخرىالتربية اأوال ــ 

 التربية البيئية:-1

وقيد حيدد  ،لمشيكلة تيدهوة البيئية  بيئيية نشياط تربيوي يهيدف زلي  التصيديالتربية ال    

البيئية بل اكان العالم عل  وعي  تل  التربية ب نه جع  مرم م1975راد ا ة غبل ماتمر

اةات والمواقف المشكالت المرتبحة ، وتزويد السكان بالمعاةف والمههتمام بها وباالو

فييرادى وجماعييات لحييل المشييكالت القائميية وتالفيي  حييدو   ا حتيي  يعملييو والحييوافز،

 مستقبالً.مشكالت جديدة 

ل  ت مية فهم المتعلمين للعالقات الك يرة القائمة بين ذا كانت التربية البيئية تهدف ززو    

السكان والبيئة بغية تحسين هذه العالقات لمصلحة الترد واعارة والملتما ال اجم عين 

عتبير نوعيا مين ن المشيكالت ترمياةه الضياةة ، فيعل  اعقل للتقلييل مين آ أوالتعامل هذا 

التيواان بيين تكيامر البشير مين ناحيية وبيئته عنها نتيلية عيدم  نساناو  العالقة بين اإل

 مكانات من ناحية أخري.إلقدةاتهم عل  ااتغالد المواةد واو

 ما من ع ا يرها .همفالتربية السكانية اذاً تخدم أهداف التريبة البيئية وتعد ع صرا     

قتصادية االن ال مو السكان  والت مية عادة التواان بيزمن الحياة ، و فتحقي  نوعية جيدة

 ال ظام . هذا ل  ا الح الخلل الموجود ف زالجتماعية هما السبيل وا
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 التربية األسرية :-ـــ2

ن التربيية اعايرية عمليية أها حيدأف للتربية اعايرية ، وقيد وةد في  ممة عدة تعاةي    

جتميياع  واالنتعييال  فيي  نمييوهم اللسييدي واال تربوييية تهييدف زليي  مسيياعدة ال ا ييئة ،

لل سييين لبلييو  ايين الر ييد التربييية السييكانية بتهيئيية الشييباب ميين اخالقيي  ، وتهييتم واال

طياة إلقامية عالقيات اجتماعيية في  از  وعلي ،عالة اعارة والتقدم في  السينزوالزوا  و

  .12"لوال قاف  لألارة والملتما  االجتماع

بت مييية العالقيية بييين أعضييا   وهيي  فيي  تعريييف آخيير "ذليي  اللهييد التعليميي  الييذى يهييتم

ف تحسيين نوعيية ارة بهيدعدواةهم بصوةة اليمة بين أعضا  ابهدف القيام ب  ارةعا

  .13الحياة "ل

لذا فالتربية اعارية تهتم بال مو اللسم  وال تس  ععضا  اعارة ، والعالقة بين أفراد 

واةد حتياجييات العاطتييية والصييحية، والميية ومواجهيية المشييكالت داخلهييا ، واالاعايير

تسيياعد اعاييرة عليي  تحقييي  الرفاهييية العائلييية ،  وت مييية العقائييد والقيييم  المتاحيية التيي 

ابل التوا ل بين اعارة والملتما.  الملتمعية، و 

 (:الديموغرافيا) علم السكان-3

خيرى اليديموغرافيا أ ، وبعبياةةالديموغرافيا ه  التحليل ال ظام  للظواهر السيكانية    

وهي  تتسيير ،  وخصائصيهم وعواميل نميوهم وت اقصيهم ه  دةااة السكان وتوايعهم

أاباب التغيرات ف  الحقائ  االاااية ، علي  معحييات تتعلي  بالخصيائص البيولوجيية 

العميير، الليي س، العييرق   وخصائصييهم االجتماعييية لالحااييرة والمسييتقبلية للسييكان 

 لالواا السكان  ، المه ة ، مستواهم التعليم  ...ال  .

فهيي  " العلييم الييذى يهييتم بالدةااييات الكمييية لإلحصييائيات  عريييف آخييروللييديموغرافيا ت 

والتغيرات ف  السكان خالد فترة من الزمن من حي  الحلم والتكيوين والتواييا ، ميا 

  .14جتماع "للانب االتتسير هذه التغيرات ب الوب علم  ومواوع  يشمل ال

 العلم . من هذا بعض مضامي هانما تستمد زربية السكانية ليست علم السكان والتف زذاً   

 :التربية السكانية والتجديد التربوي ثانيا ـــ   

تشيمل تحيوير الم ياهج مين  ية في  عمليية التلدييد التربيوي التي تسهم التربيية السيكان   

تربية السكانية فه  تشمل ملموعية مين لحي  محتواها وعملية التعليم ، أما محتويات ا
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لي  زاعية وال قافيية ، االهتمامات السكانية زل  تحسين الحياة اللمالمواايا انحالقا من 

 جتماعية والصحية والل سية ... ال .المسائل اال

ختصا يات ، في  عمليية كانية تسهم عن طري  نهج متعيدد االذا فرن التربية السوهك   

ايكانية تلديد محتويات الم اهج بردخاد المشكالت الراه ة ف  عملية التعلم ل موااييا 

السييكانية زليي  طرائيي   التربييية كمييا تلليي ا  ييحية ، مواايييا بيئييية ...اليي  ، ياايي، مو

تركز عل  مشياةكة الميتعلم التعالية في  العمليية التعليميية ، ويللي  المربيون   التعليم الت 

 تصيياد السييمعية والبصييريةاال واييائل ليي  ااييتعمادزعليي  هييذه التربييية  االييذين تييدةبو

 المختلتة .

 التربية السكانية في المرجلة الجامعية:المحور الثالث ــ 

في   1935ية ف  بدايية اي ة هتمام بدمج التربية السكانية ف  الم اهج الدةااظهر اال    

لسييكان  ، وقييدمت البع يية السييويدية اقتراحيياً للحكوميية بهييدف حييل مشييكلة ال مييو ا السييويد

، و يكلت هيذه المشيكلة تهدد وجود الدولة  السويدية بالتدخل لمواجهة هذه المشكلة الت 

، وذلي   تهيتم بالمسيائل والقضيايا السيكانية البيرامج التعليميية المك تية التي بداية ظهوة 

  .15ترعاها الدولة ل ت اتلابة للحملة الا

 ،1938 - 1937مريكييية بييين عييام عالمشييكلة فيي  الواليييات المتحييدة اظهييرت نتييس و 

هج رافيا أن تيدخل الدةاايات السيكانية في  الم يااقترح علميا  اليديموغ 1943وف  عام 

مين ه ييا تزاييدت الصيييحات نختيياض عيدد السييكان ، والدةاايية وذلي  لمعالليية مشيكلة ا

  16لب همية دوة المدةاة ف  نشر الوع  السكان  

 مو السكان  ، وتعالت الصييحات لعيال  هيذه مم ظهرت المشكلة ف   وةة ايادة ال    

اييتمرت اعبحييا  والدةااييات حييود هييذا ، واميين خييالد البييرامج المعدليية  هرة ،الظييا

المواييوك ، وقامييت المااسييات المختلتيية ب نشييحة مك تيية ووااييعة فيي  مليياد التربييية 

ت  عاةات ك يرة كلهيا ، وظهرمن القرن الماا  والستي ياتالسكانية ف  الخمسي يات 

هتمت البليدان المتقدمية ا، وتحديد ال سل ، وت ظيم اعارة هتمام بالعائلة وتدوة حود اال

التيزاد  لهيئيات الرايمية وغيير الرايمية التي بالتربية السكانية ، وكونيت الم ظميات وا

مااسييات وم ظمييات نشييئت هيئييات وأ عليي  اييبيل الم يياد،تقييوم بييدوة فيي  هييذا المليياد 

ةااية هتميت اللامعيات اعمريكيية بدا، و  ةامية وغير ةايمية في  الملتميا اعمريكي

مواييوك التربييية السييكانية كمقييرة دةاايي  ، ف نشيي ت المراكييز واعقسييام ، وواييعت 
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نشييحة بعييض اللامعييات زليي  المييداةس ، أمتييدت د، واالم يياهج الخا يية فيي  هييذا الملييا

ير مدةاية في  الوالييات المتحيدة شا  أقسام وم اهج برامج مدةاية وغكت ف  زنو اة

  .17وخاةجها .ل

بدايية السيبعي يات مين القيرن بالتربية السكانية ف   اهتمامهااد ا فقد الدود ال امية أما    

ت ، لحل مشكالت ال مو السكان  الكبير، عل  عكس العالم الغرب  اليذى ظهير الماا 

د فيي  معييدالت ال مييو السييكان  ، فيي  حييين نختيياض الشييديفيييه التربييية السييكانية نتيليية اال

نية ميين أجييل عييال  الخلييل ال يياتج عيين عييدم بالتربييية السييكاالييدود ال امييية  هتمييام ا تركييز

زمكانيية عيدالت نميو السيكان، اليذى يعرقيل قتصيادي وال قياف  ومبيين التقيدم االالتواان 

 . مستواهاوف  نوعية الحياة  فيها تحقي  التحسي ات المرغوب

نختياض اليدود ال اميية التي  ميرت بتتيرات اةتتياك وا وترى الباح ة ان ليبيا تعد مين    

بييين  معييدالت ال مييو السييكان ، مييا وجييود خلييل لتتييرات ام ييية متباعييدة ميياملحييوظ فيي  

قتصادي وال قياف  ، اليذى ميرت بيه ليبييا خيالد اعةبعية عقيود معدالت ال مو والتقدم اال

 المااية ، والتزاد تعان  من تداعياته زل  الوقت الحاار.

الههدول التربيههة السههكانية فههي  بههرامج إدراج معوقههاتالمحههور الرابههـ ــــههـ 

 العربية:

 ايت  ا اب الوقيت بعيض العربيية الم حقية في  السيكانية التربيية بيرامج ظهيوة تي خر    

 واتضيا ، 1976 عام السكانية للتربية حلقة أود سكوياليون عقدت حي  ومصر تونس

 دةاايات لك هيا ايكانية دةاايات علي  تشيتمل أنهيا الدةاايية الم ياهج اايتعراض مين

 واإلقليم  العالم  المستوى عل  المشكلة تت اود فه  التالميذ، حياة عن وبعيده ملردة

 ، واعايرة والملتميا التيرد مسيتوى عل  بالمشكلة الكاف  االهتمام دون – والقوم  –

  .18لحلم اعارة.ل الم اابة القراةات اتخاذ ف  ذل  وأمر

 -:م ها أاباب لعده العربية البالد ف  السكانية التربية برامج ظهوة ت خير ويرجا

 زن حيي  العربيية ال تحيية اليدود بعيض في  ملحية بصيوةه المشيكلة ظهيوة عيدمـيـ 1

 ال تر من عائداتها

 اليديموغراف  نموهيا كان وزن هذا ، الت مية خحر أمواد من زلية تحتا  مما بك ير أكبر

  .19ل .والسعودية واللزائر كالكويت – اريعة بخح  يسير
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 ملياد زهمياد ميا السيريا، السيكان  ال مو ملاد ف  تتم ل المشكلة أن عتباةا عل  هذا

 .السكانية والخصائص السكان  والتوايا   البح السكان  ال مو

 السيكان عيدد في  الزييادة أو الي قص ظياهره عال  ف السكانية   التربية دوة يت كد بهذا

 نحيو ال ياس وعي  وزمياةة سيكانيةال متياهيمبال الدةاايية الم ياهج تضيمين خيالد مين

 ، الحيياة هيذه في  وجيوده علي  يترتب عما مساوال اإلنسان ليكون السكانية المشكالت

 .وقواعده أ وله له كعلم ، السكانية التربية لظهوة طبيع  مبرة وهذا

 مضيمون حيود والدةاايات البحيو  ونقيص ، الملاد هذا ف  المتخصصين نقصــ 2

 عتبياةاب ، اللدييد المييدان هيذا ف  التغيرات أهم ذل  ويم ل ومحتواها السكانية التربية

 أهمهيا مين المعرفية مين متعيددة وفروك عامة، ملاالت عل  مب ية السكانية التربية أن

 والتكيامر اإلنلياب فسييولوجيا اعايرة، اييكولوجيا البيئي ، التعليم السكانية، الدةااات

 مين المسيتمدة المتياهيم بيين العالقية زيلياد يحاود لمحتوى محوةي خلير فه  البشرى

 ميا يتتي  لكي  المحتيوي هيذا يت يوك أن ايروةة ذلي  زلي  أايت ا فيرن مختلتية، فيروك

 عيدم عدةك يا السيكانية التربيية أهيداف م هيا تشيت  التي  المختلتية السيكانية السياايات

  .20ل العمل هذا م ل زجرا  اهولة

 الخاتمة :

معاللة قضايا الت مية ومشكالت الملتما ، من أجيل  ف  لللامعة دوة ةيادي كبير      

هوض بالملتما علمياً ومقافيا وفكرياً، وذل  من خالد التعاون اليدائم والمسيتمر بيين  ال

وم ظميات ومختليف الهيئيات الحكوميية ومراكيز البحيو  ،  ها العلمييةةوكواد اللامعة

معيية هيي  الدعاميية ون مخرجييات اللافيي  أن تكيي ةالملتمييا المييدن  ، لكيي  تسييهم ملتمعيي

 اااية ل هضة الملتما مستقبالً.اع

 والتربيييية مييين ايييمن مقيييرةات كلييييات اآلداب التربيهههة السهههكانية زن زدةا  مقيييرة     

عمليية تربويية  ياملة  عنهيا ؛خحيوة مهمية في  العمليية التعليميية باللامعات الليبية يعيد 

تلاهات زيلابية نحوها تتتي  ف عن الظواهر السكانية ، وتكوين اتستهدف تقديم المعاة

واعهداف الوط ية للت مية الشاملة لتحوير قدةات الحالب اللامع  ومهاةاته ك  يتمكن 

هم ف  التلديد ستاوف ته ف  ظل مقومات الملتما الليب  ، ومن تحسين ظروف معيش

التربوي من حي  جعيل المتعلميين ييدةكون العالقيات القائمية بيين المتغييرات السيكانية 

 . الحياة جتماعية ونوعيةالقتصادية وامية االانب الت وجو
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   التوصيات :

تحت ز راف وااةة  و وحدة خا ة بالت قيف السكان أاتحدا  قسم اروةة ا -1

 والهيئات ومراكز البحو  التابعة له. التعليم

اتعانة بالكتا ات العلمية ة وف  آلية مدةواة بشكل علم  باالواا خحر ت تيذي-2

الم يياهج المتعلقيية بالتربييية السييكانية  ذليي  بتحييوير، والمختصييين فيي  هييذا المليياد 

 باللامعات الليبية. والتربية خا ة ب قسام كليات اآلداب

ع د وايا م ياهج التربيية السيكانية خصو ييات الملتميا   أن يراع اروةة -3

 الليب  والمواايا المتعلقة بقضايا السكان ومشكالتهم ف  ليبيا.

دمييا  المتيياهيم السييكانية فيي   ييتوف التعليييم اللييامع  يعييد أفضييل الحييرق زن ز-4

بال قافة السكانية بشكل مسيتقل كمتحليب جمياع  بواقيا محاايرة  وأنسبها للتوعية 

 أابوك . واحدة كل

واللامعة بما يخدم زيصاد الراالة  تما المدن تعزيز الشراكة بين م ظمات المل-5

 السكانية.

 ابقت ا ف  هذا الملاد. االاتتادة من تلاةب الدود الت  -6

و يي دوق اعمييم المتحييدة للسييكان  ةة التعليييم التعيياون بييين زداةة اللامعييات بييواا -7

ية لتحقي  زدما  المتاهيم والقضايا السكانية واللهات المانحة بواا الخحر الت تيذ

 ف  التعليم اللامع  . 
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 : الهوامشقائمة 

 .23، ،1997ن  ، التربية السكانية ، عما–جامعة القدس المتتوحة لاالةدن  -1

، 1981أحمد حسين اللقيان  ، تيدةيس التربيية السيكانية ، داة ال قافية للحباعية وال شير ، القياهرة ،  -2

،111. 

اليونيسكو، برنامج التربية السكانية ، كتاب مرجع  في  التربيية السيكانية ،الليز  ال يان  ، الحيياة   -3

 .9، ، 1992اعةدن،  -اعارية ، مكتب اليونيسكو اإلقليم  ، عمان

عزيز الدوي  وآخرون ، الملتميا التلسيحي  ، وااةة التربيية والتعلييم ، مركيز تحيوير الم ياهج ،  -4

 .265، ،2000ين، ةام هللا ، فلسح

 .7، ،1992اليونيسكو ، مرجا ااب  ، -5

في  التربيية  ية السكانية ، المحيوة الخيامس ، في  الكتياب المرجعي ، الترب عبد الوهاب المصباح  -6

 .171، ،2004السكانية ، م شوةات وااةة التربية والتعليم ،   عا  ، اليمن ، ،

ة السكانية ما التركيز علي  مدةاية ف  ملاد التربيرون ، دةااة محتوى الكتب الحال نوفل وآخ - 7

، وااةة  للبحو  واإلنميا  نلابية ، م شوةات المركز التربويوالصحة اإل متهوم  ال وك االجتماع 

 .64-19، ،2006، بيروت ، لب ان ، ما   دوق اعمم المتحدة للسكان  التربية والتعليم العال 

لسكانية : متهومها وأهدافها وملاالتهيا ومشياكلها ، جامعية أم  الا أحمد عل  معواه ، التربية ا -8

 . 45، ،  2009القرى ، 

تلاهيات نحوهيا يية السيكانية ومهياةات تدةيسيها واالعبد المليد حميد مامر الكبيس  ، متاهيم الترب -9

العلميية ميية العلييا للدةاايات غيير م شيوةة ، اعكادي التعليم ال يانوي ، زطروحية دكتيوةاهلدى مدةا  

 .27، ، 2009العراق ،  –نسانية، قسم العلوم التربوية وال تسية ، بغداد واإل

 اب مرجعيي  لللامعييات ، جمهوةييية مصييرعبييد الميي عم ةاايي  وآخييرون ، التربييية السييكانية ، كتيي-10

 .149،،  2001لتعاون ما   دوق اعمم المتحدة للسكان ، عربية ، المللس القوم  للسكان باال

داة العلم للمالييين ، جوة   هال وآخرون ، الوع  التربوي ومستقبل البالد العربية ، بيروت ،  -11

1972، ،230. 

 .115، ،  1981أحمد حسن اللقان  ، مرجا ااب  ،  -12

 .85، ،  1981أحمد حسن اللقان  ، مرجا ااب  ،  -13

قتصييادية ، الت مييية االجتماعييية واالدوةهييا فيي  محمييد السيييد جميييل ، متهييوم التربييية السييكانية و -14

 .9،، 1998لوم وال قافة لزيسيسكو  ،للتربية والع اإلاالميةم شوةات الم ظمة 

ييية فادييية بغييدادي ، يواييف ديمتييري ، برنييامج مقتييرح للتربييية السييكانية مييرتبر بييالعلوم البيولوج -15

عيية الم صييوةة ، ملليية كلييية تلاهييات لييدى طييالب كلييية التربييية ، جاموأمييره عليي  ت مييية المتيياهيم واال

 .30، ، 1986مصر، الس ة اعول  ، العدد االود ،  –،  بين الكوم  الم وفيةالتربية ، جامعة 

 .320، ،  1994زبراهيم نا ر ، أاس التربية ، داة عماة ، اعةدن ،  -16

 .76، ،1981أحمد حسن اللقان  ، مرجا ااب  ، -17

 .17-16، ،  1997، جامعة القدس المتتوحة ، مرجا ااب   -18

 .86، ،  1981أحمد حسن اللقان  ، مرجا ااب  ،  -19
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 الغزل في صدر اإلسالم

ــجامعةالزاويةكليةالتربيةالعجيالتفوزيةمولودخفافةـــ .أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمــــة:

باالهتماموالدراسة؛ألنهيعتبر شعرالغزلمنأصدقفنونالشعروأجدرها يُعّد

عنعاطفةجياشةصادقة،فهواليجريوراءالمطامعفيكسبوليسفيهصادرا 

التجربة عن ليفصح العاطفة تزجيه هادر تيار هو بل انتقام، وال بالفضائل، تفاخر

الوجدانيةالتيخاضالشاعرغمارها.

الغرضيرج عاختيارالموضوعإلى)أنواعشعرالغزلفيصدراإلسالم(ألنهذا

قّلفيهاالهتمامفيصدراإلسالم،ويرجعهذاإلى:

 .ضعفالشعرعامة

 .األساسالذيينشدهاإلسالمفيالشعرهوالصدقوالخير 

 كسوللرسولالكريمصلىهللاعليهوسلموالخلفاءالراشدينالموقفذاته،وقدانع

الموقفالعامعلىالموقفاألخالقيلإلسالممنشعرالغزل،وموضوعالحب،

فقدسعىإلىتحقيقاأللفةبينالقلوب،وجعلالعالقةبينالرجلوالمرأةقوامها

قدرفعوا-فيصدراإلسالم-العفةوالمودة،والرحمة،وبالتالينجدأّنالشعراء

 المرأة وبوءوهامنشأن مرموقة يقولهللامكانة النصوصالقرآنية، منخالل

:﴿  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْينَُكْم تعالى

َمَودَّةً َوَرْحَمةً ﴾
(1)

﴿َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾ وفيقولهتعالى:.
(2)

.

 تنوعشعرالغزلفيهذه وقد مننهجحسبالمرحلة فمنهم تصنيفالشعراء،

 وكان الغزلية بالمقدمة قصيدته افتتح حيث الجاهلية، القصيدة،جزءا نهج من

ا.مفيالوصفوالعتابوغيرهآخــــرواتخذتالقصيدةبعدتلكالمقدمةمنطلقا 

وهوالغزل.ومنهممنكانتلهقطعذاتموضوٍعواحدٍ

نوعين:ويأتيموضوعالغزلفي

 .الغزلالعفيف،والغزلالصريحالحسي

أربعةمطالب:إلىوقداتخذتالدراسةنمطالتحليلوالوصف،وقّسمالبحث
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 المطلب األول:

التعريفاللغويواالصطالحيلمفهومالغزل. -1

 أنواعالغزل.ــ  المطلب الثاني

 نماذجلشعراءالغزلالعفيف.ـــ  المطلب الثالث

 نماذجلشعراءالغزلالصريح.ـــ  المطلب الرابع

خاتمة.

 : اللغوي واالصطالحي لمفهوم الغزل التعريفـــ  المطلب األّول

 التعريف اللغوي للغزل: -أوالً 

النساء، وُمَغاَزلةُ غزال ، َغَزل وقد َغَزل، صاحب أي: َغَزٌل، رجٌل يقال "َغَزَل،

 وغازلتني، غزلتها تقول: وُمراوُدتُهَن، منمَحاَدثَتُهَُن، أغزل هو المثل: في ويقال:

امرئالقيس"
(3)

.

 التعريف االصطالحي لمفهوم الغزل:-ثانياً 

الغزلعندالعرب:هواللهومعالنساءفيالشعر،أوهورقيقالشعرفيالنساء
(4)

.

وال األلفاظَرْسلها،قريبالمعانيَسْهلَهَا،غيرَكزَّ والغزلهوالنسيب،ويكونُحلَو

ويختارلهمنالكالمماكانظاهرالمعنى،...،ولهيطربالحزين،ويستخفغامض

الرصين
(5)

.

والنسيبهوالغزلوالتّشبب،فالغزلهوإْلُفالنساء،والتخلقبمايوافقهن
(6)

.

وأّماالتَّْشبُُّبعندالعربفهوذكرالشاعرأياماللهووالشبابفيشعره،بأنيذكرفي

أ القصائد عهدهمقدمة سالف إلى والحنين منازلهن بأطالل والوقوف األحبة يام

معهن
(7)

تحتهمنمحاسنه، َجالهووصفما إذا وجهالجارية، الِخَماُر َشبَّ ،ويقال:

إياهاوللعيون،والمنسوبالذيإذارأيتهاعرقدأبرزهذهالجاريةفيوصفهفكأنالش

فزعتلحسنه.

َمْشبُوٌبأََغرْيقولالشاعر:يَْدفَُعَعْنهَا ُكلُّ
(8)

.

