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  Syllable: التنظیم المقطعي

ّة(في الخطاب المّكي،   ً ) الحاق   أنموذجا
  

  عفاف الطاھر شلغوم. أ                                                                                
  الزاویة -اب كلیة اآلد                                                                                

  
أخذت الدراسات الحدیثة بالتعّمق إلى أبعد من معرفة ماھیة المقاطع 
العربیة ونسیجھا وخصائصھا وأشكالھا التي یتشّكل منھا البناء الصرفي 
ا  ً ً انتقالّی ا تشّكل منعطفا ً مھّمً والتركیبي في اللغة العربیة، في محاولة تعّد تطّورا

تجلیة مكانة المقطع لغویة، التي تھدف إلى من نوعھ في الدراسات الصوتیة وال
الصوتي، وتقدیر وزنھ في الدرس الصوتي،واالستفادة من كّل طریق للظفر 
ّي الكلمات والتراكیب  بالمعاني والدالالت التي یحویھا النّص والتركیب، وتخط

والوقوف على أسرار التركیب . في استنباط الداللة إلى المقاطع الصوتیة
تفّك شفرتھ، لیس في األصوات المجّردة فحسب؛ بل في المقاطع الذي  اللغوي،

الصوتیة بالربط بینھا وبین الداللة المعجمیة للمفردة، أو المعنى اإلجمالي العام 
وإن كانت ھذه الدراسات ما تزال في بدایتھا على أمل أن . للتركیب اللغوي

  .یشھد ھذا النوع من الدراسة التقّدم واالزدھار مستقبالً 
ّ (ذا سنجري دراسة على سورةل وھي أقرب إلى القصار؛ ألّن ) ةالحاق

ّھا من التنزیل المّكي ّي بذلك أصل إلى . مقام الدراسة ال یسمح باإلطالة؛ وألن لعل
 المقطعي النظام(موسومة بـ  مقارنة بین الخطاب المدني في دراسة مقطعیة

، من إعداد عادل تحلیلیة وصفیة صوتیة وھي دراسة) البقرة سورة في وداللتھ
ً للوقوف على دور المقطع في . عبد الرحمن عبد هللا إبراھیم ُجریت سابقا أ

ّةصحیح أن سورة . صناعة المعنى في سورة البقرة ال یمكن أن تنسحب  الحاق
محّل الدراسة ولطول الخطاب  نتائجھا على كافة الخطاب المّكي لقصر السورة

ّنا ن القرآن يالمك ً، لكن ستطیع أن نصل إلى نتائج مبدئیة تشّكل الكریم عموما
 ً ً من الخطاب المّكي عموما أّما : قسمت ھذه الدراسة إلى مبحثینوقد . جزءا
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األّول، فسیكون في الجانب النظري من المقطع الصوتي، وأّما الثاني، فسیكون 
ّة بعون هللا   . في الجانب التحلیلي في الداللة المقطعیة على سورة الحاق

  الجانب النظري من المقطع الصوتي: المبحث األول
  :خصائص الخطاب المّكي

ً بین الخطاب المدني  ذھب العلماء والمفّسرون إلى أّن ھناك اختالفا
ّسم المكي   :بضوابط، منھا) 1(والخطاب المّكي، إذ یت

 ).كالّ (كّل سورة ُذكر فیھا  .1
 .كّل سورة فیھا سجدة .2
 .كّل سورة ُذكر فیھا آدم وإبلیس .3
 .سرد القصص والقرون واألّولین وعاقبتھم ومصیرھم كّل سورة فیھا .4
  ).یا أیّھا الناس(كّل سورة ورد الخطاب فیھا بـ  .5

ة) 2(المعنى اإلجمالي ّ   :لسورة الحاق
ّم .1 ّى هللا علیھ وسل القیامة :عن القیامة خطاب هللا تعالى إلى رسولھ محّمد صل

ّق فیھا الوعد والوعید، ما القیامة  ا التي یتحق ً ّ ا في صفتھا الواقعة حق ً ّ الواقعة حق
ر لك  - أیھا الرسول-وحالھا؟ وأّي شيء أدراك  فك حقیقة القیامة، وَصوَّ وَعرَّ

 ھولھا وشدتھا؟
بت ثمود، وھم قوم : ذكر القصص والقرون األولى وبیان قدرة هللا علیھم .2 كذَّ

فأّما ثمود، . صالح، وعاد، وھم قوم ھود بالقیامة التي تقرع القلوب بأھوالھا
ِكوا فأھلكو ُھل ا عاد، فأ ا بالصیحة العظیمة التي جاوزت الحد في شدتھا، وأمَّ

َّطھا هللا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام متتابعة ال  بریح باردة شدیدة الھبوب، سل
ُر وال تنقطع، فترى القوم في تلك اللیالي واألیام موتى كأنھم أصول نخل  تَْفت

قوم ِمن نفس باقیة دون فھل ترى لھؤالء ال. َخِربة متآكلة األجواف
ھالك؟وجاء الطاغیة فرعون، وَمن سبقھ من األمم التي كفرت برسلھا وأھل 
قرى قوم لوط الذین انقلبت بھم دیارھم؛ بسبب الفعلة المنكرة من الكفر 
والشرك والفواحش، فعصت كل أّمة منھم رسول ربّھم الذي أرسلھ إلیھم 

َّا ل.فأخذھم هللا أخذة بالغة في الشدة ّما جاوز الماء حدَّه، حتى عال وارتفع إن
فوق كل شيء، حملنا أصولكم مع نوح في السفینة التي تجري في الماء 
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لنجعل الواقعة التي كان فیھا نجاة المؤمنین وإغراق الكافرین عبرة وعظة، 
  .وتحفظھا كل أذن ِمن شأنھا أن تحفظ، وتعقل عن هللا ما سمعت

َك في : كبرى وصورتھاالقیامة ومقّدماتھا وعالماتھا ال .3 " القرن"فإذا نفخ الَمل
نفخة واحدة، وھي النفخة األولى التي یكون عندھا ھالك العالم، وُرفعت 

تا دقة واحدة َّ ففي ذلك الحین قامت . األرض والجبال عن أماكنھا فُكسِّرتا، وُدق
القیامة، وانصدعت السماء، فھي یومئذ ضعیفة مسترخیة، ال تماُسك فیھا وال 

ة، والمالئكة على جوانبھا وأطرافھا، ویحمل عرش ربك فوقھم یوم صالب
ُعرضون على هللا. القیامة ثمانیة من المالئكة العظام أیھا  - في ذلك الیوم ت

  .للحساب والجزاء، ال یخفى علیھ شيء من أسراركم -الناس
 :الحساب .4
 ُعطي كتاب أعمالھ بیمینھ ف: حساب المفلحین وھم أھل الیمین ا من أ یقول فأمَّ

ّي سألقى : ابتھاًجا وسروًرا ّي أیقنت في الدنیا بأن خذوا اقرؤوا كتابي، إن
جزائي یوم القیامة، فأعددت لھ العدة من اإلیمان والعمل الصالح، فھو في 
عیشة ھنیئة مرضیة، في جنة مرتفعة المكان والدرجات، ثمارھا قریبة 