في والتهالك الوجد وإفراط الصبابة شدة على داال التشبيب... يكون أن وينفي "

ماراتاإلباءوالعزة،ويتضمنأالصبوة...ويكونبريا مندالئلالخشونةوالجالدةو

ذكرالشوقوالتذكرلمعاهداألحبةبهبوبالرياح،ولمعالبرقومايجريمجراهامن

ينبغيأنيكونالتشبيبداالعلىالحنينوالتحسروشدةواآلثاررالديارذك وكذا ...

األسف"
(9)

.
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ويعدالغزلأحداألغراضالشعريةاألساسيةاألصليةفياألدبالعربيفيمختلف

بالطبيعة الوثيق التصاله شيوعا  وأكثرها أقدمها من وهو واألزمان، العصور

فوس،الئطبالقلوب،لماقدجعلهللافيتركيبالعبادمناإلنسانية،وهوقريبمنالن

محبةالغزل،وإلفالنساء،ولهذافقدتعددشعراؤهوأكثروامنه
(10)



 : أنواع شعر الغزل في عصر صدر اإلسالمـــ  المطلب الثاني

منخاللدراسةشعرالغزلفيعصرصدراإلسالماتضحأنشعرالغزلأخذ

نمط:نمطين يدافع ويتأثرمنعننشأ الحبفياإلسالمبمالتقوىاإلسالمية، فهوم

وارتباطهبالعفة،وهذامايسمىبشعرالغزلالعفيف.

حسيا وهذاغزلهمأّماالنمطاآلخرفقدظلشعرهمامتدادا للنمطالجاهليلذلكجاء

مايسمىبشعرالغزلالصريح.

 الغزل العفيف: -أوالً 

 التصوير وكظمهو التحفظ، مع نفوسالشعراء، في المغروسة ألحاسيسالحب

قاءوالطهارةنالحبوال
(11)

.

ي وعواطفَوهو ملتهبة  ومشاعَر مخلصا ، صادقا  حبا  فيصور وتأثيرها اقة ، حرَّ

مواضع يتعرضإلى أن دون حبه، من موقفالمحبوبة كذلك ويصففيها نفسه،

المكشوفةواأللفاظالفاحشةوالصراحةعابيرالتحسيةمثلجسدالمرأةواليشتملعلى

خدشالحياءالعامتالمخجلةالتي
(12)

.

ويقومالغزلالعفيفعلىعدةمضامينمنهاالمعاناةواللوموالعدلوتتمثلالمعاناة

ويتأل يتعذبالعاشقونويحزنوا الطبيعيأن فمن فيالحرمان،" وتضعفمثال  موا،

رحهاالعشقوالهيام،ويُصبهاالمرضوالّسقام"بأجسادهموي
(13)

.

فهذاعبدهللابنأبيبكرالصديق،وهوزوجعاتكةبنزيدبنعمروبنالطفيل،

علىرأيه،فمرعليهأبوبكرالصديقغلبتهقدووهيامرأةذاتجمالوكمال،كانت

ذ فقااوهو رجع ثم الجمعة، صلىهبإلىصالة أوقد قال: هللاأجمعت؟ عبد يا ل:

عن وألهتك والتجارة المعاش عن عاتكة شغلتك لقد له: قال ثم نعم، قال: الناس؟

علىسطحلهفيلقها،فطلقها،وبينماأبوبكريصليفرائضهللاتعالى،وأمرهأنيط

الليلسمعابنهعبدهللايقول:

قُ  أعاتِكُ  ال أنساِك ما ذرَّ شاِرٌق     وما ناح قُْمِريُّ الحماِم الُمطَوَّ

 أعاتُِك قلبِي كلَّ يوم وليلة         لديك بما تُخفي النفوُس ُمعلَّقُ 
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 لها ُخلٌُق َجْزٌل ورأٌي ومنطٌق       وَخْلَق مصوٌن في حياٍء ومصَدقُ 

ير شيٍء تُطَلَّقُ فلم أَر مثلي طلَّق اليوم مثلَها     وال مثلَها في غ
(14)

. 

فسمعأبوبكرقوله:فرقله،وطلبمنهأنيرجععاتكة،وعندمارجعهاأعطىمهرها

حديقةوأنشدقائال :

 أعاتُِك قد طُلِّقِت في غيِر ِريبٍة     وُرجعِت لألمر الذي هو كائِنُ 

 كذلك أمُر هللا غاٍد ورائٌح           على الناس فيه أُلفةٌ وتبايُن

ب هللاُ ساِكنُ وما زا ق طائراً         وقلبِي لما قد قَرَّ  ل قلبي للتَّفرُّ

ْت عليك المحاسنُ   ليَْهنِِك أني ال أرى فيِك َسْخطةً      وأنك قد تَمَّ

ْن زيَّن هللاُ وجَهه          وليس لَِوْجٍه زانَه هللاُ شائنُ  فإنك ِممَّ
(15)

.

هناك وهل ورحمة، ومودة عفة، الغزل، هذا رقة،وفي في يكون أن يكره من

ويرقى األسرية العالقات يواكب الذي العفيف الغزل هذا مثل ووداعة وسماحة،

ويسموبها،فديننااليرفضالعالقاتالعفيفةبليدعولها.

ومنروائعالشعرالعفيفقولعمروبنشأس،الذييقول:بعدأنطلقزوجتهأم

ه،وقدندمعلىطالقها،والمنفسهقائال :حسان،وذلكبسببسوءمعاملةابن

 تََذكَّر ِذْكَرى أُمِّ َحّساَن فاْقَشَعْر          على ُدبٍُر لَّما تَبَيََّن ما ائتمر

فِكدُت أذوُق الموَت لو أّن عاشقاً      أَمرَّ بُموساه الشواِرَب فانتحرْ 
(16)

. 

نفسا التيتلتهببها الجياشة يدلعلىالعاطفة أنينتحر،وهذا لشاعرحتىكاد

وفيقولهتهذيبومراعاةواحترامواختيارألفاظسهلةتصورالمعاناةالتييشعربها

تجاهحبيبته.

ومنالحبالعفيفيرويصاحباألغانيأنأبامحجنهوىامرأةمناألنصاريقال

بكل إليها النظر شموسفحاول منعامليعملفيحلها نفسه فآجر يقدر، فلم يلة،

هافأنشديقول:آفيالحائطفرحرقحائطإلىجانبمنزلها،فاسترقالنظرمن

 ولقد نظرُت إلى الشَّموِس وُدونها       َحَرٌج من الّرحمن غيُر قليلِ 

قد كنُت أْحَسبُني كأْغنَى واحٍد     َوَرَد المِدينَةَ عن زراعة فُولِ 
(17)

. 

اعرهنايقول:لقدنظرإلىشموسولكنَّهُمحرجا فقداستحىمنهللا.والش

وقدتميزتألفاظهبالرقةوالسهولةوالوضوح.

هكذاهوالغزلالعفيفتميزبالعاطفةالمتعففةوالملتهبةفيآنمعا .
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 الغزل الصريح: -ثانياً 

منحيثفيهالحب،وأنهذاالحبالحسيالذيتكونالمرأةعنهوالتعبيرالحسي

،فكلماتهتدورحولكلمايتصلبالشهوةووصفا لمحاسنالمرأةعلىخلقالمبدأ
(18)

.

الشعراءمعالتصريح-أيضا –ويعرف بأنهتصويرألحاسيسالحبالتييشعربها

ذكرهاوعدمالتحفظفيالبوحبهاب
(19)

.

الغز شعر عنويتمثل ويتحدث دقيقا ، وصفا  المرأة جسد وصف في الصريح ل

الفاضح، التهتك حد إلى يصل وقد حسية، مادية بأشياء ويشبهها األنثوية، مفاتنها

وبالبحثفيعصرصدراإلسالملمأجدهذاالشعرالحسيإالّعندالشاعرالعبدسحيم

بنالحسحاس
(20)

لقائل:،الذيقتلهقومهبسببغزلهالفاحش،فهوا

 كأن الصبيّريات يوم لقيننا        ظباء أعارت طرفها للمكانس

 وهن بنات لقوم أن يشعروا بنا   يكن في بنات القوم إحّدى الّدهارس

 فكم قد شققنا من رداء منيّر       ومن برقع عن طفلة غير عانس

إذا شّق برد شّق بالبرد مثله       دوايك حتى كلّنا غير البس
(21)

.

لشاعرهنايتعرضإلىذكربناتقوممنبنيصبيربنيربوع،وقدكانمنشأنا

أبداء على المعالجة وشدة الثياب، بشق يتعابثوا أن للغزل جلسوا إذا القوم هؤالء

المحاسن
(22)

.

إلىالخيالوهوينقللناأالصبيربقوله:)الصبيريات(ويلجفهوقدجهرببناتبني

بأعناقهافيالمكانس.تحنوهيصورةلظباءو

ثمينتقلليطرحصورةحقيقيةالطفلةغيرالعانس،أيأنهيغازلبناتالقومالآللئ

رداءوإنهؤالءالقومكانوايشقوناألرديةفيقوله:)شققناالزلنفيسنالمراهقة

منير(وهذهتدلعلىترفوغنىالبناتوإنهنبناتأسياد،مستمرا بإظهارالمستور

وهوقوله:

)كلناغيرالبس(.

ونجدهفيأبياتيقولهاأمامعمربنالخطاب:

ْع إن تجهَّزَت غاديا    كفى الشَّيُب واإلسالُم ناهيا  عميرةَ ودِّ

فقالعمرلسحيم:لوقلتشعرا مثلهذاالأعطيتك،فلماقال:

ياُح ته  اِدياوبِتنا ِوساَدانا إلى َعلَجانٍة      وِحقٍف تَهاداهُ الرِّ

ةً     وال ثوَب إالّ درعها وردائيا  وهبَّْت شماالً آخَر اللَّيِل قرَّ
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 توّسدني كفّاً وتثني بمعصٍم     علّي، ونحوي رجلها من ورائيا

 فما زال ثوبي طيّباً من نسيمها   إلى الحول حتّى أنهج الثّوب باليا

فقالعمر:ويلكإنكمقتول
(23)

.

 علىغزلسحيمالفاحشالذيتجسدمقابلةحميمةوهي:وهذهاألبياتتبقىدليال 

تصويرلتلكالمغامراتالغرامية.

الموتعندماقررالقومقتله:ىومنأفحشماقالوهويتحد

 إِن تبغضوني فقد أسخنت أعينُكم     َوقد أتيت َحَراًما َما تظنونا

ا تصو نونا)َوقد ضممت إِلَى األحشاء َجاِريَة    عذبا مقبلها ِممَّ
(24)

. 

إنهالتحديإنهالموت،فالواقعأنسحيما فيهذاالموقففقدوعيهوأصبحيصرخ

محتفظا بالشجاعةالتيجعلتهيتجرأعلىإغاظتهمبقوله:)عذبامقبلها(.

ومنخاللماتقدم،يعتبرالشاعرالوحيدفيعصرصدراإلسالمالذيرصدلنا

وهللا،نعقيدةعظاهرةالغزلالصريحوربمايرجعذلكإلىأنهلميكنإسالمهنابع

أعلم.

 : نماذج لشعراء من الغزل العفيف ــ المطلب الثالث

علىنهجالقصيدةالجاهلية،يُعتبرشعراءهذاالنوعمنالغزلُكثر،وأغلبهمصار

أي:أنهمافتتحواقصائدهمبمقدمةغزليةومنهم:

 الشاعركعببنزهير
(25)

.

 بَانَْت ُسَعاُد، فَقَْلبي اليَْوَم َمْتبُوُل     ُمتيٌَّم إثَرها، لَْم يُْفَد، َمْكبولُ 

 َمكحول وما ُسَعاُد، َغَداةَ البَْيِن، إذ َرحلوا،     إالّ أغنُّ غِضيُض الطَّْرِف،

 َهْيفَاُء ُمْقبِلةٌ، َعْجَزاُء ُمْدبَِرةٌ،         ال يشتكي قَِصٌر ِمْنَها، والَ طُولُ 

 تجلو عواِرَض ذي َظْلٍم إذا ابتَسَمْت     كأنّه ُمْنَهٌل بالّراِح َمْعلُول       

 ُشّجْت بِِذي َشبٍَم ِمن َماء َمْحنِيٍة      صاٍف بِأَْبطََح، أْضحى، وْهَو مشمول

 يا َوْيَحها ُخلَّةً لو أَنَّها َصَدقَْت       ما َوَعَدْت أو لو أنَّ النُّصَح َمْقبُولُ 

أمسْت سعاُد بأرٍض ال يبلِّغها       إالّ العتاُق النجيباُت المراسيلُ 
(26)

. 

يعرضالشاعركعببنزهيرلمقدمةغزليةعفيفة،يذكرفيهاحبيبتهسعادالتي

دونأنت حفظالعهد،لكنقلبهظلمتعلقا بها،وقدذكرصفاتمحبوبتهرحلتبعيدا 

بالغز بأنهفيهُغنةوقدشبهها لاألغنهوالذيفيصوتهُغنة؛ألنهاوتذكرصوتها

يخرجمنخيشومه،وهذااألغنغضيضالطرفبمعنىمكحولالعين،وقدوصف
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 أنها أي هيفاء وأنها اللّماع بالبياض وابتسامتها وعظيمةأسنانها الخاصرة رقيقة

لهابقوله:)ياويحها(منخليلةلوستنكريمراكزالجمالفيالمرأة،ثمالعجيزةوهي

كانتصادقةفهيتخلفالمواعيدكماأخلفعرقوب
(27)

.

ينتهيإلى التياأنهثم والقوية إالالنوقالصلبة اليصلها أمستأيصارتبعيدة

تجوبالصحراءدونإرهاق.

المجهول الطريق في السريعة الناقة بها يقصد سعاد(، أمست قوله:) في وسعاد

المحفوفبالمخاطر.

التيتذوقها بلهورمزللسعادة التييحبها المرأة سعاداألولىفهوليساسم أما

كعبفيالجاهليةوقدتبدلمعظهوراإلسالم،وسعادالتييريدهاالشاعرهيالسعادة

عفوالرسولعليه.صلىهللاعليهوسلم.الحقيقةوهي

الشاعرحسانبنثابتفيقصيدته:وعلىهذاالنهجصارأيضا 
(28)

.

 َعفَْت ذاُت األَصابِع فالجواُء     إلى عذراَء منزلُها خالءُ 

 لشعثاء الَّتِي قد تيمته          فَلَْيَس لِقَْلبِِه ِمْنَها ِشفَاء

 َرأٍس        يَُكوُن ِمَزاَجَها َعَسٌل َوَماءُ  َكأّن َسبِيئَةً ِمْن بَْيتِ 

َعلى أْنيَابَها، أْو طَْعَم َغضٍّ    مَن التفاِح هصرهُ الجناءُ 
(29)

. 

واألمطار، الرياح بسبب مالمحها تغيرت التي األطالل بذكر يبدأ فالشاعر

 كما بهم، أنكانتعامرة بعد منأهلها كانتفأصبحتدياربنيالحسحاسخاوية

مروجهاتعمربالنعيموالثناء،ثمتخلصالشاعرللحديثعنالخمر،وهويلجأللخمر

نسيهطيفالحبيبةشعثاءالتيأسرتهبحبهاوهذهالخمرممزوجةبالماءوالعسلتاألنه

وعصيرالتفاح.

بعدليستفيالجاهليةوضلتياألدبأنهذهالمقدمةخولألمانةيقولبعضمؤر

دخولاإلسالم
(30)

.

ومنالشعراءأصحابالغزلالعفيف،الشاعرالنَّمُربنتولبالُعكلي
(31)

.

سب التي نوفل، بنت جمرة زوجته في غزله حول بعضالمقطوعات أخوهله اها

وأنجبتلهأوالد، النمرلضبةاالحارثبنتولب،فوهبه ،وفييومطلبتا فتزوجها

منه،أنتزورأهلها،فقاللها:أخافإنصرتإلىأهلكفالترجعيفواثقتهلترجعن

إليه،فقالفيها:

 َجَزى هللا عنا جمرةَ ابنةَ نوفٍل         جزاَء ُمِغلٍّ باألمانِة كاذبِ 
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 وصدَّت كأنَّ الشمَس تحَت قِناعها     بدأ حاجٌب منها وضنَّْت بحاجب

خيرا بولده,الحجيوما فرأته،فبعثتإليهالسالموسألتهعننفسهووصتهوكانفي

وحادثةتركزوجهله،تركتفيهأثرا واضحا ،حتىأنهقدرثىجمرةعندماتوفيت،

زنا عميقا ،األمرالذيجعلتعشيرتهيعتبونعليهويلومونه،وقالواحوحزنعليها

ومتس العربمندوحة نساء في إن دعد،له: لها يقال فخذه من امرأة له وذكروا عا 

ووصفوهابالجمالوالصالح،فتزوجهاووقعتمنقلبهوشغلتهعنذكرجمرة،وفيها

يقول:

 أشاقتك أطالٌل دوارُس من دعد      خالء مغانيها كحاشية البُردِ 

 أَهيُم بدْعٍد ما َحيِيُت فإن أَُمت      فواكبدا مما لقيُت علَى َدعد

 ها قالت عشية ُزرتُها       ُهبلَت ألْم ينبت لذا ِحلَُمهُ بَْعِديعلى أن

 ألْسَت بشيخ قد ُخطمت بلحية      فتقصر عن جهل الغرانقة الُمردِ 

وإني كما قد تعلمين ألتّقي         تُقاي وأُعطى من تالدي للحمد
(32)

. 

ثارالدياربحاشيةآمنازلالتيكانوايقيمونفيها،وقدشبهلوالشاعريبعثبالتحايال

،ثمإنهاتلومهفواكبداخبرنابحبهلدعدإنهيهيمبهاحيا وإنميُتيثمرقشالموالثوب

شيخو بذلك)مابأنه ويقصد حلمه(، ينبتلذا لم بقوله:) يعقل زاليحنللعشقولم

 أو بلحية ألستبشيخخطم وتقول الشابالحسنضرسالعقل( يفعل كما يفعل أنه

الذييرثه ماله من معطاٌء  تقيوإنه رجٌل أنه بقوله ويختم الناعم، الجميل الشعر

ويحمدهللاعلىذلك.

صورت أفكارالتي ووضوح ألفاظ رقة من به يتميز وما العفيف الغزل هو هكذا

ا دون الشعراء لهؤالء المعاناة وتُبين الصادق، والوجدان إلىاإلحساس لتعرض

مواضعحسية.

 : الغزل الصريحمن نماذج  لشعراء  ــ  المطلب الرابع

صدر عصر في محدودا  كان الصريح الغزل أن الثاني المطلب في سبق لقد

إالسحيم منالشعراء أجد ولم وا اإلسالم، بنيالحساس، يقولأعبد بقصيدة ستشهد

فيها:

 وفي الشرِط أنّي ال أُباُع وأنَّهْم      يقولوَن: غبْق يا عسيْف العذاريا       

دِر والمملوُك يَْلقَى المالقيا  فأْسنُد كْسلى بّزها النوُم ثوبَها       إلى الصَّ

باديا ألمحهفلما أبت ال تستغل ضممتها       ترى الحسن منها و
(33)

. 
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األسدي،وقدفتنبجمالهنفأثارتهالمشاهدوفيهذهاألبياترأىنساءمنابنايمن

والخواطرالتياستقرتفيذهنهفتمنىأنيكونعبدا وأنيتصلعملهبعذراواتبني

أسد.

ومنالنصوصالتيأثارتضغائنبنيأسدقولهفيامرأةضحكتمنهفقاللها:

جِ  فإْن تضَحِكي منِّي فيا ُربَّ ليلٍة        تركتُِك فيها كالقَباءِ  المفرَّ
(34)

. 

وداللةهذاالبيتاستهتارمقيت.

وعندماكانمقيدا مرتالمرأةالتياتهموهبها،فأهوىلهابيده،فقامواعليهيضربونه

فقال:

إن تقتلوني تقتلوني وقد جرى       لها عرق فوق الفراش وماء         
(35)

. 

سبق تصدّأنَّويتضحمما ماجنا  غزليا  شعرا  بنالحسحاسره الشاعرسحيمعبد

التيعاشها،ةالذياعتمدعلىالصورةالحسيةفينقلالمغامراتوالقصصالغرامي

وكانمثال لنقلهذاالغزلالصريحفيعصرصدراإلسالم.

 : نتائج البحث

يُمكننامنخاللعرضموضوعأنواعالشعرالغزليفيعصرصدراإلسالم،أن  

النتائجالتيأسفرعنهاهذاالبحث:ندونبعض

هاالنسيب،والتشبيب.نمتنوعمفهومالغزلإلىعدةمعانــ1

ينقسمالغزلإلىنوعين:الغزلالعفيفوهومايعرفبالغزلالعذري،الذينهجــ2

 منهجاألدببدافعمنالديناإلسالميفاحترمالمرأةووقرها.

و المتعففة بالعاطفة تميز العالقاتوقد واكبت التي والرحمة والمودة الصادقة

 األسريةوسمتبها.

3 الحسيالذييتعرضإلىــ الصريحوالمعروفبالغزل الغزل الثانيهو النوع

تصويرمفاتنالمرأةبليصلإلىعرضالمواقفالساخنة،إالأنهذاالغزلالفاحش

الذي اآلخرين الشعراء بين له وجود نال عصر هذاعاصروا غير اإلسالم، صدر

الشاعرالموصوفبعبدبنيالحسحاس.

لتييردهاالشاعروقداتسمالغزلبينالواقعوالخيالفيتوضيحوصفالصورةا

 غايةفيالدقة.منخاللألفاظ
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تحليل نص أدبي

)قصيدة شعرية البن زيدون(
*

تربية الزاوية ـــ جامعة الزاويةكلية الـــ  د. جمعة حسين المفجر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توطئة:

إن دراسة أي نص أدبي دراسة وافية تعتمد اعتماداً كامالً على الثقافة الخاصة 

، ومن هذه رس عدة في دراسة األدب وتحليلهادمللقارئ، وفي هذا المجال ظهرت 

المدارس: الرومانسية، والواقعية، واالجتماعية، والنفسية، ومدارس أخرى، وفي هذه 

للشاعر األندلسي ابن زيدون، وموضوعها الدراسة التطبيقية لهذا النص من قصيدة 

 ستكفى.مابن زيدون مع محبوبته والدة بنت الشتهر به االغزل، والذي 

نحاول أن نجمع بين أكثر من نظرية، ولكنها تعتمد بشكل خاص على الدراسة 

في المذاهب النقدية  االستزادةالذوقية، القائمة على الفهم الخاص، وبإمكان من أراد 

، والبنيوية، واأللسنية، وغيرها، االجتماعيةاألخرى، العودة إلى دراسات كثيرة منها: 

ولكننا هنا ندرس هذا النص كونه نموذجاً فقط ال غير.