ال واشربوا شرًبا بعیًدا كلوا أك: یقال لھم. یتناولھا القائم والقاعد والمضطجع
عن كل أذى، سالمین من كل مكروه؛ بسبب ما قدَّمتم من األعمال الصالحة 

  .في أیام الدنیا الماضیة
 ا من أعطي كتاب أعمالھ بشمالھ : حساب الخاسرین وھم أھل الشمال َوأمَّ

ُعط كتابي: فیقول نادًما متحسًرا یا لیت ! ولم أعلم ما جزائي! یا لیتني لم أ
ُّھا في الدنیا كانت القاطعة ألمريالموت بعث بعدھا! ة التي مت ُ ما نفعني ! ولم أ

َُعْد لي حجة أحتج بھا! ذھبت عني حجتي! مالي الذي جمعتھ في الدنیا ! ولم ی
ّم خذوا ھذا المجرم األثیم، فاجمعوا یدیھ إلى عنقھ : ویقال لخزنة جھن

لة من حدید طولھا باألغالل، ثم أدخلوه الجحیم؛ لیقاسي حّرھا، ثم في سلس
سبعون ذراًعا فأدخلوه فیھا؛ إنھ كان ال یصدِّق بأّن هللا ھو اإللھ الحق وحده 
ال شریك لھ، وال یعمل بھدیھ، وال یحّث الناس في الدنیا على إطعام أھل 

فلیس لھذا الكافر یوم القیامة قریب یدفع عنھ . الحاجة من المساكین وغیرھم
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صدید أھل النار، ال یأكلھ إال المذنبون  العذاب، ولیس لھ طعام إال ِمن
ون على الكفر با   .المصرُّ

قسم من هللا لتبرئة القرآن والرسول من الكذب والدجل والشاعریة  .5
فال أقسم بما تبصرون من المرئیات، وما ال تبصرون مّما غاب : والكھونیة

ََكالم هللا، یتلوه رسول عظیم الشرف والفضل، ول یس بقول عنكم، إّن القرآن ل
شاعر كما تزعمون، قلیال ما تؤمنون، ولیس بسجع كسجع الكھان، قلیال ما 

رٌ  لٌ  یكون منكم تذكُّ ّھ كالم رّب العالمین الذي أنزلھ  وتأمُّ للفرق بینھما، ولكن
ًا لم نقلھ . على رسولھ محمد صلى هللا علیھ وسلم ولو ادَّعى محمد علینا شیئ

طعنا منھ نیاط قلبھ، فال یقدر أحد منكم أن النتقمنا وأخذنا منھ بالیمین، ثم لق
إّن ھذا القرآن لعظة للمتقین الذین یمتثلون أوامر هللا . یحجز عنھ عقابنا
  .ویجتنبون نواھیھ

َنعلم أنَّ ِمنكم َمن یكذِّب بھذا : بالرسول و عْلُم هللا بحال المكّذبین بالقرآن .6 ّا ل إن
عظیمة على الكافرین بھ  القرآن مع وضوح آیاتھ، وأّن التكذیب بھ لندامة

 .حین یرون عذابھم، ویرون نعیم المؤمنین بھ
ّھ من الیقین ولزوم تنزیھ الخالق عّما یصفون وذكره .7 ّھ لحّق : وتأكیده أن وإن

ه هللا سبحانھ عّما ال یلیق بجاللھ، واذكره باسمھ . ثابت، ویقین ال شك فیھ فنزِّ
  .العظیم

 :التحلیل الصوتي -المبحث الثاني 
  :بة المقطعیةالكتا

ّا ال بّد أن نبیّن الطریقة  ال یسمح المجال ھھنا لكتابة السورة مقطعیا بأكملھا، ولكن
  :التي تّم بھا ذلك، وھي

تعتمد الكتابة المقطعیة على المنطوق ولیس المكتوب، إذ من المعروف أّن   .أ 
ُنطق، نحو ال الشمسیة في  ُكتب وال ت ) بالشرق(ھناك بعض الحروف ت

، وفي المقابل ھناك بعض الحروف )بّشرق(مقطعیة ھنا تكون فالكتابة ال
ُكتب، نحو  ُنطق وال ت  ).ھاذا(فالكتابة المقطعیة ھنا تكون على النحو ) ھذا(ت

م(فّك اإلدغام، نحو    .ب  ّ َم(فنقول ) عل ل  ).علْ
ً، نحو    .ج  ً ساكنا ً ) محّمدٌ (یعّد التنوین نونا  ).محّمدن(فھي صوتیا
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) لھ(، وضمیر الرفع )بھي(فتصبح ) بھ(حو إشباع ضمیر الغیبة المجرور، ن  .د 
 ).لھو(فتصبح 

على  راعیت مواضع الوقف والوصل بحسب روایة قالون، على النحو التالي  .ه 
 :سبیل المثال

ّة .1 ّة الحاق + ص ح ح ص+ ص ح ص. ال حاقق ة، مل حاق قھ= ما الحاق
  . ص ح ص+ ص ح ح ص+ ص ح، ص ح ص+ ص ح 

ّة وما أدراك .2 ص + ص ح ح+ ص ح. ، مل حاق قھو ما أد را ك = ما الحاق
 .ص ح ص+ ص ح ح ص+ ص ح، ص ح ص+ ص ح ح+ ح ص

= كذ ذ بت، ث مو د، و عادن، بل قا ر عھ =  كّذبت ثمود وعاد بالقارعة .3
+ ص ح، ص ح+ ص ح ح+ ، ص ح+ ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص

 .ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص، ص ح ص+ ص ح ح
مو د، ف أھـ ل كو، بط طا غ ف أم ما، ث =  فأّما ثمود فأھلكوا بالطاغیة .4

+ ص ح، ص ح+ ص ح ح+ ص ح ح، ص ح+ ص ح ص+ ص ح= یھ
ص ح + ص ح+ ص ح ح+ ص ح ح، ص ح ص+ ص ح+ ص ح ص

 .ص
و أم ما عا دن ف أھـ ل كو ب ري =  وأّما عاد فأھلكوا بریح صرصر عاتیة .5

+ ص ح ح، ص ح ح+ ص ح ص+ ص ح= حن صر ص رن عا ت یھ
+ ص ح ح+ ح، ص حص ح + ص ح+ ص ح ص+ ص ح ص، ص ح

+ ص ح+ ص ح+ ص ح ص، ص ح ح+ ص ح+ ص ح ص، ص ح ص
 .ص ح ص

سخ خ ر ھا، ع لي ھم، سب = سّخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما .6
ص + ص ح+ ص ح ص. ع، ل یا لن، و ث ما ن ي ة، أي یا من، ح سو ما

ص + ص ح+ ص ح ص، ص ح ص+ ص ح ص+ ص ح ح، ص ح+ ح
+ ص ح+ ص ح+ ص ح ح+ حص + ص ح ص، ص ح+ ص ح ح+ ح

 . ص ح ح+ ص ح ح+ ص ح ص، ص ح+ ص ح ح+ ص ح، ص ح ص
تبیّن لنا ـ بالنظر المتمّعن ـ عند كتابة السورة مقطعیا أّن ھذه الرموز 
ّما ھي في حقیقتھا رموز  لیست مجّرد طالسم منثورة بشكل عشوائي، وإن

ّسم بھ اللغة العربیة خاّصة في  ّن، تت بعضھا مرصوصة لنظام مقطعي مقن
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ومشتركة مع غیرھا من اللغات األخرى في بعضھا األخر من حیث أشكالھا 
  .وخصائصھا

ّة   : النسیج المقطعّي في سورة الحاق
لكّل لغة نسیجھا الخاص بھا متعارف علیھ بین أصحابھا ومتحّدثیھا، 

اللغة العربیة التي ھي لغة القرآن وھذا شأن اللغة العربیة،فمن حیث الشكل، 
طعھا إلى نظام تضبطھ قوانینھا الصوتیة یمكن استخالصھا خاضعة مقا

وقد آثرنا سورة الحاقة بروایة قالون لتكون . باستقراء الیسیر من نصوصھا
خالل ما  ویمكن أن نثبت ذلك من.موضع االستقراء اآلن والدراسة فیما بعد

ّة   :وھي توّصلنا إلیھ من أرقام إحصائیة لسورة الحاق
  ص ح ح ص ص  ص ح ص ص  ص ح ح ص  ح حص   ص ح ص  ص ح  المقطع

  0  0  13  165  240  327  العدد
وھو المقطع القصیر ) ص ح(نلحظ في الجدول السابق أّن الشكل 

مّرة في كّل سورة الحاقة، وھو یشّكل أكبر نسبة من بین  327المفتوح قد ورد 
مّرة،  240، إذ ورد في السورة)ص ح ص(ویلیھ الشكل . األشكال األخرى

 13إذ ورد ) ص ح ح ص(مّرة، ثّم الشكل  165، إذ ورد )ح ح ص(فالشكل 
ص ح ح ص (، والشكل )ص ح ص ص(مّرة، ولم یرد في السورة الشكل 

ً وھو ما أثبتھ الدراسات الحدیثة، التي أّكدت . كذلك) ص لندرتھما في اللغة أصال
ص ح ـ ص ح ص ـ ص ح (شیوع المقاطع الثالثة األولى على الترتیب 

  . )3()ح
ّة ل إحصائي مفّصلٌ جدو   :بالمقاطع الصوتیة وأشكالھا في سورة الحاق

  نــــوع المقطع
رقم   المجموعة

  اآلیة
ص ح   ص ح ص  ص ح  الموضوع

  ح
ص ح ح 

  ص
ص ح    

  ص ص
خطاب هللا تعالى   1  المجموعة

لرسولھ الكریم بالقیامة 
  وحقیقتھا

  ـ  2  ـ  3  2
  ـ  1  2  3  2  2

المجموعة 
  الثانیة

رون ذكر القصص والق  3
األولى وبیان عاقبتھم 

  وقدرة هللا علیھم

  ـ  ـ  3  5  5
  ـ  ـ  4  4  6  4
  ـ  ـ  5  7  7  5
  ـ  ـ  11  16  18  6
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  ـ  ـ  2  3  4  7
  ـ  ـ  4  7  11  8
  ـ  ـ  2  7  11  9
  ـ  ـ  4  6  7  10
  ـ  ـ  3  6  13  11
  ـ  ـ  3  4  9  12

المجموعة 
  الثالثة

القیامة ومقّدماتھا   13
وعالماتھا الكبرى 

  رتھاوصو

  ـ  ـ  3  7  12
  ـ  ـ  1  4  8  14
  ـ  ـ  1  7  8  15
  ـ  ـ  3  10  17  16
  ـ  ـ  4  7  5  17
  ـ  ـ  9  4  15  18

المجموعة 
  الرابعة

  الحساب  19
 أھل الیمین. 
 أھل الشمال  

  ـ  ـ  2  7  5
  ـ  ـ  3  3  4  20
  ـ  ـ  2  3  3  21
  ـ  ـ  3  1  3  22
  ـ  ـ  8  9  5  23
  ـ  ـ  5  3  8  24
  ـ  ـ  5  3  7  25
  ـ  ـ  3  3  4  26
  ـ  ـ  4  2  5  27
  ـ  ـ  4  3  1  28
  ـ  ـ  2  3  4  29
  ـ  ـ  2  1  4  30
  ـ  ـ  2  3  3  31
  ـ  1  5  7  7  32
  ـ  ـ  4  4  7  33
  ـ  1  3  3  5  34
  ـ  ـ  3  4  6  35
  ـ  ـ  4  5  2  36
  ـ  1  3  3  3  37

المجموعة 
  الخامسة

قسم من هللا لتبرئة   38
القرآن والرسول من 

والدجل الكذب 
  والشاعریة والكھونیة

  ـ  ـ  3  2  6
  ـ  ـ  3  1  3  39
  ـ  ـ  3  4  5  40
  ـ  ـ  5  4  9  41
  ـ  ـ  5  4  8  42
  ـ  1  2  5  1  43
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  ـ  ـ  2  5  7  44
  ـ  ـ  2  3  5  45
  ـ  ـ  2  4  5  46
  ـ  1  2  5  5  47
  ـ  1  1  5  6  48

المجموعة 
  السادسة

عْلُم هللا بحال المكّذبین   49
  رسولبالقرآن وبال

  ـ  1  1  6  7
  ـ  1  2  4  6  50

المجموعة 
  السابعة

ّھ من الیقین   51 وتأكیده أن
ولزوم تنزیھ الخالق 
  عّما یصفون وذكره

  ـ  1  1  3  4
  ـ  1  ـ  5  4  52

  0  13  165  240  327  المجموع  

  
  :التحلیل المقطعي

ّة وردت بكمّیات  بالنظر إلى الجدول السابق نجد أّن المقاطع في سورة الحاق
  :اوتة، على النحو التاليمتف
  ): ص ح(المقطع 

ً وھو یفوق عدد المقاطع األخرى، ) 327(ورد في السورة بعدد  مقطعا
  :ومدلول ذلك

ّة وھو ) ص ح(أّن المقطع القصیر  ھو األساس الذي بنیت علیھ سورة الحاق
ً المقطع األساس الذي بنیت علیھ سورة البقرة وھو ما یدور علیھ الكالم  أیضا

ّة مكّوناتھ التي ھي من صوتین  العربي؛ ومرّد ذلك إلى أّن ھذا المقطع بسبب قل
یترّتب علیھ قصر زمن النطق ) ص ح(فقط، وھما الصامت والصائت القصیر 

یحمل خواص ودالالت عّدة، منھا عامة وأخرى خاّصة؛ أّما ذان جعاله ھبھ و
ّھ  ّة والرشاقة والسھولة والسرعة، ما العاّمة، فإن ّسم بالخف ّل من یت یتیح التنق

ّة وسھولة وسرعة وحریّة كبیرة . موضوع إلى آخر، ومن فكرة إلى أخرى بخف
ّف  ما یجعل النصوص والموضوعات مرنة في حركتھا بعیدة عن التكل