يقول ابن زيدون ) من بحر المتقارب(:

وحاَل تجنّيٍك دوَن الحيل    قصّر اليأُس منِك األمل   لئِن   -1

أل  سما  فأعطيته جهرةَ   باإلفك فيَّ الحسودوناجاِك  -2

وغرِك زوُرهُم المفتعل    وراقِك سحُر العدا المفترى -3

وقابلهم بشرِك المقتبل    وأقبلتهم فّي وجهَ القبولِ  -4

أبقيه حفظاً كِما لم أزل    فإن ذماَم الهوى لم أزل   -5

فقد يهب الريَث بعض العجل    فديتك إن تعجلي بالجفا -6

؟  عالم اطبتك دواعي القلى؟ -7 وفيَم ثنتك نواهي العذل 

؟ -8 ؟  ألم ألزم الصبر كيما أخفَّ ألم أكثر الهجَر كي ال أمل 

؟ ألم أرضى منِك بغير الرضى؟ -9 وأبدي السروَر بما لم أنل 

؟  ألم أغتفر موبقات الذنوب -10 عمداً أتيت بها أم زلل 

ُحسنُِك حتى فعل   بّي الفِعل يءيُسوما ساء ظني في أن  -11

ولم تبغ منِك األماني بَدل   على حين أصبحت حسب الضّمير -12

لعل ق الَعالقِة أن يُبت ذل    وصانّك مني وفّي أبىّ  -13
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 وحاولِت نقَص وداٍد كَمل    سعيِت لتكرير عهٍد صفا 14

 أعفيِت ثقتي من خجل  وال  ّى من أذىّ تقفما عوفيت  م -15

 ظاهرِت بين ضروب العلل   ومهما هززُت إليِك العتاَب  -16

 يِّت فهماً بعلم الجَدل  توأو  كأنك ناظرت أهل الكالم -17

 دِت لتلك السجايا األّول  وعُ  راجعِت ُحرَّ الفعالِ  ولو شئتِ  -18

 ي فيك األقل  موالُعدَّ سه  فلم يُك حظي منِك األخسَّ  -19

 وداَع الهوى مات قبل األجل    عليك السالُم سالَم الوداع -20

 هٌ ال بطل  رولكننى مك  وما باختيار تسليُت عنكِ  -21

 متثل  إلى أن رأى سيرةَ فا ولم يدِر قلبي كيف النزوع -22

 أبىَّ الهوى في عناِن الَغَزل    وليت الذي قاد عفواً إليكِ  -23

ويشفى من السقِم تلَك الُمقل    يحيل عذوبة ذاَك الّمى -24
(1)

 

هي القصيدة كاملة، وإنما ذكرناها كاملة لكي تتضح الصورة وال يختل السياق، هذه 

والمعنى، والهدف، إذ لو اقتصرنا على بعض األبيات لما وضحت الفكرة، ولما تجلىَّ 

 المعنى.

 (:24( إلى )1شرح بعض المفردات التي وردت في القصيدة حسب رقم كل بيت من) 

 بإثم لم يفعله.تجنيَك: من تجنى عليه، رماه  -1

 ناجاَك: أسّر لك، اإلفك، الكذب. -2

 راقك: أعجبك، المفترى: المختلق المصطنع، زورهم: كذبهم. -3

 بشرك: وجهك الطليق. -4

 الذمام: العهد. -5

 الجفا: البعد والقطيعة، الريث: ضد العجلة. -6

 ض، العذل: اللوم.أطبتك: أعجبتك، القلى: البغ -7

 وألزم الطيش.هب حلمي ذأخف: ي -8

 الموبقات: المهلكات، زلل: خطأ. -10

 حالم.ألاألماني: ا -12

 .يءصانك: حفظك، العلق: النفيس من كل ش -13

 تكدير: جعله غير صاٍف. -14

 عوفيت: خلصت، أعفيت: خلت. -15

 ظاهرت: جمعت، ضروب: أنواع، العلل: المعاذير. -16
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 التوحيد.أهل الكالم: علماء الكالم، وهو علم  -17

 السجايا: جمع سجية، وهي الطبيعة. -18

 ي ونصيبي.ظي: حماألخس: القليل، سه -19

 األجل: الغاية. -20

 تسليت عنه: تلهيت. -21

 النزوع: الشوق والحنين. -22

اللمى: سمرة في الشفتين، المقل: العيون. -24
(2)

 

 :للقصيدةاألفكار العامة في 

ال والوشاة، اليأس من المحبوبة، وكالم العذَّ ( في 4-1يتحدث الشاعر من البيت )

 عن حبيبها. اوالكذابين، وتصديق محبوبته لكالمهم، والبعد عنه، واإلعراض بوجهه

 ( يتحدث الشاعر عن حفظه لودها، والوفاء بعهده لها، رغم مابدا6-5وفي األبيات )

 ، وتصديقها للوشاة والكذابين.واالمتناعها من الصد، من

 ( يتحدث الشاعر عن تمسك محبوبته بالبعد، واللوم.7وفي البيت )

الشاعر بهذا الصبر والعناد  تبث( يتساءل الشاعر بتعجب، وي10-8وفي األبيات )

 اللذين القاهما من محبوبته.

( يتحدث الشاعر عن الوفاء لمحبوبته، وأنه يحسن الظن بها 13-11وفي األبيات )

 مهما وقع، وحصل، ورغم كيد الكائدين.

العهد الذي بينهما، وعدم  ت( يصف الشاعر محبوبته بأنها خان18-14األبيات ) وفي

وفائها بالعهد، رغم أنه يقابلها بالوفاء ويصفها بأنها مراوغة بكالمها، وتسويغ 

 المواقف.

( يتحدث الشاعر عن كيفية العودة إلى المحبوبة، وتناسي ما 24-19واألبيات  )

يطاوعه في فراقها، والبعد عنهابدر، وصدر منها، ألن قلبه ال 
(3)

. 

وقد يتساءل القارئ لماذا لم نشرح األبيات شرحاً أدبياً؟ أقول: إننا قمنا بشرح 

المفردات في القصيدة، وأوضحنا األفكار العامة التي وردت فيها حسب األبيات 

الشعرية وعددها، وفي هذا كفاية، ومبرر، وذلك لوضوح الصورة، والمعنى عند 

 .المتلقي
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 أسلوب الشاعر في قصيدته: 

ينبغي للدارس ألسلوب أي شاعر أو أديب، شعراً، أو نثراً، أن يلتفت إلى األلفاظ،   

 والتراكيب.

فاأللفاظ، تتسم بالسهولة، والبساطة، والوضوح، فال تعقيد فيها، وال غرابة، وال 

األلفاظ  تكلف، فالشاعر يتحدث عن موضوع وجداني عاطفي، يجب أن يبتعد فيه عن

الوعرة، الحوشية، فالموقف يتطلب ألفاظاً حلوة رقيقة، عذبة، تتسلل إلى قلب المحبوب 

 ، ويسر.ةبسهول

 واأللفاظ التي وردت في القصيدة، صعبة ووعرة هي قليلة جداً إن لم تكن نادرة.

أما التراكيب، فكانت تتصف بالطول، فالجملة قد تكون شطراً كامالً في البيت، 

الشاعر إلى ربط الجمل باستعمال حروف الجر والعطف، وهمزة  ويضطر ذلك

 .االستفهام

وغالب األبيات أسلوبها خبري، أما الجمل اإلنشائية فكانت موزعة، ومتفرقة في 

 ا.م، والتمنى وغيرهاالستفهامبعض القصيدة تمثلت في: 

كانت مناسبة وموائمة للمعاني، وكأنها فصلت على مقياس المعاني،  واأللفاظ

 .(4)فالشاعر كان موفقاً في اختيار ألفاظه، كما كان موفقاً في اختيار معانيه، وصوره

 : العاطفة 

خرها تسير على وتيرة واحدة، وتسيطر عليها عاطفة ذاتية آالقصيدة من أولها إلى 

 العمق، القوة، وحدة النسيج، االستمرارية.: الصدق،  وجدانية، أهم صفاتها

الحب والعشق، والوله، واللوعة، والحرقة، والعذاب، واأللم، والمرارة، واليأس 

غ، والشقاء، والبعد، والتجافي، كلها ألفاظ وردت في القصيدة لتخدم اوالوصل، والفر

بعة، المعنى، والفكرة التي جاءت من أجلها. فشعر ابن زيدون ينبض بدقات متتا

متناسقة، متناغمة، تعبر عن مشاعر متنوعة، وأحاسيس، ومشاعر مختلفة، كان 

 في صياغتها وتنسيقها، وبثها في ثنايا قصيدته. اً قالشاعر موفَّ 

 : الموسيقى 

إن العالقة بين أحاسيس الشاعر، وأوزان الشعر، والبحر الذي اختاره في هذه 

على أوتار تنبعث منها ألحان حزينة  ف الشاعر أبياتهزالقصيدة تبدو واضحة بحيث ع

جرس موسيقي مفعم بالحياة، واختار الشاعر بحر المتقارب، وهو من البحور  ذات

أن يثبت من خالله  العذبة الرقيقة، وروي الالم الذي أختاره الشاعر وقيده، لعله يريد

 مشاعره، وأحاسيسه التي تخالج تلك النفس المقيدة بسالسل الهجر والحرمان.
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يجيد النغمات والتنقل  رقطعة موسيقية مرصوفة بعناية عازف ماه اءت القصيدة"ج

بين نغمة وأخرى، فتارة يجد هذه مناسبة، وتارة تلك، ومهارته وقدرته تجلت في 

ار األرشق"ياخت
(5)

. 

ليس من الصعب أن يختار الشاعر موسيقاه في أي قصيدة يبدعها، ولكن الصعوبة 

شفافية واألحاسيس التي تتسق مع هذه الموسيقا التي اختارها، تتمثل دائماً في الروح وال

القصيدة كان موفقاً إلى حد كبير سواء بالكلمة أو بموقع هذه الكلمة،  والشاعر في هذه

 في الجمل بين شطري كل بيت. ئكذلك التقسيم المتكاف

لوحدها،  "إن البناء الفني للشعر ال يقوم على اللفظ وحده، وال على المعنى أو الفكرة

بل هو تالحم ونسيج محكم بينهما، باإلضافة إلى ما يتميز به الشعر من األوزان 

والبحور الشعرية عبارة عن تكرار تفعيالت معينة وفق نسق معين لكل  .والقوافي

بحر"
(6)

. 

موسيقاه في هذه القصيدة أن الموسيقى مدروسة بشكل  هوابن زيدون يؤكد باختيار

له، يدل ذلك كله على ذوق  ه وأهمية هذا الموضوعجيد، وتتناسب مع موضوع

األلفاظ سهلة بسيطة عذبة  تيدها الشاعر، فتأامرهف، تخدم فيه األلفاظ المعاني التي أر

 غير متكلفة، بحيث تؤدي الهدف والغاية التي جاءت من أجلها دون زيادة أو نقصان.

اً اسقة متناغمة ألفاظوبوجه عام فإن الموسيقا التي اعتمد عليها الشاعر جاءت متن

ونبرة ومخرجاً وجناساً، وحديثنا هنا عن الموسيقا الداخلية والتي تنشأ عن تتابع 

 الحروف في اللفظ أو التركيب وفق نسق محدد بعينه.

 .فالتكرار بأنواعه: حرفاً، وكلمة، وعبارة، وجملة، والجناس بنوعيه تاماً وناقصاً 

 الخيال:

بجناحين من الخيال بعيداً، تاركاً العالم المادي الذي يعيش عادةً ما يحلق الشاعر 

التي  هإال أنه يمنحنا اإلذن لنسرح معه في هذا الخيال من خالل أشعاره، وصور فيه،

 يبثها في قصائده.

ما كان للخيال النصيب وإذا قالوا قديماً: أجمل الشعر أكذبه، فأنا أقول: أجمل الشعر 

 األكبر فيه.

شبيه، الخيال والبالغة عالقة قوية جداً، والرابط بينهما متين جداً، فالتالعالقة بين 

لصدر، من ا، والتورية، ورد العجز على عاية، والسجع، والتصرين، والكواالستعارة

 ،الشاعر في بث صوره للتأثير في المتلقي االتي يجب أن يعتمد عليه أهم األدوات

 .إلى المعنى والهدف المراد ويصل من خاللها
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ومن  االستعارةوخاصة  ،البالغية الصورحفل النص الذي بين أيدينا بكثير من 

 أمثلتها قول الشاعر:

 قصد اليأس. -

 هززت إليك العتاب. -

 لم يدر قلبي. -

 عنان الغزل. -

 في قوله: -أيضاً -وذكر من الصور البيانية التشبيه 

 كأنك ناظرت أهل الكالم. -

في على قصيدته جواً ض، والتشبيه، إال ليكاالستعارةوما اختياره للصور البالغية 

 من الخيال يزيدها روعة وجماالً واستحساناً.

في البيت  عالتصري :وإلى جانب البيان فقد زخر النص بالمحسنات البديعية من مثل

 األول، والطباق في قوله:

 اليأس، األمل. -

 الريث، العجل. -

 عمداً، زلل. -

 والتضمين في قوله:

يهب الريث بعض العجل، هو تضمين للمثل المشهور "رب عجلة تهب ريثاً" -
(7)

 

مكره البطال، تضمين للمثل المشهور: "مكره أخاك ال بطل" -
(8)

. 

كلفاً وتصنعاً، وإنما تلم يكن اعتماد الشاعر على فنون البيان والبديع في قصيدته 

 ر.لتفيد التجسيد والتجسيم وتثبيت المعنى الذي يريده الشاع

" ومن يتوسع أكثر في دراسة ظاهرة الصور في شعره يجد أن هذه السمة هي التي 

ئاً من الخلود، إن لم نقل كل شيء، إذ جعله شعراً فنياً أكثر منه ذاتياً منحت شعره شي

وجدانياً"
(9)

. 

ولعل ذلك هو السبب في أن القارئ يطرب لشعره في أي زمان، وفي أي مكان، 

 جعلت شعر ابن زيدون في الهوى شعراً ذا نكهة إنسانية عالمية.ولعلها الصفة التي 
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 خاتمة:ال

 من خالل هذه الدراسة والتحليل لهذا النص توصل الباحث إلى النتائج التالية:

 واإليقاع. ،والمعاني ،التناسق في األلفاظ .التناسق في كل شيء -

استعاراته لمصطلحات علم إليه يشير الذي ثقافة الشاعر الواسعة وغزارة علمه و -

 الكالم والجدل.

 من شجون وشؤون. ورآهاستطاع الشاعر أن يجسد لنا ما عاشه  -

 الغنى الواضح في معجمه اللغوي. -

، البد من القول أخيراً: إن هذه الدراسة ليست مقياساً، وليست طابعاً ال يمكن تجاوزه

 بما ال يروق لغيرهم.وإنما هي نموذج وحسب قد يروق للكثير من الدارسين، ور

تقف بنا الدراسة عند هذا الحد  تاركة للدارس المجال لمزيد من الغوص في مكامن 

 المخبوء فيها. الستخراجالنص 
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 :واإلحاالت الهوامشقائمة 
                                                           

*
هـ ينظر في األدب 394أبوالوليد أحمد بن عبدهللا بن زيدون، ولد بقرطبة عام ابن زيدون، هو  

 .163، دار المعارف، مصر، ص 1966األندلسي، جودت الركابي، الطبعة الثانية، عام 
(1)

، شركة مكتبة ومطبعة 1956ديوان ابن زيدون، تحقيق: محمد سيد كيالني، الطبعة الثالثة، سنة  

 .67القاهرة، مصر، ص مصطفى الحلبي وأوالده،
(2)

، دار الجيل، 1988ينظر لسان العرب البن منظور، قدم له: عبدهللا العاليلي، بال طبعة، سنة  

 .لبنان
(3)

، مطبعة المحبة، 2002ينظر في األدب العربي األندلسي والمغربي، على دياب، بال طبعة، سنة  

 .153جامعة دمشق، ص
(4)

 .155، ص1982مقدمة لدراسة الصورة الفنية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، نعيم اليافى،  
(5)

 .161في األدب العربي األندلس والمغربي، مرجع سابق، ص 
(6)

، دار الفكر 1970ر العرب وصناعتها، عبدهللا الطيب، الطبعة الثانية، سنة االمرشد إلى فهم أشع 

 .495للطباعة والنشر، ص
(7)

ألبى الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، الطبعة الثانية، بال سنة،  -مجمع المثال 

 .145، ص 1دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، مج منشورات
(8)

 .70، ص2المصدر نفسه، مج 
(9)

 .163في األدب العربي األندلسي والمغربي، مرجع سابق، ص 
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بالتهاب  صابةعن اإل المترتبةاآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

 الكبد الوبائي

 ــ كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية حنان الهادي فرعونأ . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة :

منذ العهود القديمة واإلنسان يكافح ويصارع األمراض واألوبئة التي تهدد وجوده     

هللا له في أن يكون خليفته واستمراره وتحرمه من مواصلة حياته الطبيعية كما أرادها 

في األرض  فيعمل ويجتهد ويحقق ذاته ويمارس أدواره االجتماعية في محيط أسرته 

ومجتمعه ، ولكن في بعض األحيان تحول العلل واألمراض التي تصيب اإلنسان من 

تحقيق ذلك الهدف الذي بسببه أوجد هللا سبحانه وتعالى البشر ، فقد يؤدي بعض 

ية إلى اعتالل صحة اإلنسان فتضعف قوته وتسلبه صحته وعافيته ، اإلصابات المرض

وتحوله إلى إنسان عاجز فاقد لكل المهارات التي أتقنها خالل سنوات حياته وينتهي 

قبل أوانه ، فالصحة والسالمة هما الحياة واستمرارها بالنسبة للبشر ، لهذا ظل اإلنسان 

مكانياته للمحافظة على نفسه ، وحمايتها دائماً وعلى مر العصور يوظف كل طاقاته وإ

نتشار الكثير من طبيعي لحياته ، وعصرنا هذا يشهد امن كل أذى يعرقل المسار ال

ال ينتشر في التي من بينها التهاب الكبد الوبائي ، الذي واليزاألوبئة واألمراض و

 الكثير من

اسات سلبية كبيرة بسبب ما تفرزه اإلصابة من انعكالدول ، وهو مشكلة صحية 

 اجتماعية ونفسية 

لتهاب الكبد الوبائي ، ومع يستثنى االجتياح الكاسح لفيروس ا ومجتمعنا القتصادية وا

ثاره السلبية الناجمة ا بالفيروس زادت أهمية الدراسة في صابةاإلتزايد عدد حاالت 

تجاه المصابين والنظر إليهم ، ناهيك عن ردة الفعل االجتماعي عن اإلصابة بالمرض 

.المعرفية لعامة الناس كمنحرفين عن السلوك السوي ، وذلك بسبب الخلفية 

لتهاب الكبد الوبائي ذات طبيعة وأسباب محرمة اجتماعياً ودينياً ، إن عدوى ا   

فيوصم المصابين بصفات غير مقبولة ويتعرضون للنبذ االجتماعي من قبل أفراد 

إفشاء حقيقة إصابة أحد أفرادها اً قد تلجأ األسرة إلى التكتم وعدم المجتمع ، وأحيان

لتهاب الكبد الوبائي ، حفاظاً على شرف وكرامة المجتمع  وحرصاً منها على مكانة با

ن ، وحيث نفسية وقلق وتوتر شديدااألسرة االجتماعية ، مما يترتب عليه ضغوطات 

القلق بين أفراد األسرة في الكيفية ن المرض معٍد ، يتضاعف الخوف وتزداد وتيرة إ

316



التي يتعاملون بها مع المصاب  الذي قد يتعرض للنبذ أو العزل حتى بين أفراد أسرته 

مما يزيد من تأزم حالته الصحية ، فيعيش المصاب بالتهاب الكبد الوبائي وأسرته في 

ن وضع صعب ال يحسد عليه  صراع بين تقبل الواقع مرض أحد أفرادها والخوف م

هدد كيان اتجاه خطير يتفشي العدوى بينهم ، وبين القلق من الموقف االجتماعي 

األسرة ، بداية بالمشاكل النفسية التي يواجهها المصاب وأفراد أسرته والمتمثلة في 

صدمة اإلصابة بالمرض وعدم الرغبة في تقبل الواقع المؤلم والخوف من تفشي 

ة في جدوى العالج مما قد يؤدي إلى استفحال العدوى بين أفراد األسرة ، وعدم الثق

 ن نظرة المجتمع للمصاب ووصمه بااإلصابة ويعرقل العالج ، كذلك الخوف الكبير م

نحراف السلوكي والطعن في أخالقه نتيجة إصابته بالتهاب الكبد الوبائي ، كذلك لال

وكيات يعاني المصاب وأفراد أسرته من مشاكل اجتماعية كثيرة كاالشتباه في سل

جتماعية  و الدينية في بسبب مخالفة القيم والمعايير اال المصاب واالعتقاد أن العدوى

الملوثة ، أو ممارسة الجنس  فالمصاب  نالمجتمع ، كتعاطي المخدرات بواسطة الحق

في نظر المجتمع في أغلب األحيان إنسان سيء األخالق ، وإصابته نتيجةً لسلوكه 

أن الحقيقة في بعض األحيان خالف ذلك تماماً فقد تكون المنحرف ، على الرغم من 

اإلصابة نتيجة ألسباب أخرى كنقل دم أو ما شابه ، ولكن هذا لن يغير من النظرة 

لتهاب الكبد الوبائي معٍد ما يزيد من حدة الموقف إن االعامة للمصابين في مجتمعنا  وم

وى على تصرفات األفراد تلك حقيقة مخيفة للمجتمع ، لذلك ينعكس الخوف من العد

وطرق تعاملهم مع المصاب ، حتى أن البعض قد يبتعد عنه ويقاطعه بسبب إصابته 

ن مصافحة الوباء بحيث يمتنع بعض األفراد ع بالمرض ، وتتسع دائرة الخوف من

المصاب أو محادثته أو حتى االقتراب منه . وال يمكن تصور ما يشعر به المصاب 

الفيروس ، ولن تكون المعاناة بمعزل  ي السلبي جداً تجاه حامليالجتماعحيال الموقف ا

ة إليهم من قبل هتهام الموجركونه المعاناة ذاتها ، ونظرة االعن أفراد أسرته الذين يشا

ثار السلبية لإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي لتشمل الجانب . وتتضاعف االأفراد المجتمع 

داد الخسائر المادية التي تتكبدها األسرة االقتصادي للمصاب وأسرته ، بحيث تز

لتوفير الدواء والعالج للمصاب ، قد تفوق قدرة األسرة على تحملها أو توفيرها مما 

يخلق أزمة اقتصادية خانقة تؤثر بشكل كبير على كل أفراد األسرة . هذا باإلضافة إلى 

يجعل األمر  لكسب ، ومماالوضع الصحي للمريض الذي قد يمنعه ذلك من العمل و ا

عن أسرة  اللكبد الوبائي هو رب العائلة ومسؤوأن يكون المصاب بالتهاب ا أكثر سوءا

، الشك في أن ذلك سيُحدث خلالً كبيراً في األسرة ، قد تحتاج إلى من يساندها مادياً ، 

في الحقيقة ال يمكن التنبؤ بالنتائج السلبية المترتبة عن اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
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الناجمة عن اإلصابة بالمرض دون البحث في اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

نعكاساتها على المصاب وأفراد أسرته ، إنه من المفيد جداً إثارة مواضيع ومدى ا

ات هذا المرض ولعل ة تهتم بما يعانيه المصابون بالتهاب الكبد الوبائي من تبعحيوي

طرح موضوع كهذا وتناوله بالبحث و الدراسة يكشف حقيقة تلك المعاناة ويخفف من 

 .حدة اآلثار السلبية الناتجة عن اإلصابة 

 :الدراسةمشكلة  

في اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة عن اإلصابة بالتهاب الكبد مثل تت 

 ( على المصابين وأسرهم .  C – Bالفيروسي البائي و الجيمي )

  :تساؤالت الدراسة

 التساؤلين التاليين : تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن 

ــ ما هو التهاب الكبد الوبائي والجيمي ؟ وكيف تنتقل العدوى ؟ وما هي أعراضه ؟ 1

 وكيف يمكن الوقاية منه ؟

هل يعاني المصاب بالتهاب الكبد الوبائي وأسرته من أي مشاكل نتيجة اإلصابة ــ  2

 بالمرض؟ 

 : أهمية الدراسة

كشف وإبراز أهم المشاكل النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها  .1

 المصاب بالتهاب الكبد الفيروسي البائي و الجيمي وأسرته .

تبحث في اآلثار االجتماعية المترتبة عن رة الدراسات االجتماعية التي ند .2

و الجيمي ، كذلك جاءت الدراسة  اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي البائي

 لسد بعض النقص الموجود في الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع . هامسكإ

تفيد نتائج هذه الدراسة األخصائيين االجتماعيين العاملين في المستشفيات ،  .3

مع المرضى وذلك بتعريفهم بالمشاكل النفسية واالجتماعية  والذين يتعاملون

واالقتصادية التي يعاني منها المصاب بالتهاب الكبد الوبائي وبذلك تسهل 

 مهمة األخصائي االجتماعي وتعينه على أداء واجبه نحو المرضى .

تفيد هذه الدراسة المسؤولين والمتخصصين وذلك بتعريفهم بأهم المشاكل  .4

التي يعاني منها المصاب بالتهاب الكبد الوبائي ، والتي قد تعرقل  االجتماعية

نجاح العالج وتؤخر الشفاء أو قد تؤدي إلى عدم رغبة المصاب في تقبل 

 الدواء .

بما تسفر عنه من نتائج ألي جهة أو باحث مهتم بموضوع )تتيح هذه الدراسة  .5

لمعلومات التي توفرها ، فرصة االستفادة من ا (اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي
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في تنفيذ بعض البرامج في مجال مكافحة اإلصابة والحد من اآلثار السلبية 

 الناجمة عنها .

 

 أهداف الدراسة:

ــ التعرف على التهاب الكبد الوبائي والجيمي ، وكيف تنتقل العدوى ، وأهم أعراضه 1

 ، وكيفية  الوقاية منه .

نفسية  مشاكل من المصاب بالتهاب الكبد الوبائي وأسرته هيعاني ــ توضيح ما 2

  . نتيجة اإلصابة بالمرض واجتماعية واقتصادية 

 : منهج الدراسة

ولتحقيق أغراض الدراسة سيتم اعتماد المنهج الوصفي ، الذي يعتبر من 

 عية واالقتصادية  المترتبةواالجتما األثار النفسيةة ظاهرة أفضل المناهج في دراس

 .  بالتهاب الكبد الوبائي صابةعن اإل

 مصطلحات الدراسة :

 اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي :اآلثار النفسية المترتبة عن   -1

 مصاب و أفراد أسرته نتيجة للمرض ويقصد بها الضغوط النفسية التي تقع على ال

 مما يتسبب في عدم القدرة على التوافق واعتالل الصحة النفسية .

  -الزاروس الضغط النفسي : ويعرف 

قع على الفرد أعباء ومتطلبات فائقة ، ويهدده أو يعرضه و" ظرف خارجي ي

للخطر بشكل أو بآخر " يؤكد هذا التعريف على جوانب الموقف الخارجي وعلى 

طبيعته غير العادية ومن أمثلة ذلك تعرض األفراد لألوبئة ، وغيرها مما يؤثر على 

بشكل مباشر ويختلف تأثير تلك الضغوط من شخص إلى آخر مستويات توافق الفرد 

(
1

). 

 صابة بالتهاب الكبد الوبائي : اآلثار االجتماعية المترتبة عن اإل -2

ويقصد بها تدني المكانة االجتماعية للفرد المصاب في محيط أسرته أو خارجها ، 

 بل اآلخرين .وفقدانه لدوره االجتماعي أو بعض منه وتعرضه للمعاملة السيئة من ق

ستجابة فرد ما أو جماعة معينة االجتماعي يبدأ عندما تكون هناك ا" إن األثر 

آلراء وسلوك ومطالب فرد أو جماعة أخرى سواء كان في شكل ضمني مضمر أو 

كان في شكل فعلي مباشر ، إن التأثير االجتماعي يشير إلى نوع من التوجيه والتنظيم 
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د في عالقة اجتماعية ي أن دخول الفرفسي غريزي  أوالتحديد والصقل لكل ما هو ن

نعدام العالقة ونوعية هذه العالقة ومن هنا فإن اتفاعلية مع غيره تجعله يتأثر بطبيعة 

أو غياب الحياة االجتماعية أو حرمان الفرد منها أو من بعض مظاهرها ومجاالتها 

يؤثر تأثيراً بالغاً في سلوكه وتصرفاته وقدرته على التكيف مع ما تقره الجماعة أو 

).المجتمع 
2

) 

 إلصابة بالتهاب الكبد الوبائي : اآلثار االقتصادية المترتبة عن ا ــ 3

تعرض المصاب وأفراد أسرته لمشاكل مادية قد تحول دون القدرة  ويقصد بها

 نقطاع مصدر الرزق .لعالج ، أو قد تؤدي اإلصابة إلى اعلى توفير الدواء أو ا

" الوضع النفسي واألزمة االقتصادية لدى األسرة يجعل هناك عالقات متأزمة 

)وغير سوية وغير طبيعية بين أفراد األسرة كلها "
3

). 

 :التهاب الكبد الوبائي ــ تعريف 4

تهاب نواع االلتهابات التي تصيب الكبد حيث يسبب هذا النوع من االلهو أحد أ

حسب نوع الفيروس   E-D-C-B-Aتية :فيروس معين يرمز له بأحد األحرف األ

 المسبب للمرض .

 المحور األول :

  : بائي و الجيميوالتهاب الكبد ال 

هناك العديد من الفيروسات التي تصيب الكبد ، أهمها خمسة وهي الفيروس 

E.D.C.B.A  ،لتهاباً حاداً في الكبد ، وهو الذي كل هذه الفيروسات المذكورة تسبب ا

يعرف مجموعة األعراض والعالمات الناجمة عن اإلصابة الفيروسية و التي تستمر 

ستة أشهر فما دون ، وأما االلتهاب المزمن فهو عندما يستمر الفيروس في تواجده 

بالكبد لفترة تزيد عن ستة أشهر . وفي حين تكون كل التهابات الكبد الناجمة عن 

بنسب تختلف باختالف  C.Bحادة و ال تزمن عادة ، فإن التهابات الكبد  E.Aفيروس ال

)الفيروس وحالة اإلنسان المصاب
4

). 

 مرض مستوطن في أرجاء العالم : Bالتهاب الكبد الوبائي -أوالً  

مسبب المرض فيروس يتكون من حمض نووي ريبوزي منقوص األكسجين كروي 

 الشكل محاط بغطاء خارجي . 

% وهي نسبة تتراوح بين المتوسطة إلى المرتفعة  7 – 5ي ليبيا نسبة اإلصابة من ف

 من حيث انتشار المرض .
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 طرق انتقال العدوى : 

  بر الملوثة من قبل المدمنين تعاطي اإل/ : عمليات نقل دم  غير معويةالطرق/ 

 بر " ، وكذلك الجروح الملوثة .ت ثقب الجلد " الوشم ، الوخز باإلعمليا

  ًاألم الحامل إلى الجنين . /اللواط  /: عن طريق المومس جنسيا 

 أ شهر 3:   مدة الحضانة . 

)ناقل المرض وظهور اإلصابة فقط باإلنسان
5

). 

 األعراض :

يوم تبدأ ظهور األعراض ولكن تظهر  120-60بعد اإلصابة بالفيروس من   

لألطفال و الرضع فنسبة % من المصابين البالغين ، أما بالنسبة 50األعراض فقط في 

 ظهور األعراض تكون في الغالب أقل .

 األعراض المرضية : 

تحول لون البول إلى اللون الداكن وتحول البراز واصفرار الجلد و العينين ويرقان    

إلى اللون الفاتح ، ضعف عام ، فقدان الشهية ، وإعياء ، وغثيان وقيء ، وحمى ، 

لدي أو حكة ، ألم في الجزء األيمن العلوي من صداع وألم في المفاصل ، طفح ج

)البطن
6

) . 

 المضاعفات : 

% من حاالت إصابة تليف الكبد ،  10-2التهاب كبد وبائي نشط ومزمن ، في 

 وسرطان خاليا الكبد .

 الوقاية من المرض : 

 إعطاء بروتينات المناعة ضد التهاب الكبد الوبائي حيث تعطي للجراحين والعاملين .   

ي مجال التمريض ، وتعطي للمواليد حديثة من أم مصابة ، كذلك التطعيم ضد التهاب ف

الكبد الوبائي ، التطعيم المستخرج من البالزما أو التطعيم المستخرج من الحمض 

النووي الحامل للشفرة الوراثية وهو أكثر أماناً وفعالية من التطعيم المستخرج من 

لطعم في عضلة الكتف ، جرعة األطفال نصف جرعة البالزما ، ويتم التطعيم بحقن ا

سنوات حيث تعطي بعد وقبل التعرض لإلصابة  5 -3البالغين ، والمناعة تستمر مدة 

 بالمرض.

 ( : Cالتهاب الكبد الوبائي الجيمي ) 

صغير جداً ، بدرجة عدم إمكانية  Cف وفيروس  1989تم اكتشاف المرض في عام 

رؤيته بالميكروسكوب االلكتروني ، ويتم التعرف على وجوده باستنساخ جيناته 
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سالالت على األقل ، يحدث الفيروس تغيرات جينية  6ويعرف عن أنواعه اآلن 

مختلفة عن أصل الفيروس داخل جسم العائل  بدرجة تفوق قدرة جهاز المناعة 

الي فليس له نهاية إذ يغير باستمرار بصمته الوراثية وهنا تكمن التعرف عليه ، وبالت

)خطورته ، ثم ينتقل مباشرة إلى الكبد عن طريق الدم 
7

أعنف  C, والتهاب الكبد  (

 .يروس يحتوي على حمض نووي أكسجينيالفيروسات فتكاً بالكبد ، مسبب المرض ف

 : طرق العدوى 

% 50نتقال الرئيسية عمليات نقل الدم الملوث ومشتقاته أكثر من طريقة اال

بر أثناء تعاطي المخدرات ، الجنس ، اللواط ، كذلك من الحاالت نتيجة لمشاركة اال

 األجهزة الطبية الملوثة مثل المناظير وأجهزة نقل الدم .

 . أسابيع 7 - 6فترة الحضانة من 

  : أعراض المرض 

عينين إلى اللون األصفر ، عدم القدرة على التركيز اضطراب تغير لون الجلد أو ال

المزاج ، زيادة الصفراء ، التهاب الجلد ، القيء ، واإلمساك ، األلم أسفل البطن ، 

 فقدان الشهية ، ارتفاع في درجة الحرارة .

 المضاعفات : 

ة من الشفاء دون حدوث أضرار للكبد ولكن النسبة الباقي % يتمكنون20 -% 15من 

يحدث لهم خلل وأضرار للكبد ، ويحدث ذلك ببطء شديد دون شعور المريض بوجود 

م تطور حاد ومزمن للفيروس يحدث له HCV% من المصابين 85المرض ، حوالي 

)بتليف الكبد وسرطان الكبد ، وهو مرتفع عند الرجال أكثر من النساء ويصابون
8

) . 

 : (B التهاب الكبد البائي ) -1

 . ANDالكبد يسببه فيروس مكون من حمض نووي من نوع  اتالتهاب هو أحد أنواع

 ويسبب التهاب حاد في الكبد وأمراض أخرى .

 : ( Cالتهاب الكبد الجيمي )  -2

 .RNAالكبد يسببه فيروس يحتوي على حمض نووي من نوع  اتهو أحد أنواع التهاب

 ويسبب أمراض مزمنة للكبد .

3- DNA : 

ل عن نقل الصفات الوراثية من جيل األكسجين وهو المسؤوض نووي منقوص حم

 إلى آخر .

4- RNA : 
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 هم في عمليات تركيب البروتين في الجسم .ة أنواع تسحمض نووي يوجد منه ثالث

 :  الفيروسات -5

ي ال يمكن رؤيتها إال كلمة التينية بمعنى سم وتطلق على الكائنات الحية الدقيقة الت

)وهي كائنات ال تستطيع أن تتكاثر إال داخل الخاليا الحية لكتروني ،بالمجهر اإل
9

). 

 :  تليف الكبد -6

ظهور ندب بالكبد مصحوب بتدمير للبنية األساسية لخالياه الطبيعية وهو ناتج عن 

)إصابة طويلة األمد ألحد مسببات المرض النهائية اللتهاب الكبد الوبائي
10

) . 

 طرق الوقاية من المرض : 

المشتقات المستخدمة من  اختبارات الدم المنقول وكذلكالحرص على  .1

 .البالزما

عملية الترشيد والوعي الصحي فيما يتعلق بتعاطي المخدرات واالتصال  .2

 الجنسي .

 حتى وقتنا هذا . Cلألسف ال يوجد لقاح فعال ضد التهاب الكبد  .3

 ني :الثاالمحور 

اإلصابة بالتهاب  عناآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة 

 الكبد الوبائي

" تعتبر الصحة هدفاً من أهداف التنمية و التطور االجتماعي واالقتصادي وهي 

حق أساسي لكل األفراد ، فالفرد الذي يتمتع بصحة جيدة يستطيع إنجاز واجباته 

وأدواره االجتماعية ، ويستطيع التكيف مع البيئة التي يعيش فيها ، ويكون قادراً على 

ال التوفيق بين رغباته وأهدافه وبين الحقائق المادية واالجتماعية ، فإن عجز عن ذلك ف

يمكن وصفه بأنه يتمتع بالصحة )
11

لم يهتم علم الطب بالجوانب االجتماعية و النفسية  (

للمرض العضوي و ينظر إليها نظرة علمية ، إال في أوائل القرن الحالي ولقد جاءت 

البحوث الفسيولوجية الحديثة ، وكشوف مدرسة التحليل النفسي لفرويد ، تعزز أثر 

تؤدي إلى  ا أمورلخوف و الغضب و الحزن كلهاالنفعاالت ، والتوترات النفسية . فا

ستفحال المرض وتأخر شفائه ولقد أصبح ابات جسمية متعددة قد ينشأ عنها ااضطر

عتبار المريض وما يحيط به من عوامل ن من األمور األساسية في العالج ااآل

اجتماعية ونفسية واقتصادية وحدة ال تتجزأ . والعالج السليم هو الذي ينظر إلى 

ى دراسة طبيعة المرض ظروفه ، وال يقتصر علالمريض ويتعرف على شخصيته و

وحده )
12

فأي عارض مرضي يلم باإلنسان ويؤثر على صحته ينعكس ذلك مباشرة  (

                                                           
 

 

 

  

323



على وضعه النفسي واالجتماعي تلك حقيقة ندركها وال جدال فيها ، ولكن المشكلة 

قية وله مسببات أخال  لذي أصيب به اإلنسان معدياتكون أكثر تعقيداً إذا كان المرض ا

ألن المجتمع في  ة اجتماعية للمصاب وأفراد أسرته الشك أن ذلك سوف يكون مشكل

مع المصاب بمرض معٍد ولن يتقبل أفراد المجتمع  ابعض األحيان قد ال يكون متسامح

تالحقه طويالً حتى إذا تم وجوده بينهم ، بل ربما وصمة اإلصابة بالمرض سوف 

أن العدوى بالمرض لها أسباب أخرى متمثلة في  والذي يجعل األمر أكثر سوءاً   شفاؤه

كوك حول المصاب ويعرضه التهامات بعض االنحرافات السلوكية ، مما يثير الش

نحرافية ، فقد يعتقد البعض أن المصاب بالتهاب الكبد الوبائي شخص منحرف أخالقياً ا

من  نحرافات جنسية أخرى شاذة ، فليسعاطي الحقن الملوثة أو إنه مارس اقد ت

س له العذر بل على العك الء متسامحين مع المصاب ولن يجدواالمتوقع أن يكون هؤ

الذي جتماعياً  خاصة في مجتمع كمجتمعنا المحافظ تماماً سوف يتم نبذه ومعاقبته ا

نها وتلك النظرة جتماعية ال يمكن ألي فرد الخروج عتسيره معايير وضوابط ا

ت األفراد األصحاء تجاه المصابين الذين ال شك نعكاسات على سلوكيااالجتماعية لها ا

أنهم يشعرون بالخزي والعار بسبب اإلصابة ، هذا الموقف االجتماعي العام تجاه 

( ، فالمصاب يواجه العديد من التحديات  C-Bاإلصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي ) 

لمرض ووضع والصعوبات النفسية واالجتماعية فباإلضافة للموقف االجتماعي من ا

م ومشاكل _ من أالأيضاً _المصاب االجتماعي والنفسي المتأزم ، يعاني المريض 

قدراته  في مواجهة صحية بسبب المرض الذي أدى إلى قصور قابلياته ومحدودية 

ليات المطلوبة منه بحكم مركزه االجتماعي وأدواره االجتماعية التي المهام والمسؤو

اب يعاني من عدة مشاكل نفسية واجتماعية ناجمة عن اعتاد على القيام بها ، فالمص

وقوعه في المرض وتعرضه ألخطاره وتهديداته التي ال يمكن التكهن بنتائجها مسبقاً 

 والمشكالت النفسية واالجتماعية التي يعاني منها المريض هي على النحو اآلتي : 

معدية ، قد تعرضهم النظرة االجتماعية السلبية لألشخاص المصابين بأمراض ــ 1

 هم الجميع من أقارب وأصدقاء .اللنبذ االجتماعي فيتحاش

عدم قدرة المريض على أداء أدواره االجتماعية الوظيفية اعتاد القيام بها طيلة ــ 2

حياته ، لو فرضنا أن المصاب يشغل عدداً من األدوار كمثل كونه رب أسرة معينة أو 

في نادي أو طالباً في كلية ، أو  اي مصنع أو عضوفي دائرة رسمية أو عامالً ف اموظف

ألطفال ، في الحقيقة األدوار متعددة التي يمكن  اقد تكون المصابة امرأة زوجة أو أم

أن يشغلها الفرد ، غير أن المرض ال يساعده على القيام بمثل هذه األدوار وعدم قدرة 

يشعر باليأس واإلحباط ومن المريض على القيام بمهامه الوظيفية واالجتماعية تجعله 
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عدم جدوى وجوده في الحياة  وهذه الحالة النفسية لو سيطرت على أحاسيسه سوف لن 

تمكنه من مقاومة المرض بل قد تستفحل حالته وتشتد وتكون النتيجة سيئة جداً ، لذلك 

يحتاج المصاب لمن يدعمه نفسياً ويقوي معنوياته ويحسن حالته النفسية حتى يتمكن 

خصائي االجتماعي في التخفيف من حدة اجهة اإلصابة ، وهنا يكمن دور اإلومن م

خصائي االجتماعي اب ليتخطى محنته  " وال يتمكن األالتوتر والقلق ومساعدة المص

من النجاح بالتدخل المهني إال إذا كانت وسائله مالئمة الحتياجات المريض وحالته 

نفسي واجتماعي ومادي إضافة إلى العاطفية ، إذ يحتاج بعض المرضى إلى دعم 

ا كلمات الطمأنة ، كما يحتاج إلى طرق عملية لحل المشاكل واتخاذ القرارات ، كم

يشعر المريض بالحاجة للمساعدة )
13

من االحتياجات الحيوية للمريض حاجته إلى ( 

أن يكون مقبوالً من الناس ، كما هو مقبول كإنسان له حقوق ، مهما كان مظهره 

، وحالة مرضه أو مستواه االجتماعي ، فإن الخطوة األولى للعالج لدى أي الخارجي 

مريض هو شعوره بأنه مقبول ، فالحالة الوحيدة التي يستطيع فيها الطبيب المعالج أن 

يستمر في عالج المريض بنجاح هو أن يقبل المريض كما هو ، وباإلضافة إلى ذلك 

يعي أن الذين يقومون برعايته طبياً يحتاج المريض إلى شعوره بتأكيد ذاته وأن 

 . (14العالج)يؤمنون بقيمته كإنسان  ويالحظ عدم تفهم ذلك يؤدي إلى تأخر 

 المستقبل المجهول للمريض : ــ 3

فهو  أن مستقبله ومستقبل أسرته مجهول نتيجة لإلصابة بالمرض يشعر المصاب ب   

يشفي من المرض وهل أن المرض الذي يعاني منه سيترك مضاعفات  ال يعرف متى

، أو ربما أن المرض سوف يزداد ويتفاقم بحيث ؟عنده قد تقعده عن العمل طيلة حياته 

لية أسرته ، هذه التساؤالت تجول ته .وفي حالة وفاته من يتحمل مسؤويقضي على حيا

ل المجهول إنما تزيد من تردي في فكر المريض ، أن هذه الحيرة والقلق من المستقب

أحواله النفسية ، األمر الذي قد يعقد المرض عنده بحيث ال يستطيع اإلفالت منه ، 

اب نتيجة قلقه وخوفه من بسبب الضغوطات النفسية التي يتعرض لها المص

 .(15المستقبل)

اضطراب في العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة واألقارب و المعارف    

دقاء ، إن إصابة أحد أفراد األسرة باألمراض وخاصة تلك التي تحتاج إلى واألص

بين األسرة عناية كبيرة مستمرة قد يحدث اضطراب في العالقات االجتماعية 

 تي : ومحيطها وذلك بسبب اال
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إنشغال األسرة في عالج المريض وتفرغهم له تجعل األسرة غير قادرة على إيجاد  ــأ

 ، مما ينتج عنه جفاء وفتور في العالقات االجتماعية . تماعياالجالوقت للتواصل 

إصابة أحد أفراد األسرة بالتهاب الكبد الوبائي تجعل األسر األخرى تخاف انتقال  ــ ب

 ويكون هناك نوع من الحساسية سواءاإلصابة ألفرادها فتسوء العالقات االجتماعية ، 

 (.16أو االسر األخرى) المصاب  أسرة عند

 تأثير المساندة االجتماعية على المرضى : 

" اندهشت األوساط الطبية في البداية من نتائج إحدى الدراسات التي توضح أن 

المساندة االجتماعية أي مصادر الدعم التي يقدمها اآلخرون ذو األهمية في حياة الفرد 

له ،  يمكن أن تؤثر في الصحة الجسمية للفرد بنفس تأثيرها في السواء النفسي

وتدريجياً لم يعد هناك شك حول صحة هذه النتائج ، وقد ركزت إحدى الدراسات 

البريطانية التي تناولت هذا الموضوع على النساء المصابات بسرطان الثدي في 

عاية طبية متاحة ، وشاركن فضل رمراحله المتقدمة ، فوجدت أن النساء الالئي تلقين أ

االجتماعية عشن فترة أطول تعادل ضعف الفترة ، في مجموعات الدعم والمساندة 

التي عاشتها النساء المصابات بنفس المرض وتلقين نفس العالج الطبي ولكن بدون 

 .(17)حصولهن على المساندة االجتماعية

فالعوامل النفسية واالجتماعية لها تأثيرات كبيرة على األفراد ، حيث تساعدنا األلفة   

بات الحياة وتكون في غاية األهمية في األوقات العصيبة النفسية على تجاوز صعو

التي تمر بنا أحياناً ، فمن شأنها تحسين الصحة النفسية مما ينعكس ذلك على الصحة 

 الجسمية ، وعلى القدرة لمقاومة األمراض والتماثل للشفاء.

 تلف العلماء فيها ، فهو الصراع ذو" إن الضغط النفسي له تأثيرات كثيرة ، اخ

المطالب التي تفوق قدرة الشخص على تحملها ومواجهتها بصورة مستمرة ، منها 

تفاق بين الباحثين على نواتج الضغط دية والمعنوية والنفسية ، ويوجد االبدنية و الما

النفسي وهي اإلنهاك والقلق والتوتر واضطراب السلوك وضعف المقاومة لألمراض 

ه النصائح و اإلرشادات للمريض والتي تجعله ، وهنا تظهر أهمية توجي (18)الجسمية 

مطمئناً ، وال يخشى المستقبل وتزداد ثقته بالعالج ، وهذه الثقة تعطيه القوة لمواجهة 

المرض . فالمريض عادة ضعيف الثقة بنفسه وإمكاناته ألنه يشعر بالعجز و الوهن 

ر تجعله غير قادر وعدم القدرة على العمل واإلنتاج والتخطيط للمستقبل . وهذه األمو

على اتخاذ أي قرار يتعلق به أو بأسرته وهذه المشاعر قد تؤدي إلى تدهور حالته 

 النفسية و هبوط معنوياته فتجعله فريسة سهلة للمرض .
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 المشكالت المادية واألسرية :  

المرضى هي المشكالت المادية واألسرية ،  إن من أهم المشاكل التي يواجهها   

فإصابة أحد أفراد األسرة بالتهاب الكبد الوبائي ، يعني زيادة األعباء االقتصادية 

وزيادة النفقات المادية ، إن المريض الذي يختل توازنه االقتصادي بسبب مرضه كأن 

عن االستمرار  ينقطع عن العمل أو أن تكاليف العالج ترهقه ، أو نتائج المرض تعوقه

في عمله ، يختلف معنى المرض بالنسبة له عن مريض آخر يستطيع أن يتحمل 

تكاليف العالج ، فالمريض يزداد مرضاً إذا شعر بأن دخله االقتصادي قد تأثر بسبب 

مرضه وعدم قدرته على العمل ، وقد تكون المشكلة أكثر تعقيداً إذا كان المصاب هو 

كثير من المرضى إلى انقطاع مصادر الرزق عنهم وعن رب األسرة ، فقد يتعرض ال

والحاجة (19)أسرهم معاً مما يعرض أسرة المريض و المريض نفسه إلى الفقير

المادية ، وانقطاع مصدر الرزق يسبب األزمات النفسية والمعنوية للمريض فتسوء 

مصاب إلى حالته المرضية ، خاصة أن مدة العالج تستغرق وقتاً طويل ، يحتاج فيها ال

ة على تحملها مما يتسبب في أزمة تكاليف مادية لتلقي العالج قد تفوق قدرة األسر

، قد تنشأ عنها مشاكل أسرية كثيرة مما قد يترتب عنها عالقات  قتصادية خانقة ا

متأزمة وغير سوية وغير طبيعية بين أفراد األسرة كلها ، وهذا يشكل تهديداً لكيان 

تخلي عن الضطر ذلك أحد أفراد األسرة تقديم التنازالت كاألسرة وترابطها  قد ي

الدراسة من أجل البحث عن عمل ، أو مضاعفة الجهود للبحث عن أعمال أخرى وإن 

كانت غير مناسبة أو مرهقة ألجل تغطية النفقات ، مما يترتب عليه اضطراب وأزمة 

لكل فرد في عالقة بين أفراد األسرة مع بعضهم البعض ناتج عن الوضع النفسي 

ي هذه الحالة البد من مد يد العالقة الزوجية بين األبوين ، وفاألسرة مع اضطراب 

العون لهؤالء المرضى وأسرهم ، وذلك بتقديم المعونة االقتصادية لألسرة التي 

 قدرة األسرة لتحمل نفقات العالج أو لعدم  زق بسبب مرض انقطعت عنها مصادر الر

 : النتائج

 :الدراسه إلى األتىتشير نتائج  

 واالجتماعية واالقتصادية الصحيةعدم وجود مراكز بحث علمى ،لدراسة المشاكل ــ 1

 ،التى يواجها مريض الكبد الوبائى.