ً یبعثان على النفور؛ لذا ال  نذیلوالتصلّب ال ً ونشازا من شأنھما أن یسبّبا ثقال
. بي كما أثبتتھ الدراسات الحدیثةغرابة أن یدور علیھ الكالم في اللسان العر

ّھ ال فرق بین الخطاب المدني والخطاب المّكي في أن یقوم  وھذا یجعلنا نوقن بأن
إذ سمتھ تجعلھ من المھّم أن تنسحب على عموم ) ص ح(على أساس المقطع 
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اللغة المجعولة من أفضل اللغات اإلنسانیة التي خّصھا هللا بالقرآن الكریم ومن 
ً على الربط . رآن الكریمثّم على الق ومن ناحیة أخرى فإّن سمتھ ھذه جعلتھ قادرا

بین الوحدات اإلیقاعیة داخل الخطاب ویحافظ على التوازن اإلیقاعي مع 
وأّما داللتھ الخاّصة فھي بحسب المقام والسیاق، ففي الخطاب .المقاطع األخرى

التشریعات واألحكام القرآني في سورة البقرة الذي تطول فیھ اآلیات وتكثر فیھا 
ّف )ص ح(والمعامالت تتطلّب المقطع القصیر  ّھ رشیق فیخف ؛ إذ من خواصھ أن

ّف من  من حّدة الطول ویقطع الملل والسأم في أثناء الخطاب المسھب، ویخف
وفي الخطاب ). 4(وطأة التكالیف واألحكام المثقلة على النفس في بدایة الدعوة

ّف من اإلسھاب عند سر د قصص القرون السابقة، لغرض اإلقناع المّكي یخف
  .والدعوة للتوحید واإلیمان

  ):ص ح ص(المقطع 
ّة بعدد    ً وھو ما دون المقطع ) 240(ورد في سورة الحاق ) ص ح(مقطعا

ّھ أكثر من المقاطع األخرى، وھو ما علیھ سورة البقرة في تلك الدراسة  ولكن
في ) ص ح(تكراره المقطع لكّن ھذا المقطع فاق . وأثبتتھ الدراسات الحدیثة

، وبالنظر في 43، 28، 23، 21، 19، 17، 2، 1: ثماني آیات، وھي اآلیة رقم
  :التالیة المعاني الواردة في ھذه اآلیات نجدھا تحتوي على المعاني

ّق فیھ الوعد والوعید، ما یدعو  .1 التفكیر في أمر عظیم جلل، وھو یوم یتحق
  .2، 1للخوف والجزع، كما في اآلیة 

في معاني الوصف، كوصف صورة العرش بأن تحملھ ثمانیة من المالئكة  .2
  .17عند قیام الساعة، كما في اآلیة 

وصف حال المؤمنین من السرور والفرح والبھجة والثقة من تسلیمھم  .3
  .21، 19لكتبھم، كما في اآلیة 

  .23وصف النعیم، كما في اآلیة  .4
طوا في دینھم، كما في وصف حال الكافرین من الندم والحسرة الذین أفر .5

  .28اآلیة 
 .      43االختصاص والتأكید واإلثبات بما ال یدعو للشّك، كما في اآلیة  .6

في أربع آیات وھي ) ص ح(یتماثل مع المقطع ) ص ح ص(ونرى ھذا المقطع 
  : وبالنظر في المعاني التي تحتویھا، نجدھا. 47، 37، 32، 31
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 .37، 32، 31ة في وصف العذاب للكافرین، كما في اآلی .1
 .قّوة هللا وقدرتھ في أّن هللا ال یعجزه شيء إذا أراده .2

، 20، 15، 10ویتقارب معھ في إحدى عشرة آیة بفارق نقطة واحدة، وھي 
  :والمعاني التي تحتویھا ھذه اآلیات، ھي. 48، 46، 40، 29، 26

  .10وصف عقاب العاصین، كما في اآلیة  .1
القیامة، وفي ذلك من القّوة ما تدعو  تأكید أّن النفخ والدّك عالمات یوم .2

  .15للخوف والجزع، كما في اآلیة 
ّھ مالقي حسابھ، كما في اآلیة  .3   .20إیقان المؤمن بأن
  .29، 26شّدة الكافر وفزعھ وتحّسره وندمھ، كما في اآلیة  .4
 .48، 46، 40قسم من هللا فیھ قّوة ومبالغة وتأكید، كما في اآلیة  .5

یحدث ) ص ح ص(والمقطع ) ص ح(بین المقطع وھذا التماثل أو التقارب 
ًا ً مقطعیّ ّق التوازن توازنا  .السورة في اإلیقاعو من شأنھ أن یحق

بمقدار خمس مّرات، وھي تتضّمن  43تقاطر ھذا المقطع في اآلیة 
معنى اإلثبات والتأكید بما ال یدعو للشّك من هللا العزیز، وتقاطر بمقدار ثالث 

وتتضّمن  47یعني التسلسل الداللي، كما في اآلیة مّرات في ثالث آیات، ما 
وتتضّمن معنى رحمة هللا، وقدرة هللا ورحمتھ صفتان  48معنى قدرة هللا، واآلیة 

  .52یوجبان التسبیح  العظیم في اآلیة 
معاني ) ص ح ص(في سورة البقرة بحسب الدراسة تضّمن المقطع   

ّھا أو وصفاتھم، الكافرین عن  في وردت ھاأنّ  أو واإلنذار، للتحدي جاءت أن
 هللا یأمر التي اآلیات في أو ،مصفاتھوأ موسى، مع وقّصتھ إسرائیلی نیخطاب
ّباع فیھا   .مثالً  القبلة تحویل لجل أمر بات

  ):ص ح ح(المقطع 
ً من بین  165ورد ھذا المقطع في سورة الحاقة    مّرة، وھو أقّل ورودا

ً في الكالم العربي، وھو ما جاءت المقاطع الحّرة الثالثة التي ھي أكثر د ورانا
وقد فاق . علیھ سورة البقرة بحسب تلك الدراسة، وھو ما علیھ الدراسات الحدیثة

، وھي تتضّمن معنى النفي بأّن 28في اآلیتین ) ص ح(ھذا المقطع المقطع 
المال الذي كان یغنیھ عن كل شيء في الدنیا لم یعد كذلك یوم الحساب، ویشمل 
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وھي  43واآلیة ، حّسر على كل حیاتھ التي قضاھا في تجمیع ھذا المالالنفي الت
ّساع الذي تحویھ كلمة  الواردة في ھذه ) العالمین(تتضمن معنى الشمولیة واالت

اآلیة، إذ المعنى أّن ھذا القرآن ھو من عند هللا وھو العالم والمحیط بكّل النفوس 
  . واألشیاء
 18في اآلیات، ) ص ح ص(المقطع ) ص ح ح(كذلك فاق المقطع   

 24وتتضمن معنى الشمولیة التي في النفي، وكذلك التي في كل خافیة، واآلیة 
وتتضمن معنى أّن خطاب الرحمة یشمل كّل الذین عملوا من أجل ھذا الیوم 
ّة والتي قد  ّساع لجمیع المأكوالت والمشروبات التي في الجن كذلك الشمولیة واالت