 حترام المجتمع له.،اوالفشل وقلة بالدونية أن مريض الكبد الوبائى ،يعانى من الشعور ــ 2

لتوعية ،أفراد المجتمع بأهمية المراكز في  أسريةعدم وجود مراكز استشارات  ــ 3

بمرض الكبد االصابة عن  ،الناجمةالتعامل مع المشكالت  النفسيه واالجتماعيه 
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فراد بمهارات تمكنهم من التعامل مع هذه المشكالت األالوبائى ،والتى بدورها تزود 

 والتغلب عليها.

الكبد الوبائى  نتشار مرض،اتوضح أسباب  ،إعالميةعدم وجود برامج ــ 4

 وكيفية أستخدام الطرق الوقائيه. واعراضه،وطرق عالجه،

عدم توفر العالج المجانى من قبل المراكز الصحيه التابعه للدوله،كما أن العالج ــ 5

،قد يصعب على مريض الكبد  كبيرة ماليةبالمصحات وبخاصة الخارج يتطلب مبالغ 

 مما يتسبب في تأخير عالجه. الوبائى دفعه،

على تتبع الخطوات  لمريض الكبد الوبائى، هل يعثبر عنصرا داعما ومشجعااألأن ــ 6

واالحراج الى حالة التفهم والعطف  المحاصرةوذلك بتعويض حالة  ،الممكنةالعالجيه 

 ال الشفقه المحزنه. ، الفاعل

                                                                                                                      :التوصيات

ن وأ نسان له كيان ووجدان،على أنه إ الوبائي_ضرورة النظر الى مريض الكبد 1  

بالفشل و نيةبالدو ال يشعرحتى  بالمرض، اإلصابةأدت به إلى  التييتم تقدير الظروف 

 حترام المجتمع له.     قلة او 

تمع هدفها مناقشة أسباب إنتشار مرض الكبد لى أفراد المج_توجيه برامج إعالمية إ2

 عراضه وكيفية مواجهتها.وأ ،الوبائي

مريض الكبد أن يجعلهم عنصرا داعما ومشجعا ل هل من شأنه_وعى األ3

بتعويض حالة المحاصرة و  الممكنة وذلك العالجيةتتبع الخطوات الوبائى،للصبر على 

 المحزنة. الشفقة الفاعل الن التفهم والعطف م اإلحراج في موضوع المرض ،بحالة

للدوله،ألن العالج في  التابعة الصحيةالمراكز من قبل  المجاني_توفير العالج 4

مريض المصحات وبخاصة في الخارج يتطلب مبالغ مالية كبيرة ، قد يصعب على 

 يتسبب في تأخير العالج. دفعها مما الوبائيالكبد 

يمان والرضا ، تحصين نفسه باإلالوبائيض الكبد مري_من مظاهر الوعى المطلوبة ل5

 بالتفافةتحصينه  ،ثم سبابباأل قدرة واألخذدرة هللا تعالى التى تفوق كل واليقين في ق

 باإلرادةيتسلح  الممكنة وأنعالجها  الت المرض و أساليبلفهم حا المطلوبة الطبية

 لى أبعد مدى ممكن.إالقوية واإلصرار على األخذ باألسباب 

فراد المجتمع بأهمية هذه  ا  وتوعية أسرية استشارات_التوجه إلنشاء مراكز 6

كبد بمرض ال عن اإلصابة الناجمة االجتماعيةمع المشكالت  المراكز في التعامل

فراد بمهارات تمكنهم من التعامل مع هذه المشكالت وبدورها في تزويد األ ،الوبائي

 عليها . والتغلب
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من واقع ظروف مريض الكبد  راكز البحث العلمى ودراسات مشتركةنشاء م_إ7

بحوث ودراسات تعالج صدار خطط وإل وطبيعة المشكالت التى يواجهها، ،الوبائى

 . هده المشكالت
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دراسة بعض التغيرات الفسيولوجية المرافقة للفشل الكلوي المزمن 

 وتأثيراتها السلبية على مرضى الفشل الكلوي

 أ. أسماء محمد أحمد خماج / سكينة أبوزيد سعيد أبوزيدأ .

 ةـة الزاويالزاوية , جامعة ـة التربيكلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الملخص

صبراتة التعليمي في  و ,مدينتي صرمان في مستشفي كل منأجريت هذه الدراسة 

(، وتهدف هذه الدراسة لتقييم  2017/ 1/9م( ولغاية ) 1/1/2017بين ) الفترة ما

بعض التغيرات الفسيولوجية لمرضى الفشل الكلوي الخاضعين للديلزة الدموية ،  وقد 

مريضا مصابين بالفشل الكلوي المزمن ، وتمت مقارنة  45شملت هذه الدراسة متابعة 

شخصا أصحاء )غير مصابين بأي  20المتغيرات المختلفة مع نفس المتغيرات لدى 

مرض( ولقد تم فحص المتغيرات الدموية خالل هذه الدراسة والتي شملت دراسة 

لمستوى تركيز الهيموجلوبين وكذلك الصفائح الدموية وخاليا الدم البيضاء، 

، وكذلك  والكولسترولوالمتغيرات الكيموحيوية في مصل الدم كالدهون الثالثية 

وظائف الكلى. 

( في مستوى P-value < 0.05) ت النتائج اإلحصائية انخفاض معنوي ملحوظوبين

تركيز الهيموجلوبين والصفائح الدموية لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمقارنة 

( لعدد كريات P-value < 0.05)معنوي  بينما وجد ارتفاع مع مجموعة األصحاء.

زمن مقارنة مع مجموعة األصحاء الدم البيضاء في الدم لدى مرضى الفشل الكلوي الم

وأوضحت نتائج الفحوصات الكيموحيوية   > P-value)معنوي  وجود ارتفاع.

لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن  والكولسترول( في تركيز الدهون الثالثية 0.05

(  في تركيز كل (P-value < 0.05  . و كذلك وجود ارتفاع معنويمقارنة باألصحاء

في حمض  ين,  بينما أظهرت النتائج ارتفاع معنوي طفيفوالكرياتينمن اليوريا 

اليوريك في مصل الدم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن مقارنة مع مجموعة 

(   في تركيز (P-value < 0.05 األصحاء. كما أظهرت النتائج ارتفاعا معنويا 

ارنة مع مجموعة أيونات البوتاسيوم والصوديوم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن مق

 األصحاء. 
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الدراسة  الحالية إلى وجود تأثير سلبي لمرض الفشل الكلوي  توصلتوقد  

. مقارنة باألصحاء المزمن في أغلب المتغيرات الفسيولوجية  والكيموحيوية المدروسة 

 المـقدمـة :

 يعد الجهاز البولي والمكون من الكليتين والمثانة والحالبين ومجرى البول من 

األجهزة المهمة في جسم اإلنسان لطبيعة العمل الذي تقوم به ) تنقية الدم من المواد 

الضارة والمواد الفائضة عن حاجة الجسم والتخلص منها على شكل إدرار( وتعمل 

الكلي أيضا على الحفاظ على التوازن الداخلي للماء والمعادن ) الصوديوم والبوتاسيوم 

[. والفشل الكلوي هو 1سفور والماغنسيوم....الخ( بالجسم ]والكلوريد والكالسيوم والف

عدم قدرة الكلى على إزالة الفضالت والمحافظة على التوازن الداخلي للماء واألمالح 

[.والفشل الكلوي المزمن هو تدهور غير عكسي في عمل الكلية 2المعدنية بالجسم ]

ليتها الفسيولوجية ،.ويتم تفقد معه الكلية جزءا مهما من قدرتها الترشيحية  وفاع

تشخيص الفشل الكلوي بالفحص المخبري لوظائف الكلى , وأحيانا بخزعة كلوية 

[.و المشكلة الرئيسية عند مرضى الفشل الكلوي المزمن هي زيادة حموضة الدم مع 3]

السريرية )  مستويات البولينا والمركبات النيتروجينية ومتالزمة اليوريميا ارتفاع

[. ويتطلب الفشل الكلوي 4التسمم الناتج عن تراكم الفضالت النيتروجينية في الدم ( ]

المزمن العالج إما بالمحافظة على التوازن الداخلي للسوائل واأليونات بالجسم عن 

[. يعد الفشل الكلوي 3&2طريق الغسيل الكلوي) الديلزة الدموية ( أو بزراعة الكلى ]

ت منظمة الصحة العالمية ذرألمراض ذات االنتشار العالمي , وقد حالمزمن من ا

لمرض الفشل الكلوي المزمن  لالفتةومراكز الدراسات من التفشي الملحوظ والزيادة ا

خالل السنوات األخيرة ، والعدد اإلجمالي للمرضى الذين يعانون من مرض الفشل 

 430بمعدل انتشار مريض، و 100.000الكلوي المزمن في الشرق األوسط هو 

 [.5مريضا لكل مليون نسمة ]

ماااريض  200كاااان معااادل انتشاااار المااارض  2003أماااا فاااي ليبياااا ففاااي عاااام  

 350زاد معااااادل انتشااااار المااااارض إلاااااى  2007لكاااال ملياااااون نساااامة , وفاااااى عااااام 

،ارتفااااع عاااادد المرضااااى  2009و 2007مريضااااا لكاااال مليااااون نساااامة . وبااااين عااااام 

 2417مريضاااا إلاااى  2116ليبياااا مااان  الاااذين يجااارون عملياااة الغسااايل الكلاااوي فاااي

 2417مريضاااااا, ومااااان المتوقاااااع أن يرتفاااااع عااااادد مرضاااااى الغسااااايل الكلاااااوي مااااان 

وقاااد أظهااارت .  [6] 2024مريضاااا فاااي عاااام 7667إلاااى   2009مريضاااا فاااي عاااام 
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أن معااادل انتشاااار مااارض  2012بياناااات نشااارتها منظماااة الصاااحة العالمياااة فاااي عاااام 

نساااامة ، وزاد معاااادل انتشااااار مريضااااا لكاااال مليااااون  282الفشاااال الكلااااوي عالميااااا 

 .  [7]مريضا لكل مليون نسمة  624المرض إلى 

ونظرا لقلة الدراسات المتوفرة حول المتغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية  

لمرضى الفشل الكلوي في ليبيا والتي ال تتناسب وخطورة المرض وسرعة انتشاره 

راسة في مستشفى صرمان الملحوظة في السنوات األخيرة ، لذا تم إجراء هذه الد

صبراتة التعليمي لتقييم بعض التغيرات الفسيولوجية والكيموحيوية لمرضى كذلك و

الفشل الكلوي المزمن و لسد جانب من الفراغ الموجود في هذا المجال .

 المواد وطرق العمل :

الدموية  أجريت هذه الدراسة على مرضى الفشل الكلوي الخاضعين للديلزة لقد 

صبراتة التعليمي في الفترة  وكذلكبوحدة الكلى التابعة لمستشفى صرمان 

 و , آذكور 17حالة )  45(. وقد شملت الدراسة  2017/ 1/9م( ولغاية ) 1/1/2017)

 10حالة ) 20( مصابين بالفشل الكلوي المزمن ، باإلضافة إلى مجموعة  آإناث 18

مصابين بأي أمراض أخرى .الغير صحاء و( من األشخاص األ آإناث 10 و , آذكور

  :جمع عينات الدم   

مل( من الدم الوريدي وللمجموعتين كلتيهما  10الدم ) تم سحب عينات 

من الدم لكل عينة إلى أنابيب خاصة  أقسام 6باستعمال محاقن طبية معقمة وتم نقل

( لقياس المتغيرات الدموية ، فيما وضع القسم تحتوي على مادة مانعة للتخثر)اإلديتا

األخر من الدم في أنابيب خاصة خالية من أية مادة مانعة للتخثر وتركت بدرجة 

( دقيقة ثم نبذت بواسطة جهاز الطرد المركزي بسرعة 30-10حرارة المختبر ولمدة )

حفظه ( دقائق لفصل مصل الدم .ثم أخذ المصل وتم 10دورة / دقيقة  لمدة ) 3000

درجة مئوية لحين إجراء التحاليل وقياس المعايير  20-عند درجة حرارة 

 الكيموحيوية.

وقد تضمنت الدراسة قياس المعايير اآلتية :   

المتغيرات الدموية : وشملت قياس المعايير التالية :   -1

-أ    Total Leucocytes Countالتعداد الكلي لخاليا الدم البيضاء  

لحساب   (Turks Fluid)استعملت طريقة عداد خاليا الدم ومحلول التخفيف  

.[8] عدد خاليا الدم البيضاء الكلي
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-ب .Hemoglobin (Hb)تقدير تركيز الهيموجلوبين  

(  (Hemoglobin Meterتم استعمال جهاز مقياس تركيز الهيموجلوبين  

محلول تخفيف لتقدير تركيز الهيموجلوبين في عينة الدم  ومحلول درابكن بوصفه

[9].

-ج   Total Platelets Countالتعداد الكلي للصفيحات الدموية  

محلول  همونيوم , بوصفاستعملت طريقة عداد خاليا الدم ومحلول اكسالت األ 

[9].الدموية الكلي ائح التخفيف لحساب عدد الصف

قياس المعايير التالية : المتغيرات الكيموحيوية : وشملت   2.

-أ تقدير الكوليستيرول الكلي للمصل  

لتقدير  [10]وجماعته   Siedelاستعملت الطريقة األنزيمية التي وصفها  

 الكوليستيرول الكلي في المصل . 

نزيمية التي تقدير الدهون الثالثية في مصل الدم : تم استعمال الطريقة األ  -ب

Prenci  [11]و   Fassati   وصفها 

-ج [نزيم اليوراز أتقدير مستوى اليوريا في مصل الدم : تم تقديره باستخدام  

12[ 

تقدير مستوى حمض اليوريك في مصل الدم :تم تقديره حسب طريقة   -د

Fossatti [13]

تقدير مستوى الكرياتينين في مصل الدم : تم تقديره بدون ترسيب بروتين   -ه

[14] 

تقدير مستوى أيونات الصوديوم والبوتاسيوم  في مصل الدم : تم تقديره   -و

Maruna& Trinde [15]حسب طريقة 

التحليل اإلحصائي : 

حيا   SPSSتم تحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام البرنامج اإلحصائي  

استخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغيرات الداخلاة فاي الدراساة . وتام 

للمقارنة بين متوساطات مجتمعاين الدراساة مان خاالل    T – testاستخدام اختبار ت  

αاختبار الفروض اإلحصائية عند مستوى المعنوية  = 5% .  (P-value < 0.05.) 
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النتائـــج : 

ليل اإلحصائي للمتغيارات الدموياة والكيموحيوياة عناد مرضاى بعد إجراء التح 

 -يأتي : الفشل الكلوي تبين ما

 : المتغيرات الدموية ـــ أوال

بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود انخفاض معنوي في تركيز الهيموجلوبين         

(Hb) وتعداد الصفائح الدموية (Platelets)  لدى مجموعة مرضى الفشل الكلوي

. كما  (2,  1الشكلين  و ,1)جدول . المزمن مقارنة مع مجموعة األصحاء كما في 

لدى  (WBC) أشارت النتائج الحالية وجود ارتفاع معنوي لعدد كريات الدم البيضاء

و , 1)جدول .مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمقارنة مع مجموعة األصحاء كما في 

( . 3الشكل 

و األصحاء :( يوضح التغيرات الدموية لمرضى الفشل الكلوي 1جدول )

المجموعات

المتغيرات

مجموعة المرضى

Mean ± S.D 

مجموعة األصحاء

Mean ± S.D 

Hb   g/dl *10.9953 ±  0.71495 14.8370 ± 0.21926 

Hb  

g/dl

0.14659 ± 0.8872715.6190  ± 10.7636الذكور

0.21353 ± 1.2205014.0550 ± 11.3429اإلناث

Platelets *168.47 ±  64.2105243.29 ±  40.717

WBC8.5277 ± 1.048086.9510 ± 0.25078

(p-value < 0.05)% 5* تعني يوجد فرق معنوي عند مستوى المعنوية 

الكلوي( : يوضح التغيرات في مستوى الهيموجلوبين في الدم لمرضى الفشل 1شكل )
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( : يوضح التغيرات في مستوى الصفائح الدموية في الدم لمرضى الفشل الكلوي2شكل )  

( : يوضح التغيرات في مستوى كريات الدم البيضاء في الدم لمرضى الفشل الكلوي3شكل )  

: المتغيرات الكيموحيوية  ـــ ثانيا  

 :المتغيرات األيضية  - أ

لمستويات تركيز الدهون الثالثية  آمعنوي آارتفاعأظهرت نتائج الدراسة الحالية  

والكولسترول بين مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمقارنة مع مجموعة األصحاء كما 

(5-4, الشكلين :2)جدول . مبين في 
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:( يوضح التغيرات األيضية لمرضى الفشل الكلوي2جدول )

المجموعات

 المتغيرات 

مجموعة المرضى

Mean ± S.D 

األصحاءمجموعة 

Mean ± S.D 

CHOL  * 138.44± 38.86140   180.58± 11.65850 

TG *145.39 ±111.691387.9120 ±12.29069 

(p-value < 0.05)% 5* تعني يوجد فرق معنوي عند مستوى المعنوية 

( : يوضح التغيرات في مستوى الكولسترول في الدم لمرضى الفشل الكلوي4شكل )  

( : يوضح التغيرات في مستوى الدهون الثالثية في الدم لمرضى الفشل الكلوي5شكل )  
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  :وظائف الكلى   -ب

وجود ارتفاعات معنوية واضحة فى كل من تركيز اليوريا والكرياتينين في  .1

مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمقارنة بمجموعة األصحاء )جدول لمصل الدم 

 (7-6, الشكل 3.

مرضى الفشل لغير معنوي في حمض اليوريك في مصل الدم وجد ارتفاع  .2

 (8, الشكل 3الكلوي المزمن عند مقارنته باألصحاء )جدول .

وجدت ارتفاعات في مستويات تركيز أيونات البوتاسيوم والصوديوم بين مرضى  .3

(10-9, الشكلين 3الفشل الكلوي المزمن مقارنتهم باألصحاء )جدول .

 في وظائف الكلى لمرضى الفشل الكلويالكيموحيوية ( يوضح التغيرات 3جدول )

   مقارنة باألصحاء :

المجموعات

المتغيرات 

مجموعة المرضى

Mean ± S.D 

مجموعة األصحاء

Mean ± S.D 

Creatnin * 8.4857± 5.17486 0.8550 ± 0.18771 

Urea *111.37 ± 33.97860 
27.6150 ± 

5.56590 

Uric acid8.8634 ± 10.52477 5.5510 ± 0.94960 

Na144.06 ± 62.84997 139.58 ± 1.92221 

K * 7.4131 ± 8.57527 4.1125 ± 0.34270 

(p-value < 0.05) % 5* تعني يوجد فرق معنوي عند مستوى المعنوية 
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في الدم لمرضى الفشل الكلوي  Creatnin( : يوضح التغيرات في مستوى 6شكل )

في الدم لمرضى الفشل الكلوي  Urea( : يوضح التغيرات في مستوى 7شكل )

في الدم لمرضى الفشل الكلوي  Uric acid( : يوضح التغيرات في مستوى 8شكل )
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في الدم لمرضى الفشل الكلوي  Naيوضح التغيرات في مستوى 

يفي الدم لمرضى الفشل الكلو  K( : يوضح التغيرات في مستوى 9شكل )

 المناقشـة :

 P-valueيتضح من خالل نتائج الدراسة الحالية أنه يوجد انخفاض معنوي )

وهي مؤشرات لإلصابة بفقر الدم لدى مرضى  Hb( في تركيز الهيموجلوبين 0.05 >

الفشل الكلوي المزمن, وقد أشارت العديد من الدراسات أن فقر الدم يمثل أحد أهم 

وجاءت نتائج هذه الدراسة [16][17]المضاعفات التي ترافق الفشل الكلوي المزمن 

شل مطابقة لعديد من الدراسات التي أشارت إلى أن وجود فقر الدم لدى مرضى الف

 Erythropoietin رثروبويتين الكلوي المزمن يعزى إلى نقص في إفراز هرمون األ

في نخاع  Erythropoiesisل عن تحفيز عملية تكوين خاليا الدم الحمراء ؤوالمس

وأحد األسباب المهمة النخفاض تركيز الهيموجلوبين هو النقص  .[18][19]العظم 

ركيب الكيميائي لجزيئه الهيموجلوبين, الحاصل في عنصر الحديد الذي يدخل في الت

وينتج هذا النقص بسبب سوء التغذية التي يعاني منها مرضى الفشل الكلوي المزمن 

وتثبيط امتصاص الحديد من األمعاء بسبب ارتفاع مستوى السايتوكينات 

ومن األسباب األخرى التي تؤدي إلى حدوث فقر الدم لدى مرضى  [20].المناعية

المزمن تجمع الفضالت النيتروجينية في الدم التي تثبط إنتاج الخاليا الفشل الكلوي 

 .   [21]المولدة لخاليا الدم الحمراء في نخاع العظم 
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 > P-valueكما تشير نتائج الدراسة الحالية إلى وجود ارتفاع معنوي ) 

ارنة (  لعدد كريات الدم البيضاء في الدم لدى مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمق0.05

تعد زيادة كريات  [22]مع مجموعة األصحاء , وقد اتفقت هذه الدراسة مع ما ذكره 

الدم البيضاء إلى الحالة االلتهابية التي ترافق حالة اليوريميا , والعالج بالديلزة الدموية 

,إذ تعد الخاليا المتعادلة والخاليا الوحيدة في مقدمة الخاليا البلعمية التي يرتفع عددها 

جابة ألي تحفيز انتهازى . است

( لعدد  (P-value < 0.05 لنتائج الحالية إلى انخفاض معنويوأوضحت ا 

الصفائح الدموية في مجموعة مرضى الفشل الكلوي المزمن مقارنة مع مجموعة 

نتيجة  إلى ويعزى سبب هذا االنخفاض  [23]األصحاء , وقد اتفقت هذه النتائج مع 

نية في الدم , إذ تعمل الفضالت النيتروجينية في تثبيط عملية تراكم المركبات النيتروجي

تكوين الصفائح الدموية في نخاع العظم . ويمكن أن يعزى هذا اإلنخفاض إلى زيادة 

حموضة الدم لدى مرضي الفشل الكلوي المزمن , اذ وجد أن لها عالقة طردية 

هو النقص الحاصل في  , ومن العوامل المهمة [24]بانخفاض تعداد الصفائح الدموية 

مستوى هرمون الترمبوبويتين المسؤول عن تنظيم عملية تكوين الصفائح الدموية 

.  [25]والمفرزة من قبل الكلية 

(  p-value < 0.05كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود ارتفاع معنوي ) 

زمن لمستويات تركيز الدهون الثالثية والكوليسترول بين مرضى الفشل الكلوي الم

بالمقارنة مع مجموعة األصحاء , ويمكن يعزى اإلرتفاع في تركيز الدهون الثالثية 

إلى انخفاض مستويات اإلنزيمات والبروتينات التي تشترك في الية التنقية الدموية 

, وقد يرجع زيادة الكوليسترول في الدم بين مرضى الفشل  [26]للدهون الثالثية 

 LCAT     ( Lecithin-Cholesterolلية إنزيم الكلوي المزمن إلى انخفاض فعا

Acyltransferase)  األنسجةوهذا يؤدي على تعطيل نقل الكوليسترول الحر من 

 high- densityالمحيطية إلى جزيئات بروتينات دهنية عالية الكثافة 

Lipoprotiein (HDL-C) [27]  . 