مقطع تنغیمي ) ص ح ح(كذلك أّن المقطع المفتوح تكون محّرمة في الدنیا، 
ً ما یكون علیھا النادم الذي یندب  یصلح للترنم بھ ومده وھذه الصورة تماما

تتضمن معنى الجمع، وھو أّن الذین  30مصیره ویتحّسر على أعمالھ، واآلیة 
ھ تكون  ّ ً، كذلك غل ھ ولیس واحدا ّ مروا ھم جماعة من الزبانیة یتولون أخذه وغل ُ أ

تتضمن معنى أّن كّل ما قالھ من القرآن  41بمعنى جمع یدیھ إلى عنقھ، واآلیة 
ّھ رسول وكریم، واآلیة  ّما ھو مرسول من هللا، وقد وصفھ هللا أن ّة إن  42أو السن

تتضمن معنى الشمولیة في النفي وفي القول وفي ما عدا هللا من الكھنة 
  .یغة الجمعوالشعراء وغیرھم وفي المخاطبین المتمثلین في ص

، 22، 2في أربع آیات، وھي ) ص ح(یتماثل ھذا المقطع مع المقطع   
  :وبالنظر إلى معانیھا نجد أّن ھذا المقطع أضفى على اآلیات ما یلي. 39، 37

 .تحتوي على معنى الشمولیة التي في السؤال 2في اآلیة  .1
ّة بالعلّو واالرتفاع 22في اآلیة  .2  .تحتوي على معنى وصف الجن
ّساع في النفي، والشمولیة في الخطیئة  37یة في اآل .3 تحتوي على معنى االت

 .والخاطئین
تحتوي على معنى الشمولیة التي في كّل ما تبصره العین وما ال  39في اآلیة  .4

 .  تبصره
، 34، 33، 26، 20، 4في سّت آیات، وھي ) ص ح ص(ویتماثل مع المقطع 

متعادلة ومتماثلة في اآلیة  ما یعني أّن داللة المقطعین اشتركا بدرجة. 37
ّت على وصف قومي عاد وثمود بالتكذیب بالمقطع  4الواحدة، ففي اآلیة  ص (دل

ً سرد ذكر ). ح ص ص ح (بالمقطع وسردھا لقرون األولى اوفي اآلیة أیضا
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تدّل على وصف أھل الیمین باالبتھاج والفرح والسرور من  20وفي اآلیة ). ح
الذي یكثر وجوده عند ذكر ) ص ح ص(طع كتبھم، وھو ما دّل علیھ المق

باإلضافة إلى معنى الراحة والھدوء واالنسجام لھؤالء . األوصاف واألحوال
جمعت بین وصف حال أھل الشمال  26واآلیة . القوم من مالقاتھم لحساباتھم

ّم ومّد الصوت ) ص ح ص(من الندم والحسرة الذي دّل علیھ المقطع  والترن
الحسرة وندب المصیر وھو ما یوافق المقطع المفتوح الذي یرافق اإلحساس ب

فیھما تأكید المكّذبین با وثباتھم وإصرارھم  34، 33واآلیتان ). ص ح ح(
ً )ص ح ص(على التكذیب والمعصیة، وھو ما یدّل علیھ المقطع  ، وفیھا أیضا

ّساعھ الذي كان في الحیاة الدنیا  أّن ھذا اإلصرار كان على طول الوقت وات
والالفت أّن ھذه المقاطع الحّرة ). ص ح ح(ى، وھذا ما یدّل علیھ المقطع ومض
بمقدار ثالث مّرات لكّل مقطع لیكون مجموع  37قد تماثلت في اآلیة  ةالثالث

وبالنظر إلى . المقاطع التي في اآلیة تسعة مقاطع موّزعة ثالثة مقاطع لكل نوع
و أّن العقاب الذي سبق ھذه المعنى الوارد في ھذه اآلیة یدّل على العدل، وھ

ّما ھو مخصوص للخاطئین، وھو غایة في العدل من هللا  ً، وإن اآلیة لیس شامال
  .جال في عاله

  ):ص ح ح ص(المقطع 
ً بمواضع  13ورد ھذا المقطع    مّرة في كامل السورة، وھو مقیّد غالبا

ي الوقف التي ال تتقیّد برؤوس اآلیات بحسب قراءة قالون، كما ھو بیّن ف
ّما في مواضع محّددة ذات عالقة بدالالت معیّنة، وھو النوع الوحید  الجدول، وإن

ّة من بین المقاطع المقیّدة الثالثة  ) ص ح ص ص(الذي ورد في سورة الحاق
ً من المقاطع الحّرة). ص ح ح ص ص(و) ص ح ح ص(و . ویُعّد أقّل ورودا

ما أثبتتھ الدراسات  وھو ما جاءت علیھ سورة البقرة في تلك الدراسة، وكذلك
ًا، باإلضافة إلى . الحدیثة ً سمعیّ الحركة الطویلة في المقطع أعطتھ وضوحا

ًا ً زمنیّ الوضوح السمعي والطول الزمني أضفیا . إغالقھ بصامت منحتھ طوال
وقد اھتّم علماء التجوید بالمقطع المقیّد . على ھذا المقطع سمة القّوة في عمومھ

منھا أّن الطول واإلغالق فیھما فسحة وتفریغ : فقالوا فأبانوا أھّمیتھ وفائدتھ
أال بذكر هللا تطمئّن :"قال تعالى )5(للشحنة االنفعالیة وراحة وھدوء واستكانة،
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في حشو الكالم ) ص ح ص ص(، فالمقطع الصوتي ِرلل ]28الرعد " [القلوب
ارتبط بھ  ، وقد كمنت تلك الدالالت في ذكر هللا ولفظھ الذي)ذكر هللا(بین كلمتي 

ھذا المقطع الذي یندر وجوده في حشو الكالم، إذ في ذكر هللا طمأنینة واستكانة 
ً تأنٍّ وتدبّر وتأّمل في كّل اآلیات بعد اكتمال . وراحة وفي المقاطع الثالثة أیضا

ّ فال یجوز وجود ھذه المقاطع، كما في نحو كلمة )6(المعنى التركیبي لھا ، وإال
" ال تقربوا الصالة:"الوقف علیھا في قولھ تعالىعند ) ص ح ح ص) (صالة(
ثّم ینطلق القارئ  )7(.؛ لعدم تمام الفائدة بتمام ھذه الجملة في اآلیة]43النساء [

كذلك ) 8(،بعد مواضع الوقف بحیویة ونشاط عند استئناف القراءة من جدید
نا)9(یثیر في النفس الرجفة والرھبة والخشوع وإشاعتھا في القلوب ّ  ، ولعل

نستشّف ذلك من بعض الكلمات التي جاءت ھذه المقاطع في صدرھا أو حشوھا 
ّة(وھذا من النادر نحو  ص + ص ح + ص ح ح ص ) = (طاّمة وصاّخة وحاق

فإذا جاءت الطاّمة "و] 33عبس " [فإذا جاءت الصاّخة:"فقولھ تعالى) ح
ّة(و]34النازعات " [الكبرى ّة ) [الحاق ة والرھبة یثیر في النفس الرجف] 1الحاق

والخشوع وإشاعتھا في القلوب؛ إذ إّن الصاّخة ھي صیحة القیامة سّمیت بذلك 
ّھا تصّخ األسماع ُستطاع . ألن والطاّمة عند العرب ھي الداھیة العظمى التي ال ت

ّھا تطّم عن كّل ھائلة ّة ھو الیوم ). 10(وھي یوم القیامة سّمیت الطامة؛ ألن والحاق
ً لھذا ) ص ح ح ص(فجاء المقطع ) 11.(یدالذي یحّق فیھ الوعد والوع موافقا

  .المعنى
المقاطع المقیّدة بالوقف لھا قیم ودالالت عظیمة لدى القّراء وعلماء   

ّھ فوق كونھ یفید االستراحة وأخذ النفس، علیھا یقوم إیضاح )12(التجوید؛ إذ إن
حتى المعاني القرآنیة للقارئ والمستمع، وتدعو لالحتراز من اإلخالل بالفھم؛ 

یبرز مالمح اإلعجاز القرآني، ویتھیأ للوقوف على مقاصده والغوص في درره 
والتدبّر والتأّمل في معطیات متنوعة من أوجھ الخالف حین ) 13(وفوائده

ّى من خالل ھذه المقاطع الثالثة التي ). 14(القراءة بجمیع الروایات كّل ذلك یتأت
  . تشغل مواضع الوقف عند القّراء

، وبرز مّرتین، وھي آیة )ص ح ح ص(ولى ورد المقطع في اآلیة األ  
والالفت أّن ھذا المقطع برز مّرة . قصیرة عدد مقاطعھا ال یتجاوز السبعة مقاطع

 ً في حشو اآلیة وھو من النادر، إذ عّده األصواتیون وعلماء التجوید مقیّدا
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ف والرھبة ما یعني أّن ھذا المقطع أوحى لنا بداللة القّوة وإثارة الخو. بالوقف
ّق فیھ األمور  والرجفة والخشوع في النفوس، كیف ال وھو الیوم الذي تتحق

ّق فیھا الوعد والوعید في أّول السورة  والجزاء والعقاب على األعمال، ویتحق
وھو ما یتمّیز بھ الخطاب المكي لیواجھ تعّنت الكافرین وتحّدیھم  ورساالتھ 

 .خطاب مزلزل یبّث الرعب في نفوسھم وجرأتھم على هللا فكان البّد لھم من
وفي المّرة األخرى برز في الوقف في نھایة اآلیة؛ لتقود القارئ أو المستمع إلى 
حالة من التدبّر والتفكیر في ھذه المعاني، واالستراحة وأخذ النفس بعد عناء 

 43و 37و 34و 32وورد في اآلیة . تحّمل صعوبة المشھد القرآني في ھذه اآلیة
جاء الوقف على ھذا المقطع إثر  32في اآلیة ف. 52و 51و 50و 49و 48و 47و

ثالث آیات یصف فیھا هللا صور العذاب للكافرین، وھي صور تدّل على بطش 
هللا وغضبھ وشّدة العذاب على ھؤالء القوم ما یثیر الخوف والرعب والجزع 

ّوهخذو: "في النفوس من مجّرد تخیّل ھذه الصورة وذلك في قولھ تعالى ثّم . ه فغل
ّوه ً فاسلكوه. الجحیم صل ، 31، 30اآلیات " [ثّم في سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا

یدعو ھذا  34وفي اآلیة . وھذه الصورة تالئم ھذا النوع من المقاطع]. 32
المقطع للتفّكر والتأّمل والتدبّر في األسباب الموجبة لھذا العذاب الشدید الذي 

ّب أسبابھ،  32 ،31، 30صّوره هللا في اآلیات  ّبھ العاقل بتجن السابقة لكي یتجن
 37واآلیة . وھو من فوائد ھذا المقطع، فیالئم المشھد القرآني في ھذا الموضع

رسمت نھایة المشھد الذي صّور فیھ هللا حال الكافر في یوم القیامة من نبذ 
وھنا تشّكل ھذا المقطع بعد تمام المعنى؛ للراحة وأخذ . وجوع وضنك وشّدة

ً تّم عندھا المعنى  43واآلیة . النفس ثّم االنطالق بعدھا إلى معنًى جدید أیضا
ّل في جواب القسم ما یلزم الوقف عندھا للراحة والتدبّر في القسم . المتمث

ّل في الشرط الذي في اآلیات  47واآلیة . وأطرافھ  44تّم عندھا المعنى المتمث
ووجود . الوقف لتمام المعنى، فیكون عندھا 47وینتھي عند اآلیة  46و 45و

 51و 50و 49و 48بشكل متتاٍل في رؤوس اآلیات ) ص ح ح ص(المقطع 
ّ بذاتھ عن اآلیة التي بعدھا، فلزم الفصل 52و ً ؛ فألّن لكّل آیة معنى مستقال

  . والوقف بینھا
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في سورة ) ص ح ح ص ص(و) ص ح ص ص(وغیاب المقطعین 
ّة یعود إلى قصرھا، وھما أندر من ا ً ) ص ح ح ص(لمقطع الحاق   .    وجودا

  :النتائج
  :أظھرت الدراسة بعض النتائج یمكن تلخیصھا فیما یلي

ص ح (، )ص ح ص(، )ص ح(أّن السورة بنیت على أربعة مقاطع، وھي  .1
) مدّ (نحو ) ص ح ص ص(من دون المقطع الخامس ). ص ح ح ص(، )ح

قف عند الو) حادّ (نحو ) ص ح ح ص ص(والمقطع السادس . عند الوقف
ذین المقطعین بالنسبة للمقطع ھیعود ذلك لقصر السورة من ناحیة، ولندرة 

ً وندرتھما بالنسبة للمقطع  ً من ناحیة ) ص ح ح ص(العربي عموما خصوصا
 .أخرى

) ص ح(تدّرجت نسبة دوران المقاطع في السورة فیما بینھا، إذ كان المقطع  .2
، ثّم )ح حص (، فالمقطع )ص ح ص(أكثرھا على اإلطالق، فالمقطع 

وھو ما أثبتتھ الدراسات الحدیثة، والدراسة التي ). ص ح ح ص(المقطع 
 .   أجریت على الخطاب المدني في سورة البقرة

ّفق مع اللغة العربیة ) ص ح(أّن داللة المقطع  .3 في الخطاب المّكي ودوره یت
ولكن لھ خصوصیة . ومن ثّمة الخطاب المدني في سورة البقرة في العموم

  .في الخطابین المقام
في الخطاب المّكي تختلف وتتفق عنھ في ) ص ح ص(أّن داللة المقطع  .4

ّفقان عند الوصف، إذ یكثر وجود ھذا  الخطاب المدنیب ً یت حسب المقام، فمثال
 . المقطع عند وصف هللا أو المؤمنین أو الكافرین وأحوالھم في الخطابین