في مصل الدم  و من المعروف أن اليوريا والكيراتينين وحمض اليوريك 

في هذه الدراسة ارتفاعات  قد لوحظيستخدم كإختبارا تشخيصية لوظائف الكلى , ول

معنوية واضحة في كل من اليوريا والكرياتينين وارتفاع طفيف في حمض اليوريك 

في مصل الدم مرضى الفشل الكلوي المزمن بالمقارنة بمجموعة األصحاء , وهذه 
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ارتفاع  إلى وقد يعزى [28][29]لدراسات السابقة النتائج تتماشى مع العديد من ا

مرضى الفشل الكلوي إلى أنهما من المخلفات لتركيز اليوريا والكيراتنين في مصل دم 

األيضية التي تطرح طبيعيا عن طريق اإلدرار , وفي حالة العجز الكلوي يحدث خلل 

تراكم فيرتفع ونقص في وظيفة الكلية يؤدي إلى قلة طرح هذه المخلفات فتتجمع وت

. ويعود السبب في ارتفاع تركيز حامض اليوريك في  [28]تركيزها في مصل الدم 

مصل الدم عند المرضى إلى قلة طرح الكلية لحامض اليوريك نتيجة النخفاض نسبة 

 فيحدث تجمع وتراكم لحامض اليوريك في الدم .   (GRF) الترشيح الكلوي الكبيبي 

الدراسة إلى وجود ارتفاعات في مستويات تركيز كما أشارت النتائج في هذه  

أيونات البوتاسيوم والصوديوم بين مرضى الفشل الكلوي المزمن مقارنة بمجموعة 

األصحاء, حي  يمكن أن يعزى زيادة البوتاسيوم إلى أسباب عديدة منها دور الكلية في 

حدوث %( من البوتاسيوم الداخل إلى الجسم , فعند 95-90طرح ما يقارب من )

 ] ل , وقد اتفقت هذه النتائج مع ءالعجز الكلوي المزمن فإن كفاءة هذه العملية تتضا

. أما بالنسبة لزيادة أيون الصوديوم فهذا قد يعود إلى حدوث انخفاض في كفاءة  [30

( تعمل على التقليل من ترشيح الصوديوم وزيادة (GRFمعدل الترشيح الكبيبي 

والتي أشارت  [32], ولكن يختلف مع دراسة  [31]تركيزه وهذا يتفق مع دراسة 

إنه يوجد انخفاض في مستوى تركيز أيونات الصوديوم في مصل الدم  انتائج دراستهم

يونات الصوديوم في مصل الدم بين مرضى الفشل الكلوي المزمن أ, قد يرجع نقص 

[33]مما يزيد من فقد أيونات الصوديوم في البول  إلى نقص هرمون األلدوستيرون

  :التوصيـات

:  بما يلينوصي من خالل النتائج التي تم التوصل إليها هذه الدراسة      

تباع نظام غذائي قليل البروتين و البوتاسيوم والصوديوم  للتقليل من النتائجا  1-

.الكلويالسلبية وتأثيراتها الضارة على صحة  المصابين بالفشل 

تجنب اإلفراط في تناول األدوية , ومسكنات اآلالم فهي تضر بالكليتين.  2-

جرام باليوم ألن  2-1يجب التحكم بكمية الصوديوم المتناولة بحي  ال تزيد عـن   3-

الصوديوم  السوائل ويزيد من ضغط الدم، ومن أهم مصادر احتباسالملح يزيد من 

.ملح الطعام واألطعمة الجاهزة والمصنعة
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اليوممليجرام  1500يجب التقليل من كمية البوتاسيوم المتناولة بحي  ال تزيد عن   4-

. ومن أهم مصادره الموز والبطاطا والمشمش والفاصوليا واللحوم الحمراء 

 .والحليب

يجب اإلسراع باتخاذ اإلجراءات الطبية الالزمة عند إصابة الكلية خوفا من تفاقم  5-

سيل الكلوي للتخلص من الفضالت و المواد المرض والدخول في عمليات الغ

 السامة.

. التركيز علي شرب الماء النقي الصالح للشرب  6-
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1. Conclusion 
In this study, the activity concentrations of the terrestrial 

radionuclides 226Ra, 232Th, and 40K  in the soil samples collected 
from 11 sites along the coast between Tripoli and Zawiya, 
northwest Libya, were measured using gamma-ray spectrometry 
with a high-purity germanium detector. The results obtained 
showed that the values of the radionuclides concentration for all 
the selected sampling locations are found to be lower than the 
world averages. In addition, the results in this study are 
comparable to those determined in other Libyan regions and 
other countries.  

Moreover, for more conclusive assessment of the radiological 
hazard due to gamma radiation emitted from the radionuclides 
present in the soil of the studied areas, the following radiological 
hazards parameters: absorbed gamma dose rate (Dout), total 
annual effective dose (Deff), excess lifetime cancer risk (ELCR), 
radium equivalent activity (Raeq), and the external hazard index 
(Hex), were calculated for each soil sample. All the calculated 
radiological parameters were below the international 
recommended limit values. Therefore, no significant radiological 
hazards are posed to the human population living in the 
investigated areas. Hence, these areas are safe and can be used as 
dwelling areas and sources of the building material without 
giving any radiological hazard to the local population. 

The data obtained in the present study as reference data for 
monitoring any changes in the radioactive background level in 
the studied area, caused by nuclear activities in the future. The 
results may also be useful to establish soil radioactivity mapping
in Libya. 
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Samp
ling 
code

Radiological Index

Absorbed 
dose rate. 

Dout (nGyh-1)

Annual 
effectiv

e
dose. 
Deff 

(μSv y-

1)

Excess 
lifetime 

cancer risk 
(×10-5)

Radium 
equivalent 
activity Req

(Bqkg-1)

Exter
nal 

hazar
d

index. 
Hex

C01 20.53 25.18 8.81 41.84 0.113
C02 22.94 28.13 9.85 46.71 0.126
C03 22.42 27.50 9.63 45.83 0.124
C04 24.11 29.57 10.04 49.48 0.134
C05 18.94 23.23 8.13 39.14 0.106
C06 20.73 25.42 8.90 42.12 0.114
C07 25.13 30.83 10.08 51.74 0.140
C08 24.83 30.45 10.07 50.64 0.137
C09 23.85 29.25 10.02 48.72 0.132
C10 22.88 28.06 9.82 46.80 0.126
C11 18.78 23.03 8.06 38.66 0.104

Range
(18.78-
25.13)

(23.03-
30.83)

(8.06-10.08) (38.66-51.74)
(0.104

-
0.140)

Average 22.29 27.33 9.57 45.61 0.12
World 

average
(UNSCE
AR 2008)

58 70 25 370 1
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used). 
Radium equivalent activity and external hazard index Hex

The estimated radium equivalent activities (Raeq) for the 
collected samples are shown in the six column of Table 4. The 
average value of Raeq in the present study was calculated as 45.61 
Bqkg-1, which is within the range of 38.66 and 51.74 Bqkg-1.  All 
estimated values of Raeq are lower than the suggested limit value 
of 370 Bqkg-1 as recommended by the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD 1979). 
Therefore, soil from these regions is safe and can be used in 
building of dwellings and sources of construction material 
without giving any significant radiological threat to the 
population. 

The calculated values of external hazard index (Hex) for the 
soil samples of the study area are given in the last columns of 
Table 4. The obtained values of Hex were found to range 
between 0.104 and 0.14 with an average value of 0.12. All results 
were found less than the recommended limits 1 as reported in the 
Radiation Protection 112 report given by the European 
Commission (EC) (European Commission 1999). Since the 
regions from which the soil samples were collected are safe and 
can be used as dwelling areas and sources of the building 
material without giving any radiological hazard to the local 
population. 
Table 4: Absorbed gamma dose rate, annual effective dose, 
excess lifetime cancer risk, radium equivalent activity and the 
external hazard Index.  
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the ground surface (Dout, nGy h-1) originates from the terrestrial 
radionuclides in soil were calculated using the Eq. (2). The 
results of Dout are presented in the second column of Table 4. It 
can be observed that the calculated absorbed dose rate varied in a 
range of 18.78-25.13 nGyh-1 with an average value of 22.29 
nGyh-1. This average value is lower than the world average 
absorbed dose rate of 59 nGyh-1 as reported by UNSCEAR 
(UNSCEAR, 2008). 
Annual effective dose
The annual external effective dose (Deff) from outdoor terrestrial 
gamma radiation received by the population living in the study 
area was calculated by using the Eq. (3). The calculated values of 
Deff were found lower than the world average annual effective 
dose received from terrestrial gamma radiation of 70 μSv y-1 as 
reported by  (UNSCEAR, 2008). They lie in the range of 23.03–
30.83 μSv y-1 with an average value of 27.33 μSv y-1.
Excess life time cancer  

The excess lifetime cancer risk (ELCR) of the soil in the 
study area has been estimated using the formula (5) and 
presented in the 4 column of Table 4.  The calculated values of 
ELCR lie in the range of 8.06×10-5-10.08×10-5, with an average 
value of 9.57×10-5. This value is less than 24×10-5 which 
corresponds to the world average limit of ELCR for outdoor 
terrestrial gamma radiation. According to this result, the risk to 
develop mortal cancer among the local population caused by 
exposure to terrestrial radiations is about 95.7 out of a million 
adults, which is lower than the prediction reported by UNSCEAR 
which is 245 out of a million deaths due to cancer (if the 
UNSCEAR total natural radiation dose of 0.07 mSv y-1 was 
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Sana'a/Yemen (2012)
Coastline of the Gulf 
of Aqaba/ Saudi 
Arabia

11.42 22.48 641.08
Al-Trabulsy et 
al. (2011)

Failaka Island/Kuwait 14.7 9.69 333
Jallad, K. N. 
(2014)

Basrah/Iraq 58.44 19.38 321.76
Mohammed and 
Ahmed (2017)

Caceres/Spain 46.00 49.00 650.00
Baeza et al. 
(1992)

Lombardia/Italy 72.00 48.00 617.00
Guidotti et al. 
(2015)

Greece 25 – 355
Anagnostakis et 
al. (1996)

Southwestern/Nigeria 54.50 91.10 286.50 Ajayi (2009)

Tehran/ Iran 38.80 43.40 555.10
Asgharizadeh et 
al. (2013)

Istanbul/Turkey 27.70 32.50 388.00
Belivermis et al. 
(2010)

Rechna 
interfluvial/Pakistan

50.6 62.3 662.2
LaBrecque 
(1994)

Punjab andHimachal 
Pradesh/India

56.74 87.42 143.04
Singh et al. 
(2005)

World average 32 45 412
UNSCEAR 
(2008)

Radiological hazards 
Absorbed gamma dose rate 

The terrestrial gamma dose rates in outdoor air at 1m from 
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World 
average 
(UNSCEAR 
2008)

32 45 412

Table 3: Comparison of activity concentration (Average value) of 
226Ra, 232Th and 40К in soil samples with those reported for other 
countries and different regions of Libya.

Region and
Country

Activity concentration 
(Bqkg-1)          

Reference226Ra 232Th 40K
Tripoli/Libya 10.5 9.5 270 Shenber (1997)

Jabal Eghei/Libya 339 73 1224
Tereesh et al. 
(2013)

Valley Rwagh/Libya 121 202 73
Elnimr et al. 
(2017)

Coastal regions 
between Tripoli and 
Zawiya /Libya

11.67 8.81 277.47 This study

Algeria 50 25 370
UNSCEAR 
(2002)

Qena/Egypt 11.90 10.50 1636
Ahmed, N.K. 
and Mohamed 
El-Arabi (2005)

Amman/Jordan 44.00 20.90 241.6
Al-Hamarneh 
and Awadallah 
(2009)

Mount Lebanon/ 
Lebanon

46 24 206
El Samad et al. 
(2018)

North of 48.2 41. 7 939.1 Harb et al. 
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could be due to the different composition of the soil in each 
region, and to the types of the rock from which the soils originate 
and also to the formation and geological processes that are 
involved. 

Table 2: Activity concentrations of 26Ra, 232Th and 40К
measured in the soil samples
Sampling 
code

Activity concentration (Bqkg-1)
226Ra 232Th 40K

C01
9.46 ± 0.64 8.17 ± 0.47

269.19 ± 
4.74

C02
11.22 ± 0.69 8.70 ± 0.57

299.84 ± 
5.14

C03
12.66 ± 0.71 8.25 ± 0.49

278.00 ± 
4.77

C04
11.81 ± 0.73 10.33 ± 0.61

297.81 ± 
5.07

C05
12.17 ±  0.63 7.66 ±  0.56

208.33 ± 
4.10

C06
10.57 ± 0.70 7.39 ± 0.49

272.95 ± 
4.63

C07
11.88 ± 0.77 11.50 ± 0.57

304.55 ± 
5.22

C08
13.08 ± 0.75 9.22 ± 0.55

316.92 ± 
5.39

C09
12.65 ± 0.69 9.07 ± 0.50

300.46 ± 
5.12

C10
11.40 ± 0.70 9.26 ± 0.48

288.21 ± 
4.91

C11
11.53 ± 0.62 7.37 ± 0.41

215.88 ± 
4.25

Range (9.46-13.08) (7.37-11.50) (215.88-
316.92)

Average 11.67 8.81 277.47
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Eastern countries such as Egypt (Qena) (Ahmed and Mohamed 
2005), Saudi Arabia (Coastline of the Gulf of Aqaba) (Al-
Trabulsy et al. 2011) and Kuwait (Failaka Island) (Jallad 2014), 
it is lower than that measured at Jabal Eghei (Libya) (Tereesh et 
al. 2013), Valley Rwagh (Libya) (Elnimr et al. 2017), Algeria 
(UNSCEAR 2002),  Jordan (Amman) (Al-Hamarneh and 
Awadallah 2009), Lebanon (Mount Lebanon) (El Samad et al. 
2018), Yemen (North of Sana'a) (Harb et al. 2012), Iraq (Basrah) 
(Mohammed and Ahmed 2017), Spain (Caceres) (Baeza et al. 
1992), Italy (Lombardia) (Guidotti et al. 2015), Greece 
Anagnostakis et al. 1996), Nigeria (Southwestern) (Ajayi 2009),  
Iran (Tehran) (Asgharizadeh et al. 2013), Turkey (Istanbul) 
(Belivermis et al. 2010), Pakistan (Rechna interfluvial) 
(LaBrecque 1994), and India (Punjab and Himachal Pradesh) 
(Singh et al. 2005). This behaviour is almost similar for 232Th, 
except for Saudi Arabia and Kuwait the average activity 
concentration of 232Th in this work is also higher than the values 
reported in these two countries.  

The average activity concentration of 40K obtained in the 
present work is higher than the average values of 40K measured at 
Tripoli and Valley Rwagh in Libya, Lebanon (Mount Lebanon) 
and Yemen (North of Sana'a) and lower than that measured at 
Jabal Eghei in Libya, Algeria, Egypt (Qena), Saudi Arabia 
(Coastline of the Gulf of Aqaba) and Kuwait (Failaka Island), 
Jordan (Amman), Iraq (Basrah), Spain (Caceres), Italy 
(Lombardia), Greece, Nigeria (Southwestern),  Iran (Tehran), 
Istanbul (Turkey), Pakistan (Rechna interfluvial), and India 
(Punjab and Himachal Pradesh). The variation among the activity 
concentrations of the radionuclides in soils of different countries 
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been measured by using the gamma spectrometry. The measured 
activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K, with their range 
and their average value, are shown in Table 2. As can be seen 
from Table 2, the measured activity concentration of 226Ra 
ranged from 9.46 to 13.08 Bqkg-1 with an average value of 11.67 
Bqkg-1. The highest value of the activity concentration of 226Ra 
radionuclide has been reported in the soil sample collected from 
location C08, whereas the lowest value is found at location C01. 
For 232Th, the range of measured activity concentration varies 
from 7.37 to 11.50 Bqkg-1 with an average value of 8.81 Bqkg-1.
The lowest value was measured in location C11 while the highest 
value is found at the location C07. The average value of the 
activity concentrations of 40K is 277.47 Bqkg-1 in a range of 
215.88–316.92 Bqkg-1. The lowest value was found in location 
C08 and the highest value was observed in location C11. The 
differences in the activity concentrations of natural radionuclides 
in the different soil samples may be due to the different 
composition of the soil in each region, and to the types of the 
rock from which the soils originate and also to the formation and 
geological processes that are involved. The results revealed also 
that the measured activity concentration of 40K is significantly 
higher than the measured activity concentration values of both 
226Ra and 232Th in all the soil samples. This indicates that 40K is a 
most abundant terrestrial radionuclide than the other 
radionuclides in the investigated soils. 

It can be observed from Table 3 that average activity 
concentration of 226Ra measured in the present study is quite 
close and comparable to those measured in Libya’s Tripoli region 
(Shenber 1997), as well in some Arab countries and Middle 
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          (4) 
where LE is the average life expectancy (approximately 70 years) 
and RF (Sv-1) is the risk factor, which reflects the fatal cancer 
risk per sievert (Taskin et al.  2009 ). For stochastic effects, RF is 
determined by the ICRP (1990) at 0.05 for the public (ICRP, 
1990). 
Radium equivalent activity ( Raeq) and external hazard index 
Hex

In order to assess if soil which could be used as dwelling 
areas and sources of building material without giving any 
significant, the two hazard index: radium equivalent (Raeq)
activity in Bqkg-1 and external hazard index (Hex) were calculated 
at all sampling locations.  The Raeq is defined as a weighted sum 
of the specific activities of 226Ra, 232Th and 40K on the base 
assumption that 370 Bq.Kg-1 of 226Ra, 259 Bq.Kg-1 of 232Th and 
4810 Bq.Kg-1 of 40K produce the same gamma-ray dose rate. Raeq

is calculated through the following relation as defined by Beretka 
and Methew (Beretka and Mathew 1985): 

               (5)
Where ARa, ATh, and AK are the activity concentrations (Bq.Kg-1)
of 226Ra, 232Th and 40K respectively. 
The external hazard index (Hex) was calculated using the 
following the equation (Beretka and Mathew 1985): 

                (6) 

Results and discussion  
Activity concentration results  

The activity concentrations of terrestrial radionuclides 
226Ra, 232Th and 40K in investigated surface soil samples have 
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Where Ac is the activity concentration of the radionuclide in the 
sample, Cn is the net count rate under the corresponding peak, Pγ

is the absolute transition probability of the specific gamma ray, 
M is the mass of the sample (kg) and ε is the detector efficiency
at specific gamma ray energy.
Radiological hazards 
Absorbed gamma dose rate and annual effective dose 

The absorbed gamma dose rate in outdoor air at 1 m above 
the ground (Dout in nGy h-1) and corresponding annual effective 
dose Deff (mSv y-1) were estimated by using the activity 
concentrations (Bq kg-1) of 226Ra, 232Th and 40K, and according to 
the following equations (UNSCEAR 2008): 

               
                             (2) 

         (3)
Where ARa, ATh and AK are the activity concentrations in the soil 
samples (Bq kg-1) of 226Ra, 232Th and 40K, respectively. 8760 is 
the annual exposure time, 0.7 is the conversion factor from the 
absorbed dose in air to the effective dose for adults) (UNSCEAR 
2008) and 0.2 is the outdoor occupancy factor. 
Excess life time cancer  

The excess lifetime cancer risk (ELCR) is the probability of 
development of mortal cancer over a lifetime of an average adult 
individual caused by exposure to ionizing radiation. For outdoor 
exposure, ELCR can be calculated from outdoors annual 
effective dose  using the following equation (Taskin et al.  
2009 ):
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sample was weighed, packed in 350 ml standard plastic Marinelli 
beakers, sealed, and stored for 1 month to ensure the 
establishment of secular equilibrium between 226Ra, 232Th and 
their short-lived progenies. The preparation of samples and 
radioactivity measurements were made in Tajoura Nuclear 
Research Centre (TNRC), Libya. 
Calculation of activity concentration and estimation of 
radiological hazards 
Activity concentration 

In this study, High Purity Germanium detector (HPGe) 
mounted on 40 liter liquid Nitrogen Dewar is used to detect and 
measure the natural elements in the earth crust. This detector is 
connected to Gor Tec ACE multichannel analyzer (MCA) with 
efficiency of 30%. The ACE is made up of a model 916 card; it 
monitors the presets, lifetime, real time and other functions. It 
has an energy resolution of l.8 keV for the l332.5 keV gamma-
ray transition of 60Co. The shielding required around the detector 
or around the whole Dewar is Lead shield contained two inner 
concentric cylinders copper and cadmium to reduce the 
background level of the system.  

The concentration of natural radionuclide was calculated by 
the application of Eq. (1), 1460 keV was used to determine 40K
and the series of 226Ra daughters, respectively. The gamma ray 
lines of 295.l – 351.7 keV (Pb-214) and 609.3 - 1120.3 -1764.5 
(Bi-214) were used to determine 226Ra. The gamma-ray lines of 
238.63 (Pb-214),  338.4 - 911.19 - 968.9 keV (AC-228) and 
583.19 keV (Tl-208) were used to determine 232Th. 

                   (1) 
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C09 32°49′40.04″N 13°00′08.60″E
C10 32°50′14.14″N 13°02′47.70″E
C11 32°50′36.39″N 13°04′21.54″E

Fig1: Map of the sampling locations.

Sampling and sample preparation 
At each selected site an area of 40×40 m was marked and 

three soil samples were randomly taken and thoroughly mixed 
together and homogenized to ensure a representative sample of 
the sampling site. After clearing the ground of selected sampling 
area from organic material, vegetation, roots, pebbles and stones, 
1.5 kg of soils were collected from a depth of about 5–10 cm 
since topsoil and filled into labeled plastic bags and then 
transferred safely to the laboratory. The collected samples were 
ground into a fine powder and sieved through 2 mm mesh to 
ensure a homogenized uniform size. The samples were then dried 
in an oven at a temperature slightly above 100 °C to ensure that 
the moisture content was completely removed. Then each dried 
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(the capital of Libya) and Zawiya district. These two cities have a 
shoreline bordering the Mediterranean Sea, and they are the most 
populated areas in western Libya. Zawiya district is located on 
the northwestern side of Tripoli. The investigated region extends 
along the shore of the Mediterranean Sea at a few kilometres (1-2
km) from the water, between the latitudes 32°46′02.32″N and 
32°50′36.39″N and the longitudes 12°41′55.43″E and 
13°04′21.54″E and along the coastal highway which links the 
capital Tripoli with Zawiya district. The land use of these regions 
is mainly residential and agricultural. 

In the present investigation, the soil samples were collected 
from 11 sites along the coastal highway between Tripoli Zawiya 
and along a distance of about 40 km. The sampling sites were at 
a distance 1-3 km from each other. The sampling sites locations 
in the study area are shown in Fig. 1. Table 1 shows the 
geographical coordinates (longitude and latitude) of sampling 
sites. The longitude and latitude of sampling locations were 
obtained by using the Global Positioning System (GPS). 
Table 1: Geographical positions of soil sample locations. 

Sample 
location code

Latitude Longitude

C01 32°46′02.32″N 12°41′55.43″E
C02 32°46′54.12″N 12°45′7.45″E
C03 32°47′22.24″N 12°46′52.03″E
C04 32°47′47.40″N 12°50′29.26″E
C05 32°47′48.92″N 12°51′54.22″E
C06 32°48′22.97″N 12°54′42.77″E
C07 32°48′49.64″N 12°55′58.91″E
C08 32°49′26.69″N 12°58′59.52″E
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for ascertaining of any changes in radiation levels with time as a 
result of the nuclear industries and other human activities. The 
measurements of radionuclide concentration in soil and 
assessment of radiological hazard from soil samples have been 
made by many researchers throughout the world (Baeza et al. 
1992; Anagnostakis et al. 1996;  Ahmed and Mohamed 2005; 
Singh et al. 2005; Ajayi 2009; Al-Hamarneh and Awadallah 
2009; Belivermis et al. 2010; Jabbar 2010; Al-Trabulsy et al. 
2011; Harb et al. 2012; Asgharizadeh et al. 2013; Jallad 2014; 
Guidotti et al. 2015;   Mohammed and Ahmed 2017; El Samad 
2018). In Libya, many studies related to determination of 
distributions of the terrestrial radionuclides and their 
concentrations in soil and rocks were performed (Shenber 1997; 
Tereesh et al. 2013; Elnimr et al. 2017).  

However, according to thorough literature review, a 
comprehensive study related to measurement of activity 
concentrations of the terrestrial radionuclides and assessment of 
associated radiological hazards in soil samples collected from 
areas along the coast between Tripoli and Zawiya in northwest 
Libya has not yet been performed. Hence, the main objective of 
this study is to determine the activity concentrations of 226Ra,
232Th and 40K radionuclides in 11 soil samples collected from the 
coastal region between Tripoli and Zawiya around the northwest 
Libya and to evaluate the absorbed gamma dose rate, annual 
effective dose, excess lifetime cancer risk, radium equivalent 
activity and the external hazard index.  
Material and method
Description of study area 

The study area is in the region situated between Tripoli 
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component of the natural radiations comes mainly from long-
lived primordial radionuclides and their daughter nuclides, which 
are present on earth’s crust since the creation of the earth.  The 
most important primordial radionuclides present in the soil are 
the radionuclides with half-lives comparable to the age of earth, 
mainly Uranium-238 (t1/2 = 4.47 x 109 y), Thorium-232 (t1/2 = 1.4 
x 109 y) and Potassium-40 (t1/2 = 1.25x 109 y) and their decay 
series nuclides.  

The terrestrial radiations find their way from environment into 
human body through two main pathways; external and internal 
exposure. External exposure occurs when the body is exposed to 
gamma rays emitted by terrestrial radionuclides outside the body. 
While, the internal exposure occurs when the primordial 
radionuclides or their decay products are incorporated into the 
body. A major portion of the internal exposure from natural 
sources is formed by the inhalation exposure to inert radioactive 
gas and its progeny. This gas is produced from the disintegration 
of 238U and 232Th in the soil; it percolates through the soil, and 
diffuses into the air we breathe. The average effective dose from 
radon radiation is approximately 1.3 mSv y-1 (UNSCEAR 2000; 
UNSCEAR 2008).    

The determination of natural radioactivity concentration in the 
environment, especially soil is of particular importance for 
assessing gamma radiation dose and terrestrial gamma dose rate, 
which plays a vital rule for the health risk estimation due to the 
terrestrial external radiation exposure and internal exposure from 
inhalation and ingestion. Also, it is necessary to measure and 
monitor the activity levels of radionuclides in the soil to establish 
baseline map and database on environmental radioactivity levels 
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Introduction: 
The exposure of human populations to ionizing radiation 

arises from natural and man-made sources. According to the 
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiation (UNSCEAR), the average annual dose received by the 
human population from ionizing radiation emitted from natural 
and artificial radiation is 2.8mSv of which 2.4 mSv y-1 is due to 
the natural radiations and 0.4 mSv y-1 is due to exposure to 
artificial radiations (UNSCEAR 2000; UNSCEAR 2008). The 
natural radiation arises from two main sources, cosmogenic 
(cosmic radiation or cosmic rays) and terrestrial radionuclides. 
The natural radiation (also called natural background radiation) 
arises from two main sources, cosmogenic (cosmic radiation or 
cosmic rays) and terrestrial radionuclides.  Cosmogenic 
radionuclides are produced from the reaction of high-energy 
cosmic rays (emitted by the stellar sources) with the nuclei of 
atoms in the atmosphere. The average annual dose received by 
people from these radiations is 0.39 mSv y-1, which varies with 
altitude and latitude. 
The terrestrial radionuclides are the long-lived primordial 
radionuclides and their daughter nuclides, which are present on 
earth’s crust since the creation of the earth. The soil is the most 
important source of the terrestrial

radionuclides, whose radiation level varies from place to place 
and it is related to the geological structure and composition of the 
soils. The presence of terrestrial radionuclides in soil originates 
from the disintegrating of rocks through the processes of erosion 
and deposition, and they are carried to the soil by rain and flows 
and become an integral component of the soil. The terrestrial 
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natural radioactivity of surface Soil samples  in 
coastal regions between 

Tripoli and Zawiya 
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Abstract: 
The activity concentrations of the natural radionuclides 226Ra, 
232Th, and 40K were measured using a high-purity germanium 
detector in surface soil samples collected from the regions along 
the coast between Tripoli and Zawiya, The radiological hazard 
indices like the outdoor absorbed gamma dose rate and their 
corresponding annual effective dose and excess lifetime cancer 
risk, radium equivalent activity and external hazard index were 
also calculated to assess the radiological impacts caused by the 
terrestrial radionuclides on the population working and living in 
the selected regions. The levels of natural radioactivity and 
radiation hazard parameters were compared with the international 
recommended values. All obtained results were found to be 
below the international recommended limit.  This indicates that 
the soils considered were safe and can be used in the building of 
dwellings and sources of construction material without giving 
any radiological hazard to the local population. 
Keywords: Natural radioactive nuclides; soil; activity 
concentration; absorbed gamma dose rate; annual effective dose 
and excess lifetime cancer risk
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النشاط االشعاعي الطبیعي لعینات التربة السطحیة في المناطق الساحلیة 
بین طرابلس و الزاویة

ــ جامعة غریانكلیة التربیة ككلة  –عبد الرحمن سالم العجیليأ . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الملخص بالعربي
  ) و226تم قیاس تركیزات النشاط للنویدات المشعة الطبیعیة لكل من ( الرادیوم      

) باستخدام كاشف الجرمانیوم عالي النقاوة في  40) و ( البوتاسیوم  232( الثوریوم 
اطق على طول الساحل بین طرابلس عینات التربة السطحیة التي تم جمعھا من المن

لق معدل جرعة جاما للھواء الط: مؤشرات المخاطر االشعاعیة مثل ، والزاویة و
خطر اإلصابة بسرطان مدى زیادة ویة الفعالة ، ولھا من الجرعة السنما یقابالممتصة و
 ـ أیضاـ مؤشر الخطر الخارجي التي تم حسابھا ، و نشاط مكافئ الرادیومالحیاة ، و

 ة األرضیة على السكان والعاملینلتقییم اآلثار اإلشعاعیة التي تسببھا النویدات المشع
 في المناطق المختارة .

معاییر خطر االشعاع بالقیم ، و شعاعي الطبیعيتمت مقارنة مستویات النشاط اإلو   
قل من وجد أنھا أ جمیع النتائج التي تم الحصول علیھات الدولیة الموصى ، وبعد تجمیع

 الحد الموصى بھ دولیا .
مصادر ، و یمكن استخدامھا في بناء المساكن، و ن التربة تعتبر آمنةوھذا یدل على أ  

اعي للسكان المحلیین . مواد البناء دون إعطاء أي خطر إشع
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test of Perron (1989). The results obtained from the LM unit root 
test with one structural break indicate a rejection of the unit root 
null hypothesis for 4 out of 7 variables. These results confirmed 
the claim of Perron (1989) that the observed unit root behavior 
by traditional unit root tests may have resulted from failure to 
account for a structural break in the data. 

Lee and Strazicich (2003) concluded that in many economic 
time series, allowing for only one structural break may be too 
restrictive. Thereby, applying the LM unit root test with one 
structural break is insufficient, since significant structural breaks 
are very likely to have occurred in the Libyan economy time 
series. Thus, LM unit root test with two-structural breaks was 
used to determine the most significant structural breaks in the 
data. the LM unit root test with two-structural breaks indicates 
that there is no additional evidence against the null hypothesis of 
unit root compared to the result of LM unit root test with one-
structural break, except .
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official exchange rate in 1999; the lifting of sanctions imposed 
by UN in 2003; and the unification of the exchange rate in 2002. 

Table 4: results of two-Break minimum LM unit root test, 
model C: breaks in intercept and slope 

Variable T-statistic k Result
Narrow money supply ( -4.5024 1988 2003 0 Unit Root
Real income  ( ) -4.9039 1988 2001 3 Unit Root
Domestic price level ( ) -6.039 1987 1999 3 Stationary
Exchange rate ( ) -6.113 1999 2002 0 Stationary

-5.792 1987 1995 3 Stationary
Expected inflation ( ) -6.538 1989 1999 4 Stationary
Output gap (g) -7.860 1987 2004 1 Stationary

Note: (1) The asterisk denotes statistically significant at 5-percent. (2) The critical 
values at the five percent significance level are as follows for , is λ= (0.2, 0.6) = -5.74. 
for is  λ= ( 0.6 ,0.8 ) = -5.73, for e is λ= ( 0.4, 0.6 )= - 5.67,and for g is  λ= (0.2 , 0,8 ) = 
-5.71 . 

IX. Discussion and Conclusions
To test for the stationarity of the Libyan time series data, the 

ADF and PP tests were conducted for 7 time series. The 
regression results for ADF and PP tests with an intercept term 
and a liner trend indicates that the traditional unit root tests were 
able to reject 1 out of the 7 series, representing about 14 percent 
of the variables considered. Following the traditional unit root 
tests, the LM unit root test with one structural break was used to 
affirm the order of integration. The interesting features of the LM 
unit root test are that the break point is determined endogenously 
from the data; it does not exhibit spurious rejections in the finite 
sample when break occurs under the null hypothesis; and critical 
values of the test corresponds to the exogenous structural break 
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VIII. Empirical results of the LM unit root test with 
two endogenous structural breaks.

The two-break minimum LM unit root test is applied to 
Libyan data to analyze whether the time series is stationary or 
non-stationary, as well as to determine the major structural 
breaks. The regression results for the two-break LM unit root test 
are reported in Table 4. The LM unit root test with two-structural 
breaks indicates that there is no additional evidence against the 
null hypothesis of unit root compared to the result of LM unit 
root test with one-structural break, except . Results of the 
endogenous two-break LM unit root test for model C (two 
changes in the level and trend) show that the variable imported 
inflation  is trend stationary when the structural break is 
considered under both the null and alterative hypotheses at un-
known time in trend function. 

Overall, the two-break points in the level and trend for time 
series are significant for 5 time series. However, for the reminder 
of the time series the two breakpoints are not statistically 
significant in the first and/or in second break. These being 
narrow money supply ( , and real income ( ). Regarding the 
stationary series the break dates were consistent with increasing 
oil prices during the period of the early 1980s ; collapse of oil 
prices during the mid 1980s until 1990s ;the economic reforms in 
the early 1990s and the beginning of this century in which the 
restrictions upon the private sector were alleviated; the United 
Nation sanctions in the early 1990s; the depreciation of the 
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apparently indicates that the following three variables: i.e., ,
and   are non-stationary. 

In general, the results of the LM unit root test with one-
structural break indicate that there is additional evidence against 
the null hypothesis of unit root compared to the results of 
traditional unit root tests, namely ADF and PP unit root tests. In 
other words, while the traditional ADF and PP unit root tests 
suggest that , , and  are non-stationary, results from the 
LM unit root test with one-structural break suggest that these 
time series are trend stationary when the structural break is 
considered under both the null and alterative hypotheses at un-
known time in trend function. However, we have to perform an 
endogenous two-break Lagrange multiplier unit root test that 
allows for breaks under both the null and alternative hypotheses. 
Thereby, rejection of the null unambiguously implies trend 
stationary.

Table 3: Results of one-break minimum LM unit root test, 
model C: break in intercept and slope

Variable t-statistic K Result
Narrow money supply ( -3.3958 2004 0 Unit Root
Real income  ( ) -3.8093 1995 3 Unit Root
Domestic price level ( ) -5.621 1999 3 Stationary
Exchange rate ( ) -7.731 2000 4 Stationary
Imported inflation -3.7753 2001 1 Unit Root
Expected inflation ( ) -4.802 1998 4 Stationary
Output gap (g) -5.479 1986 0 Stationary

Note: (1) The asterisks  denotes statistically significant at 5-percentlevel. (2)The 
critical values at the five percent significance level are as follows for , eis λ= ( 0.4)= -
4.50,for is  λ= ( 0.3 ) = -4.45,and for g is  λ= (0.2 ) = -4.47. 
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VII. Empirical results of the LM unit root test with 
one structural break.

The LM unit root test with one-structural break is applied to 
Libyan data to analyze whether the time series is stationary or 
non-stationary. The regression results for the LM unit root test 
with one-structural break are presented in Table 3. One model is 
considered here; Model (C), which allows for two changes in the 
level and trend. All variables of interest are in log form, with 
exception of exchange rate. Due to the small sample size, a 
maximum of 4 lags was specified in GAUSS.

The results of the LM unit root test with one-structural 
break show a rejection of unit root null hypothesis for 4 out the 7 
series. These are , , , and g. On the contrary, the rest of 
variables are revealed to be non-stationary series. That is, 
applying the LM unit root test with one-structural break 
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Table 2: Traditional Unit Root Tests for Stationarity 
(Includes an Intercept and a Linear Trend)

Variables I (0) I (1) I (0) I (1) Decision

ADF Test
Statistics

ADF Test
Statistics

PP Test
Statistics

PP Test
Statistics

Money supply ( -0.286395
[0]

-6.368664
[0]

-
0.286395

-
6.329874

I (1)

Real income  ( ) -2.727454
[0]

-6.664560
[0]

. -
2.729671

-
6.648633

I (1)

Domestic price level 
( )

-1.611620
[0]

-5.490258
[0]

-
1.598359

-
5.490512

I (1)

Exchange rate ( ) -1.704518
[0]

-4.249853
[0]

-
1.836334

-
4.231622

I (1)

Imported inflation -2.976146
[0]

-6.815383
[0]

-
2.809607

-
10.85428

I (1)

Expected inflation ( ) -1.995309
[0]

-5.988912
[0]

-
2.002951

-
6.027707

I (1)

Output gap (g) -4.129314
[1]

-
4.410725

I (0)

(1) All variables in the Table are in log form, with the exception of exchange rate.
(2) Critical value of I(0) at the 5 percent level is -3.536601, whereas critical
value of I(1) at the 5 percent level is -3.540328.The critical values are obtained
directly from the empirical results generated by Eviews 5 package. (3) Figures
in square brackets besides each ADF test represent optimum lags, selected
automatically using Schwarz Bayesian Criterion (SBC). (4) The ADF and PP
tests are based on the null hypothesis of unit roots.

Figure 1: Plots of the Time Series 
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( ), expected inflation ( ), and imported inflation , is 
rejected and this implies that these variables are stationary in first 
differences.  

Overall, the stationary test results of time series variables 
using traditional unit root tests show that only output gap (g) is 
found to be to reject the null hypothesis of no stationary at level 
and this implies that the time series variable is relatively stable 
and integrated of order zero. While rest of time series variables 
accept the null hypothesis of no stationary at levels and are 
differenced once to make them stationary. This implies that the 
rest of variables data are not stable at levels but stable at first 
difference, i.e. integrated of order one.  

Generally speaking, results from the ADF and PP model are 
able to reject only 1 out of the 7, representing almost 14 percent 
of the variables of interest. These results may be biased towards 
the non-rejection of the unit root test, and the observed unit root 
behavior, as Perron (1989) suggested, resulting from failure to 
account for a structural break in the data. Perron (1989) argues 
that the traditional unit root hypothesis tests may not be reliable 
in the presence of structural breaks. Hence ignoring structural 
break(s) in the trend function leads to considerable power 
reduction of traditional unit root tests. Thereby, applying 
traditional unit root tests in the absence of structural changes is 
insufficient, since significant structural breaks are very likely to 
have occurred in the Libyan economy time series. Thus, we will 
perform the LM unit root tests with one and two structural 
break(s) to affirm the order of integration. 

32



 
 

trend can be justified in that most of times series considered here 
have a trend. The graphs of the times series of interest are 
revealed in Figure 1.The Schwarz Bayesian Criterion (SBC) and 
Newey-West Bandwidth are utilized to select the optimum lags 
in ADF and PP respectively. The null hypothesis of a unit root is 
rejected if the value of the ADF test statistic and /or PP test 
statistic is greater than the critical value. The findings in Table 1
show that both the ADF and PP tests reject only the null 
hypothesis of a unit root for output gap (g).This can be seen by 
comparing the observed values (in absolute terms) of both the 
ADF and PP test statistics with the critical values (also in 
absolute terms) of the test statistics at the 5% level of 
significance. 

More specifically, the ADF and PP statistics for level series 
of output gap (g) exceeded their critical value at 5% level of 
significance and this implies that this variable is stationary in 
level. On the other hand, ADF and PP statistics for levels series 
of the rest of variables did not exceed their critical values at 5% 
level of significance and this implies that the rest of variables are 
not stationary in levels. Therefore, testing the rest of variables in 
their first differences is performed. The ADF and PP tests 
statistics for first differences of the rest of variables namely 
narrow money supply ( , real income ( ), domestic price 
level ( ), exchange rate ( ), expected inflation ( ), and 
imported inflation , exceeded their corresponding critical 
values at 5 percent. As a consequence, the null hypothesis of the 
existing of a unit root in the first differences of money supply 
( , real income ( ), domestic price level ( ), exchange rate 
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Where Δ denotes the first difference,  is an intercept, u is an 
error tern with zero mean and constant variance, and t is the time 
trend variable

The third model will be used to obtain the LM unit root 
tests with one and two structural breaks by the following 
regression:

Δ = δˆ + ˆ + ˆ          
(9)

Where  ˆ = - ψˆ - δˆ, t = 2,…….., T; δˆare coefficients 
in the regression of Δ on ; The lagged augmented 
terms ˆ are included into the model to remove the serial 
correlation problem; ψˆ is given by - δˆ; and  and 

denote the first observations of and respectively. is a 
vector of exogenous variables. In the case of one structural break 
unit root test, = [1, t, , ] while in the case of two 
structural breaks unit root test, = [1, t, , , , ] , 
where =1 , = t - for t + 1 , j= 1,2  and zero 
otherwise. is the time period of the structural break(s) andδˆ=
( , , ).

VI. Empirical Results for Traditional Unit Root 
Tests 

The regression results of the ADF and PP unit root tests 
applied to Libyan data used in this study, with an intercept term 
and a linear trend, are revealed in Table 2. The inclusion of the 
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The theoretical frameworks of models have its foundation in 
the contributions of Dickey and Fuller (1979, 1981), Phillips and 
Perron (1988), and more recently and importantly Lee and 
Strazicich (2001, 2003).

To analyze whether the variables used in this study are 
stationary or non-stationary, as well as to determine the main 
structural breaks in Libyan time series, three models will be used. 
The first model is estimated by the following regression:

Δ

Δ

Where Δ denotes the first difference operator,  is a time series, t 
is a linear time trend,  is a constant,  is the number of lags 
which are included in the model to ensure that the error term is 
serially uncorrelated, hence obtaining an unbiased estimate of  
(i.e. is white noise with zero mean and constant variance).

The second model will be used to test the unit root 
hypothesis PP used the following specification: 

Δ ρ
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variables have a unit root, and to identify the major structural 
breaks in the data for the Libyan economy. 

5.1 Data Sources 

Due to data limitations, the period of analysis will be from 
1980 to 2011. The relevant data was obtained from different local 
and international sources such as: 

1. Central Bank of Libya (CBL), Economic Bulletin: http: 
//www.cbl.gov.ly/en/. 

2. National Authority for Information and Documentation:
http: //www.gia.gov.ly/. 

3. International Financial Statistic, IFS, International 
Monetary Fund. 

4. World Development Indicators (WDI), World Bank. 

The data from these different sources for the entire time 
series from 1980 until 2011, except few of them, is only 
available in the form of annual data. Consequently, this study 
has chosen annual data instead of quarterly data. Like many 
other developing countries, some of data is either not 
available or may be available but not always in the form of a 
consistent time series. 

5.2 Specification of the Models 
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Table 1: Unit Root Tests with the Nelson and Plosser’s data-
set (1982) 

Empirical Studies by: Type of  Model Unit
Root

Stationary

Nelson and Plosser 
(1982)

ADF test with no break 13 1

Perron (1989 Exogenous with one 
break

3 11

Zivot and Andrews 
(1992

Endogenous with one 
break

10 3

Lumsdaine and Papell 
(1997

Endogenous with two 
breaks

8 5

Lee and Strazicich 
(2003

Endogenous with two 
breaks

10 4

* Assume no break (s) under the null hypothesis unit root. 
** Assume break (s) under both the null and alternative hypothesis. 

V. Basic Research Methodology 
In order to achieve the research objective, two statistical 

estimation techniques will be used in this study. First, EVIEWS 5
package will be used to investigate the null hypothesis that main 
macroeconomic variables have a unit root, against that they do 
not, in the level of variables as well as in their first differences. 

Second, The GAUUS programming codes will be also used 
to compute LM unit root test with one and two structural break(s) 
in order to examine the hypothesis that Libyan macroeconomic 
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structural breaks unit root test, = [1, t, , , , ] , 
where =1 , = t - for t + 1 , j= 1,2  and zero 
otherwise. is the time period of the structural break(s) andδˆ=
( , , ). The LM unit root tests statistic is given by τˆ t-
statistic for testing the null hypothesis of a unit root ( = 0). The 
location of the structural break(s) is determined by selecting 
all plausible break point(s) for the minimumstatistic as follow:

τˆ τˆ  , where             (6)

Lee and Strazicich (2003) also applied their two-break 
minimum LM unit root test to Nelson and Plosser’s (1982) data 
and compared it with the two-break Lumsdaine and Papell test. 
They found stronger rejections of the null using the Lumsdaine 
and Papell test than the LM test. At the five percent significance 
level, they rejected the null for six series with the Lumsdaine and 
Papell test and four series with the LM test. Only the unit root 
null of industrial production and the unemployment rate are 
rejected by both the Lumsdaine and Papell and LM tests. 
Furthermore, Lee and Strazicich pointed out that the null was 
rejected at the five percent significance level for real GNP, 
nominal GNP, per-capita real GNP and employment using the 
Lumsdaine and Papell test, but the null for these variables was 
only rejected at the higher significance level with the LM test. 
Results from different methods of the unit root tests using the 
Nelson and Plosser’s data-set are summarized below in Table (1).
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test suggested by Lee and Strazicich has at least five advantages. 
First, the structural break(s) is allowed under the null and the 
alternative hypothesis. Second, avoid the problem associated 
with the previous tests of bias and spurious rejections .Third, the 
procedure of minimum Lagrange Multiplier (LM) unit root test 
corresponds to Perron’s exogenous structural break with change 
in the level and the trend. Fourth, the minimum LM unit root test 
determines the break points endogenously from data. Fifth, it 
enables accurate break point estimation. 

Lee and Strazicich (2001, 2003) proposed LM unit root tests 
with one and two structural breaks. They considered two models 
of structural change. “Model A” is known as the “crash” model, 
and allows for a change in intercept, as well as ‘Model C” allows 
for a shift in intercept and change in trend slope. In this study, we 
consider Model (C) for one and two breaks tests, because it 
performs better than Model (A) (Sen, 2003; Tang, 2008).The 
following regression can be used to obtain the LM unit root tests 
with one and two structural breaks. 