ّفق مع  في) ص ح ح(أّن داللة الشمولیة التي في المقطع  .5 الخطاب المّكي تت
 .الخطاب المدني

ا، بل ھو نظام لھ دوره في ضبط  .6 ً التوزیع للمقاطع داخل السورة لیس عشوائّی
اإلیقاع والتوازن المقطعي داخل النصوص، یترّتب على ذلك شّد االنتباه 
واالستحواذ علیھ وإثارة الشجون والخشوع، فیستمیل القارئ أو المستمع إلى 

في من دور المقطع الصوتي یقوم بھ ما و ما یدعو إلیھ الخطاباالمتثال إلى 
صناعة المعنى والداللة السیاقیة بحسب طرائق التوزیع المقطعي داخل 

  . التراكیب والنصوص
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  النسق الداللي في سورة الشعراء
  حسين خليفة الرميح .د                                                                       

  كلية اآلداب                                                                            
  جامعة الزاوية                                                                           

  

  :مقدمة في نظرية النسق/أوالً
 حسب بعدد المفاصلتُ كل نسق بنيوي يتكون هيكلياً من بنية خارجية

، ويكون النسق متوازناً إذا كانت البنيتان 1حسب بعدد النظائرتُ وبنية داخلية
ق متفاوتاً،وقد يستدعي متطابقتين فرداً أو زوجاً، أما إذا اختلفتا فيكون النس

وجود التفاوت إجراءات خاصة الستعادة التوازن، ويعبر عن الوضعين 
  ).ن ≠م (أو) م= ن (بالمعادلة البنيوية 

يتطلب تشكل نسق بنيوي من النوع الداللي وجود داللة محورية 
مشتركة، أي  تكرير المعنى أو المقصد تكراراً نسقياً يعيد العالقات، ال 

مطياً يعيد العناصر عينها؛ فالداللة المحورية عبارة عن معنى عام تكراراً ن
، وهذه الخاصية تمنح النسق هويته، يختزل معاني نوعية لمجموعة من الجمل

وهنا . وتسمح لعدد من تقنيات التشكل واالنحالل بالعمل على أرضية النص
  :مخطط توضيحي مبسط

  النظيرة األولى) 1ن(        
  النظيرة األولى) 2ن(    المفصل األول) 1م(
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  النظيرة األولى) 3ن(        
  النظيرة األولى) 1ن(        

  النظيرة األولى) 2ن(  المفصل الثاني) 2م(
  النظيرة األولى) 3ن(        
  النظيرة األولى) 1ن(        

  النظيرة األولى) 2ن(  المفصل الثالث) 3م(
  النظيرة األولى) 3ن(        

نية الخارجية مكونة من ثالثة يشير المخطط إلى نسق متوازن، إذ إن الب
   ذا يتضمن كل مفصل ثالث نظائر هي ـ، وك)3، م2، م1م(مفاصل هي 

التي تتكرر في كل مفصل، ولم تظهر أية عالمة تدل على ) 3، ن2، ن1ن(
  .في النسق 2خلخلة

إن ظاهرة ما لن تكون نسقية من دون وجود ركيزتي التكرار واالنتظام 
لنهوضه على تكرير الداللة وانتظامها في جسد  ويوصف النسق بكونه داللياً

وبديهي أن الداللة ذات بعدين ذهنيين يمثل األول .النص بإعادة العالقات
منهما الطرف الذي يصدر عنه الخطاب، ويمثل الثاني الطرف المتلقي 
للخطاب، واألذهان البشرية ال تتخاطب مباشرة، فالكالم يتطلب في كل عملية 

، والوسيلة الطبيعية هي اللغة التي تمثل واسطة تقوم بعمل خطاب وسيلة تنقله
مزدوج، فهي تترجم الشفرات الذهنية إلى شفرات لسانية والعكس، ويمكن أن 
تقوم بشيء من ذلك وسائط أخرى، ولكن أية وسيلة غير اللغة لن تكون 
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حتى هذه اللحظة من المعرفة  - من المسلم به"، وأفضل من اللغة نفسها
أن اللغة تمثل خصيصة إنسانية فريدة، وأن أي مقارنة بين هذه  - يةاإلنسان

تثبت وجود الظاهرة اإلنسانية والطواهر االتصالية لدى الكائنات األخرى 
  .3"خصائص كامنة في اللغة اإلنسانية تجعلها ظاهرة متفردة

  :تشكُّل النسق في السورة/ ثانياً
حير المفسرون في محل ت"وقد ، )طسم(بالمركب الفريد  السورةافتتحت 

بهذا  )الشعراء(سورة و، 4"هاته الحروف الواقعة في أول هاته السور
االستفتاح تتشابه مع السور القريبة منها في ترتيب المصحف، فقد ورد 

نفسه في مفتتح سورة ) طسم(بعدها مباشرة، ثم ) النمل(في سورة ) طس(
فتاح، ويأتي في مقدمة ، فالسور الثالث تشترك أو تتقارب في االست)القصص(

       ليكون ذلك مسالة لما كان " موضوعاتها قصص موسى عليه السالم
قد اتخذت  قريش وإذ كانت . قريش من كفار - عليه الصالة والسالم  -يلقاه 

آلهة من دون اهللا، وكان قوم فرعون قد اتخذوه إلها، وكان أتباع 
بالرسول، بدأ  هم المجاورون من آمن - عليه السالم  - موسى ملة

، وتشابه السياقات 5"بقصةموسى، ثم ذكر بعد ذلك ما يأتي ذكره من القصص
فإن األلفاظ " القرآنية ال يأتي مصادفة، بل هناك قوانين دقيقة تعمل خلفه، 

عندما تعرض شيئاً مشتركاً، تتداعى وتترابط في الذاكرة لما بينها من 
  :6"ود عالقات من أنواع شتىعالقات، وهكذا تتكون مجموعات من خاللها تس
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 وِإذْ نَادى ربك موسى َأنِ اْئت الْقَوم الظَّاِلمين): [[الشعراء(ففي سورة 
تَّقُونَأال ي نوعرف مونِ َقَوكَذِّبِإنِّي َأخَافُ َأن ي ب7]]قَاَل ر  

نَارا سآتيكُم منْها  ِإذْ قَاَل موسى ِلَأهله ِإنِّي آنَستُ): [[النمل(وفي سورة 
طَلُونتَص لَّكُمسٍ لَّعابٍ قَبهيكُم بِشآت رٍ َأو8]]بِخَب.  

نَتْلُوا علَيك من نَّبِإ  لْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِت): [[القصص(وفي سورة 
نُونْؤممٍ يقِّ ِلقَوبِالْح نوعرفى ووسم ال فع نوعرف ا ِإنلَهَل َأهعجضِ وي اَألر

 نم كَان ِإنَّه ماءهسي نيتَحسيو مهنَاءَأب حذَبي منْهفُ طَاِئفَةً معتَضسا يعيش
يندفْس9]]الْم.  