Δ = δˆ + ˆ + ˆ (5)  

Where  ˆ = - ψˆ - δˆ, t = 2,…….., T; δˆare coefficients 
in the regression of Δ on ; The lagged augmented 
terms ˆ are included into the model to remove the serial 
correlation problem; ψˆ is given by - δˆ; and  and 

denote the first observations of and respectively. is a 
vector of exogenous variables. In the case of one structural break 
unit root test, = [1, t, , ] while in the case of two 
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percent significance level, the three series found by Zivot and 
Andrews plus employment and capita real GNP. 

4.3 Lagrange Multiplier Unit Root Tests 
 Extensions of the seminal work of Perron (1989) have been 

made by Perron and Vogelsang (1992), and Zivot and Andrews 
(1992), through accounting for one endogenous structural break, 
and by Lumsdaine and Papell (1997), through accounting for two 
structural breaks .This literature assumes no break(s) is allowed 
under the null hypothesis and derive their critical values in view 
of that, except Perron’s (1989) exogenous break unit root test 
which allowed for a break under both the null and alternative 
hypothesis. However, Nunes, Newbold, and Kuan, 1997; and Lee 
and Strazicich 2003; indicated that the above unit root tests, 
based on the ADF test, suffer from spurious rejection in finite 
samples when a break is present under the null hypothesis.  

Lee and Strazicich (2003) continued in this direction and 
stated that that the rejections of the null hypothesis in the above 
endogenous unit root tests does not necessarily imply rejection of 
a unit root hypothesis per se, but may imply rejection of a unit 
root without breaks. Similarly, the alternative does not 
necessarily imply trend stationary with breaks, but may indicate a 
unit root with breaks. 

Lee and Strazicich (2003) expanded the LM test procedure 
of Schmidt and Phillips (1992) and provided a remedy to the 
limitations noted in the above tests, assuming a break (s) under 
the null and alternative hypothesis. Applying the LM unit root 
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dummy variable for each possible break date. The break date is 
selected where the t-statistic from the ADF test of unit root is at a 
minimum. Consequently a break date will be chosen where the 
evidence is least favorable for the unit root null. The critical 
values in Zivot and Andrews (1992) are different to the critical 
values in Perron (1989). The difference is due to that the 
selecting of the time of the break is treated as the outcome of an 
estimation procedure, rather than predetermined exogenously. 

Zivot and Andrews (1992) re-examine results of Perron 
(1989) by using data of Nelson and Plosser (1982).They reversed 
the conclusion of Perron by rejecting the unit root at the five 
percent significance level for only 3 of 13 series. Thereby, they 
provided evidence that confirmed findings of Nelson and Plosser, 
in the sense that the results are mostly in favor of the integrated 
model. In accordance to Zivot and Andrews this difference is 
attributed to two reasons. First, the break year defining dummy 
variables are estimated endogenous instead of being fixed at 
particular time, such as the Great Crash in 1929 and the oil price 
shocks in 1973. Second, Zivot and Andrews did not impose a 
structural break under their null hypothesis. 

Unlike, Zivot and Andrews (1992) who re-examined the 
Nelson and Plosser data for a single endogenous break, 
Lumsdaine and Papell (1997) re-examined the Nelson and 
Plosser data for two endogenous breaks. They found more 
evidence against unit roots than Zivot and Andrews but less than 
Perron (1989).More specifically, using finite-sample critical 
values, they rejected the unit root null for five series at the five 

23



 
 

fluctuations are indeed stationary around a deterministic trend 
function. According to Perron the only exogenous shocks which 
have had persistent effects are the Great Crash in 1929 and the oil 
price shock in 1973. 

In accordance to Perron (1989) failure to allow for an 
existing break leads to a bias that reduces the ability to reject a 
false unit root null hypothesis. In order to overcome this 
problem, Perron (1989) used a modified Dickey-Fuller (DF) unit 
root test that included dummy variables to account for one 
known, or exogenous structural break. The break point of the 
trend function is fixed (exogenous) and chosen independently of 
the data. Using data of Nelson and Plosser (1982), Perron chose 
the stock market crash of 1929 as a break point that permanently 
changed the level of series. He found that his result is somewhat 
different from their result. Perron reversed their conclusion by 
rejecting the unit root for 11 out of 14 American macroeconomic 
variables. The results confirmed the view that where there is a 
structural break, the ADF tests are biased towards the non-
rejection of the unit root. 

Perron’s known assumption of the break date i.e., the timing 
of break points is known a priori, was criticized because of its 
tendency to favor the alternative hypothesis. Therefore, 
subsequent literature, most notably, Zivot and Andrews (1992), 
Perron and Vogelsang (1992), have incorporated an endogenous 
single break time into the model specification. More specifically, 
Zivot and Andrews (1992) developed a unit root testing 
procedure which utilizes the full sample and uses a different 
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Where Δ denotes the first difference,  is an intercept, u is an 
error tern with zero mean and constant variance, and t is the time 
trend variable. The null hypothesis of the PP test is  ρ = 0 (non-
stationary series) against the alternative hypothesis of  ρ 0
(stationary series). Rejection of the null hypothesis implies that 
the time series is stationary. On the other hand, non-rejection 
of the null hypothesis signifies the time series is non-stationary.

4.2 Unit Root Tests in the Presence of Structural 
Break 

The traditional view held that current shocks only have a 
temporary effect and that the long-run movement in the series is 
unaltered by such shocks. Nelson and Plosser (1982) challenged 
this view and argued, using statistical techniques developed by
Dickey and Fuller, that the current shocks in the United States 
have permanent effects on the long-run level of most 
macroeconomic variables by using long historical time series. 
The time series included money stock, velocity, Bond yield, 
common stock prices, real wages, wages, consumer price, GNP 
deflator, unemployment rate, employment, industrial production, 
real per capital GNP, nominal GNP, and real GNP. Nelson and 
Plosser could not reject the hypothesis that these series are non-
stationary stochastic processes with no tendency to return to a 
trend .More specifically, they found evidence in favor of the unit 
root hypothesis (non-stationary) for 13 out of 14 macroeconomic 
aggregate. The results of Nelson and Plosser were challenged by 
Perron (1989), who argued that most macroeconomic time series 
are not characterized by the presence of a unit root and 
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Where Δ denotes the first difference operator,  is a time series, t 
is a linear time trend,  is a constant,  is the number of lags 
which are included in the model to ensure that the error term is 
serially uncorrelated, hence obtaining an unbiased estimate of  
(i.e. is white noise with zero mean and constant variance). The 
null hypothesis of the ADF test is = 0 (non-stationary series) 
against the alternative hypothesis of  0 (stationary series), 
where = - 1. Non-rejection of the null hypothesis implies that 
the time series is non-stationary, and in this case the usual t-
statistic can not be used, hence the ADF statistic is used. On the 
other hand, rejection of the null hypothesis signifies the time 
series is stationary.

The PP statistic is just modifications of the ADF statistic, 
which takes into account the less restrictive nature of the error 
process. Therefore, the ADF test corrects the serial correlation by 
including lagged differenced terms, while the PP test corrects the 
t-statistic of the coefficient ρ from the AR (1) model to account 
for the serial correlation in error terms (Elboiashi, 2011). The 
general form of PP test is estimated by the following regression: 

Δ
ρ
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a unit root namely conventional unit root test, which does not 
take into account structural breaks, unit root test that takes into 
account one structural break, and unit root testing that takes into 
account multiple structural breaks. These tests are briefly 
discussed below. 

4.1 Traditional Unit Root Tests 
The most popular and widely used tests in empirical 

economic studies to examine the stationarity of a time series, in 
absence of a structural break, are the Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) test (Dickey and Fuller, 1979, 1981), and Phillips and 
Perron (PP) test (1988). These tests are used to investigate the 
null hypothesis that all the variables have a unit roots, against 
that they do not, in the level of variables as well as in their first 
differences. The ADF test has three possible types of models, 
based on the following regression forms: 

With constant 

Δ Δ

With constant and trend 

Without constant and trend 
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stationary), then it is said to be integrated of order zero, denoted 
by I (0) (Ali, 2011).

II. Research Problem 

During the last four decades, the Libyan economy has 
faced several severe business cycles, marked by periods of 
expansion and periods of recession. These business cycles 
resulted into structural changes in most of the economic 
variables, which are attributed to several events. These events 
include the oil boom and oil post boom periods, and other 
important events which took place during the 1980s and 1990s 
such as the embargo and sanctions imposed by the United States 
and United Nations. Thereby, it is necessary, before starting to 
perform any empirical estimation of Libyan models, to analyze  
the time series data as to whether they are integrated of order I(0) 
or I (1) , and not integrated of I(2).  

III. Research Objective 

This research has a very limited objective, i.e. to 
investigate Libyan economic time series during the period from 
1980 to 2011. The aim is to empirically identify whether the time 
series used in this study is stationary or non-stationary, as well as 
to determine the major structural breaks of Libyan data.       

IV. Literature Review 
The stationarity properties of a time series are scrutinized 

by carrying out the unit root test to avoid spurious or nonsense 
regressions. There are a number of tests available for conducting 
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I. Introduction 

 Any regression result with non-stationary time series 
provides spurious relationships between variables and therefore, 
provides misleading implication of the relationship. On the other 
hand, the presence of a deterministic trend indicates that the 
series has no unit root process and it is a required condition to 
provide valid economic implication of the empirical results 
generated from statistical estimation techniques (Elbeydi, and 
Hamuda, 2011;Akhtaruzzaman, 2005; Tehranchian, and 
Behravesh,2011). Thereby, it is necessary, before starting to 
perform any empirical estimations of the model, to analyze the 
time series data as to whether they are stationary or non-
stationary. 

      Stationary data refers to the condition in which the means, 
variances and of these variables remain the same over the length 
of the series; that is, they are time invariant. Variables whose 
means and variances change over time are known as non-
stationary or unit root variables (Glynn, Perera, and Verma, 
2007).

A non-stationary time series can be transferred into a 
stationary time series by differencing. Accordingly, if the time 
has to be differenced one time to make it stationary, then is
said to be integrated of order 1, denoted by I (1). Similarly, if 

has to be differenced d times, then the time series is said to 
be integrated of order d, denoted by I (d). However, if the 
time series does not require any differencing (i.e. it is 
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Examining the Stationarity of Main Economic 
Variables in the Libyan Economy 
Dr. Aboagila Otman Ahmed Alkoum 

Department of Economics, Faculty of Economics, 
Zawiyah University, Libya.  

Abstract: This research tests the stationarity of main economic 
variables using historical time series data, as well as to determine 
the significant structural breaks in Libyan economic data during 
the period from 1980-2011. The time series includes money 
supply, real income, domestic price level, exchange rate, 
imported inflation, expected inflation, and output gap. The results 
of the LM unit root test with two structural breaks showed that 
there is additional evidence against the null hypothesis of unit 
root compared to the results of traditional unit root tests. More 
specifically, results of the endogenous two-break LM unit root 
test indicated that domestic price level, exchange rate, imported 
inflation, and expected inflation are trend stationary when the 
structural break is considered under both the null and alterative 
hypotheses at un-known time in trend function. On the contrary,
applying the LM unit root test with two structural breaks 
apparently indicated that the following two variables: i.e. money 
supply and real income are non-stationary during the period of 
study. 

Keywords: ADF test, PP test, LM unit root test with one-
structural break, and LM unit root test with two-structural breaks. 
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دراسة مدي استقرار المتغیرات اآلقتصادیة الرئیسیة 

في اآلقتصاد اللیبي
جامعة الزاویة ـــكلیة االقنصاد  ـــ  د. ابوعجیلة عثمان أحمد الكوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص البحث:
د اللیبي اقتصالقتصادیة الرئیسیة في االالبحث مدي استقرار المتغیرات ا یدرس 

ھمة في ملي تحدید الفواصل الھیكلیة الإضافة إل, بام 2011الي 1980ترة من فل الالخ
تشمل منیة التاریخیة. وزسل الالیة اللیبیة باستخدام بیانات السالقتصاداالبیانات 

, الدخل  رئیسیة وھي عرض النقودقتصاد الكلي الالمتغیرات اسل الزمنیة الالس
التضخم  , سعار المحلیة ,سعر الصرف, التضخم المستوردألمستوي ا قیقي ,حال

) مع أثنین LM. وقد أظھرت نتائج اختبار جذر الوحدة ( , وكذلك فجوة الناتج المتوقع
ر الوحدة مقارنة بنتائج ضافي ضد فرضیة العدم لجذإیة وجود دلیل من الفواصل الھیكل

,  ) . بشكل أكثر تحدیدADF test and PP testاختبارات جذور الوحدة التقلیدیة (
لي أن متغیرات إ أاصل ثنائي المنشف) مع LMأشارت نتائج اختبار جذر الوحدة (

سعار المحلیة , سعر الصرف, التضخم ألصاد الكلي الرئیسیة وھي مستوي اقتالا
تجاه عند دراسة الفاصل الھیكلي تحت الالمتوقع  تكون مستقرة اوالتضخم المستورد, 

أشار تطبیق اختبار  , فرضیتي العدم والبدیل في وقت غیر معلوم. علي العكس تماما
) مع أثنین من الفواصل الھیكلیة بشكل واضح الي أن باقي LMجذر الوحدة (

فترة الدراسة.ل الود والدخل الحقیقي غیر مستقرة خالمتغیرات وھي عرض النق
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 such that .
Hence  and is  sub set of . 
Theorem 3.6

Let  be sub set of a topological space . If is
 with  

respect to  and is  set in , then  is 
 with respect to . 

Proof
Suppose that   be an semi-open cover of , and 

since   
then ,  which is 
cover of . And since is  w.r.t. , then there exist 
a finite sub cover   
such that .
Then .Thus 

is
 with respect to . 

Theorem 3.7
 Every  subset of  is  iff it is 

 with respect to 
Proof

Let  be , and let  be an 
cover of . Since is  then , and 
hence there exact a finite subset sub cover  such that 

. Hence is  relative to . 
Conversely, let  be  cover of , since is

 set relative to . Thus  and hence 
there exist a finite sub cover 

 such that . Then is . 
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Example 3.3 [13]
 1-  is not compact. In fact, the cover of  by the open sets 

, for , can   have not finite sub cover. 
Theorem 3.2 [13]

The continuous image of a compact space is compact. 
Theorem 3.3

The continuous image of a  space is 
. 

Proof
Suppose that  be a  space and 

 is a continuous function.  Let   be a semi open 
cover of  such that 

Since  is continuous, then , since is
and is an cover of ,

then there exist a finite sub set of  such that 
,

.
Thus is . 
Theorem 3.4 [13] 

Every closed sub set of a compact is compact. 
Theorem 3.5

A  sub set of a  space is
. 

Proof 
Let , then . Let 

 be a semi-open cover of , since is  then 
there exist a finite sub cover  

11



then there exist an open cover  which has no finite sub cover 
that is for ,we have  which is equivalent 
to  for any finite sub collection  from  

.
Definition 3.7 [13] 
1- A space is iff every open filter has a cluster 
point. 
2- A space is iff every open cover has a finite sub 
collection whose closures cover (i.e. a finite dense sub system). If 
an open filter dose not have a cluster point, the complement of 
closures of its elements from an open cover with no finite dense 
sub system. 
3- An  space is compact iff it is regular.  
Definition 3.8
1- A space  is iff every open semi-filter has a 
cluster point. 
2- An  space is  iff it is regular. 
Definition 3.9 

A space is said to be simply compact 
if every simply open cover of  has a finite sub cover.
Example 3.2 

Let  ,
,

, 

  

Then we have is semi-compact. 
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Definition 3.6
A topological space is called semi-compact 

 if every semi-open cover of  has a finite sub cover. 

Remark 3.1 
Every -compact is compact. 

Example 3.1 
A discrete space is  it is finite. That is an 

infinite discrete space is not , since is
semi-open cover with no finite sub cover. 
Theorem 3.1 

The following are equivalent 
i-  is a . 
ii- Every semi-filter has a cluster point. 
Proof 

 i ii Since  is a  then there exist 
cover has a finite sub cover. Let  be any filter on  and  be 
aclosed collectionsuch that  then we get 

so  is an open cover to the space  but  has 
no finite sub cover since  with 

 then .A contradiction. 
Then every closed collection has a non-empty intersection where 

 for all  and so , there for 
 has a finite intersection property so every semi filter has a 

cluster point.
  ii i  since every semi filter has a cluster point then 
 is a closed collection and if  then 

 and so , suppose that  is not 

9



3- Semi-filter and semi-Compactness 
In This section we shall state (special) types of compact a 

spaces, semi-filter and their properties. 
Definition 3.1

Let  be a general knowledge base,  is any binary 
relation on  then we can define two new approximations 
namely, semi-lower and semi-upper approximation as follows 

 . 

Definition 3.2 
Let be a class of subset of  such that 

. Really that  is then called a cover of ,
and an open cover if each  is open. Furthermore, if a finite 
subclass of  is also a cover of  i.e. if 
such that  then  is said to be 
reducible to a finite cover, or contains a finite sub cover. 
Definition 3.3 

A subset  of a topological space  is compact if every open 
cover of  is reducible to a finite cover. In other words, if  is 
compact and  , where the  are open sets, then one can 
select a finite number of the open sets, say 

, so that  .
Definition 3.4 

A sub set  of a topological space  is called regular open 
set if 

.
Definition 3.5

A topological space  is called compact space if every 
open cover of  has a finite sub cover.
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Example 2.2
Let  , , 

&
. 

 Let  defined by , ,
,
&

. We 

have is  but not continuous, since there 
exist  such that . 
Example 2.3

Let ,  , ,
and 

. Let 
defined by , ,  and &

,

 , we have is

 but not , since there exists 
 such that . We have 

,
and it is is  but not , since 
there exist 

. 
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Example 2.1 
Let then  

, 

,

&
  

.
Note that in this example . 
Theorem 2.1

If  is an open subset of a space , then 
, where 

Semi-closure of . 
Definition 2.4 [4]

A space is semi-totally continuous if the inverse image of 
every semi-open subset of   is clopen in . 
Definition 2.5

A function is called 
1- Semi-continuous  iff for 
every . 
2- Simply -Continuous ( ) if

 for every  
. 

3- Semi-Simply continuous ( ) if 
 for every . 

6



4- ° ° °. 
5- °° °. 
2- Semi continuous functions in topological spaces 

   In this section we introduce the concept of simply 
(for short, ) set in topological spaces by using of 
simply open sets (for short ). We use these concept to 
introduce type of semi-continuous function in topological space. 
Definition 2.1

 A sub set  of topological space  is called semi open set 
if . 
Definition 2.2 

 A sub set  of topological space  is called simply open 
set (resp.  if  where  is open set and  is 
nowhere dense, where .
Definition 2.3 

A sub set  of a topological space  is called simply 
semi open (resp. if , where  is semi 
open set and  is nowhere dense.  
Remark 2.1 

The relation between   and some types of near open 
sets shown in the following diagram. 
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named simply semi-open as a generalization of simply open sets, 
new types of continuous functions between topological spaces, 
and we used the new types of sets to introducing some types of 
semi-compact sets and semi-filters in topological spaces.  
Definition 1.1

  A filter  on a set  is a non-empty collection of non-empty 
subset of with the properties  
1- If  then .                                                                   
2- If  then  .                                                  
3- If  then .  
Definition1.2 

A semi filter  on a set  is a non-empty collection of non-
empty subset of  with the properties 
1- If then . 
2- If  then . 
Properties of closure of any set

If  is a topological space, , then    
1-  s.t. .                                                      
2- , .
3- .                                                                                            
4- .    

5- . 
Properties of interior of any set

If  is topological space, , then   
  
1- ° ° . 
2- ° . 
3- ° ° °. 
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also introduced the concepts of semi-compact sets and semi- 
filter. Furthermore, some properties of these functions are 
investigated. 
Objectives
1 - Study groups close to opening and closing because they are in 
fact scientific 

more accurate.
2. The development of new types of such groups.
3. Create new relationships based on these groups.
Conclusions and recommendations

In this paper, we succeeded in obtaining a new family of 
semi-open groups that simply adopts the concepts of open open 
set, as well as studying a new concept, semi-filter and semi-
compactness. We presented examples of its existence, studied its 
properties and its relation to the corresponding concepts, results 
in establishing new types of communication and studying their 
characteristics. The future work after this topic is to use the 
results of this research and previous research to prepare a new 
research in which we study a new relationship of the topological 
relations with the theory of the group is β-Rough Sets
Kay Words 

 Simply semi-open, simply semi continuous function, semi-
simply continuous function, semi-compact sets and semi- filter.
1- Introduction

  Levine N. introduced the concept of semi-continuous 
function in 1963. Some of definitions and theorems with respect 
to a base for topology, neighborhood, compact space, closure 
operator and quasi-discrete topology have been handled in 

. In this paper we introduce new type of classes 
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On Semi Simply Continuous Functions 

Rukaia M. Rashed 

Department of Mathematics, Faculty of Education, 
Azzawia University, Libya 

Abstract 
 Topology branch of mathematics studies the properties that 

do not change only increasingly in steps with correct numbers,
rather than changing continuously. Topology has a very 
significant role in the recovery of other sciences such as physics, 
where three scientists received the Nobel Prize for their research 
in the physics of condensed materials, for their work on transient
topological. Their work has revealed new horizons concerning 
with the behavior of the materials called topological insulators, 
which may make it possible to manufacture computers with more 
complex and sophisticated quantity. These scientists' researches 
have shown great importance in the development and 
understanding of topological insulators.

The research of these scientists has proved to be of great 
importance in the development and understanding of topological 
insulators, new materials that prevent the flow of electrons in 
their internal parts while allowing the transmission of electricity 
across their surfaces. This unique property can make topological 
insulators very useful in arriving at new types of elementary 
particles and in the composition of the circuitry within the 
quantum computers.

 In this paper we defined simply semi-open, simply semi 
continuous function, and semi-simply continuous function. We 
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حول شبھ الدوال المستمرة البسیطة

محمد راشد ــ كلیة التربیة الزاویة ــ جامعة الزاویةمحمود د . رقیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :الملخص العربي  
یقوم قسم توبولوجیا الریاضیات بدراسة الخصائص التي ال تتغیر بشكل متزاید   

للتوبولوجیا دور مھم و یحة ، بدالً من تغییرھا باستمرار ، في خطوات ذات أرقام صح
جدا في انعاش العلوم األخرى مثل علم الفیزیاء ، حیث حصل ثالثة علماء على جائزة 

( التحوالت  المواد المكثفة ، لعملھم على التوبولوجیا العابرةنوبل ألبحاثھم في فیزیاء 
وھي ظاھرة تقف وراء الحاالت ,  التوبولوجیة واألطوار التوبولوجیة للمادة ) الطوریة

 قة والطبقات المغناطیسیة الرقیقة ،الغریبة للمادة مثل الموصالت الفائقة والموائع الفائ
بسلوك المواد التي تسمى العوازل التوبولوجیة وقد كشف عملھم عن آفاق جدیدة تتعلق 

ًدا. لقد ، والتي قد تجعل من الممكن تصنیع أجھزة الكمبیوتر مع كمیة أكثر تعقیًدا وتعقی
، حیث  أھمیة كبیرة في تطویر وفھم العوازل الطوبوغرافیة أظھرت أبحاث العلماء 

بیرة في تطویر وفھم أثبتت األبحاث التي أجراھا ھؤالء العلماء أنھا ذات أھمیة ك
ھا ي تمنع تدفق اإللكترونات في أجزائالعوازل التوبولوجیة ، والمواد الجدیدة الت

. ھذه الخاصیة الفریدة یمكن أن تجعل  الداخلیة بینما تسمح بنقل الكھرباء عبر أسطحھا
العوازل التوبولوجیة مفیدة جدا في الوصول إلى أنواع جدیدة من الجسیمات األولیة 

.كوین الدوائر داخل أجھزة الكومبیوتروفي ت
المجموعة شبھ المفتوحة والمجموعة شبھ المغلقة في  ورقة نتناولفي ھذه الو       

الفضاء التوبولوجي حیث تستخدم لتعریف الدالة شبھ المستمرة، والدالة شبھ البسیطة 
ت  شبھ وعاالمستمرة ، والدالة  البسیطة شبھ مستمرة. نحن أیضا نقدم مفاھیم مجم

 یتم التحقیق في بعض خصائص ھذه المتراصة وشبھ المصفاة ، وعالوة على ذلك 
. الدوال
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