ومثلما يظهر التشابه في موقع السورة على مستوى المصحف الشريف، 
قد هيأ هذا الوضع البالغي لتنامي بتشابهات مميزة، و) الشعراء(تحفل سورة 

الداللة في صيغة نسقية؛ إذ تضمنت قصص سبعة من الرسل وأقوامهم، وجاء 
التمهيد للقصص بآيتين تلخصان المضامين الرئيسة للقصص في مرة واحدة، 

ه وما يْأتيهِم من ذكْرٍ من الرحمنِ محدث ِإالَّ كَانُوا عنْ: [[وذلك قوله تعالى
ينرِضعزُِؤون متَهسي ا كَانُوا بِهاء مَأنب يهِمْأتيوا فَسكَذَّب فقد كذبوا :أي"، 10]]فَقَد

  11"بما جاءهم من الحق، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين
بمصطلح هو ما يعرف النسق البنيوي  التمهيد الذي يأتي في مقدمةو

لقصص يأتي ذكر تكذيب الرسل ، وفي كل قصة من ا12)الجملة التمهيدية(
واالستهزاء بهم، ثم يذكر ما حّل بالمكذبين من سوء العاقبة، ويتكرر في ختام 

وِإن ربك لَهو  ِإن في ذَِلك آليةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين:[[كل قصة قوله تعالى
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يمحالر زِيزلتمهيدية للنسق، ثم تكررتا فقد ظهرت اآليتان في الجملة ا. 13]]الْع
 وتكمن أهمية .قصص الرسل وأقوامهم منتكراراً تاماً في خاتمة كل قصة 

 لمضمون تكلممال يوليها التي هميةاأل يعكس"في أنه  تكرارالهذا النوع من 
 يتوخّاه الذي العام المضمون لفهما مفتاح باعتبارها المكررة الجمل تلك

  14"ومعناه مالكال بين وعاطفي هندسي توازن من تحققّه ما إلى إضافة المتكلم،
في البنية الحوارية، فيتابع المتلقي حديث ) الشعراء(تتفق قصص سورة 

الشخصيات كما حصل في الواقع، غير أن السياق القرآني ال يسمح 
للشخصيات بأن تتخاطب مباشرة، فالحوار يتدفق بصورة ثابتة عن طريق 

هو األداة المفضلة "الذي  التصوير عنبس الراوي، وهذه الخاصية تبعد أي ل
في الحوار ) قال(صيغة الفعل في الغالب وتستخدم ، 15"في أسلوب القرآن

لسوق األخبار، والتعريف بمضمون تاريخي أو قصصي أو غيبي، وهي "
تمنح الخبر درجة عالية من الصدق في النقل، وال يشترط بالنقل أن يكون 

وهناك حيوانات ، أنبياء لغتهم غير لغة القرآن باللغة نفسها، فهناك أخبار عن
  .16"يذكر القرآن أنها تكلمت كالنملة مع سليمان عليه السالم

قوم نوح، عاد، ثمود، قوم (تعرض السورة مشاهد الحوار في قصص 
في صيغ متشابهة إلى أقصى حدود التشابه، في حين ) لوط، أصحاب األيكة

الم اختلفت في بعض خصائصها عليهما الس) إبراهيم(و) موسى(أن قصص 
مع عدم خروجها عن النسق في السورة، ومن ذلك االتساع النسبي للمساحة 
اللسانية، وورود تفاصيل لم ترد في سواهما، لذلك سنتجاوز القصتين في 
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تحليل النسق الداللي للسورة، ويمكن للقارئ الكريم أن يلحظ اللحمة القوية، 
  .كلها نسقاً واحداً وإمكانية النظر إلى قصص السورة

، وهي مفتاح لسلسلة نسقية )وإذ قال(عبارة ) الشعراء(تتكرر في سورة 
جملة من اآليات المنتشرة في القرآن الكريم، يجمع بينها "يظهر في   كبرى

التشابه في التركيب، والتقارب في المضمون بوجه يستطيع الذهن إدراكه 
عند تظهر كثيراً ة الزمة يتكرر مفتاح السلسلة على هيئ، و17"وتمييزه

وفيما ، وفي مواقف المحاجة مع الرسل خاصة، استحضار األحداث الماضية
  :سنوضح النسق الداللي في السورة من خالل خمسة مفاصليلي 

  18]]كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلين[[ )1م(
ٌفَاتَّقُوا اللَّه  كُم رسوٌل َأمينَِإنِّي لَ ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم نُوح َأال تَتَّقُون) [[1ن(

فَاتَّقُوا  وما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ ِإن َأجرِي ِإالَّ علَى رب الْعالَمين وَأطيعونِ
  19]]اللَّه وَأطيعونِ

 ا كَانُوا يعملُونقَاَل وما علْمي بِم قَالُوا َأنُْؤمن لَك واتَّبعك اَألرذَلُون) [[2ن(
ونرتَشْع ي لَوبلَى رِإالَّ ع مهابسح ِإن يننْؤمالْم ا َأنَا بِطَارِدمو  يرَأنَا ِإالَّ نَذ ِإن

قَاَل رب ِإن قَومي  ٌقَالُوا لَِئن لَّم تَنتَه يا نُوح لَتَكُونَن من الْمرجومين مبِين
  20]]ِفَافْتَح بيني وبينَهم فَتْحا ونَجني ومن معي من الْمْؤمنين كَذَّبون
  21]]ِثُم َأغْرقْنَا بعد الْباقين فََأنجينَاه ومن معه في الْفُلْك الْمشْحون) [[3ن(
َوِإن ربك لَهو الْعزِيز  ِإن في ذَِلك آليةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين) 4ن(

يمح22الر 
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  23]]كَذَّبتْ عاد الْمرسلين[[ )2م(
ٌفَاتَّقُوا اللَّه  ِإنِّي لَكُم رسوٌل َأمين ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم هود َأال تَتَّقُون) [[1ن(

َأتَبنُون  رِي ِإالَّ علَى رب الْعالَمينِوما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ ِإن َأج وَأطيعون
ثُونبةً تَعبِكُلِّ رِيعٍ آي ونتَخْلُد لَّكُملَع عانصم ذُونتَتَّخو  طَشْتُمطَشْتُم بِإذَا بو

ارِينبونِ جيعَأطو فَاتَّقُوا اللَّه ونلَما تَعكُم بِمدي َأماتَّقُوا الَّذو َأميننبامٍ وكُم بَِأنْعد 
  24]]ِإنِّي َأخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ وجنَّات وعيونٍ

ِإن هذَا ِإالَّ خُلُقُ  قَالُوا سواء علَينَا َأوعظْتَ َأم لَم تَكُن من الْواعظين[[) 2ن(
ِليناَألو ذَّبِينعبِم نا نَحم25]]و  

  26]]فَكَذَّبوه فََأهلَكْنَاهم[) [3ن(
وِإن ربك لَهو الْعزِيز  وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين ِإن في ذَِلك آليةً) [[4ن(

يمح27]]الر 
  28]]كَذَّبتْ ثَمود الْمرسلين) [[3م(

ٌفَاتَّقُوا اللَّه  ي لَكُم رسوٌل َأمينِإنِّ ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم صاِلح َأال تَتَّقُون) [[1ن(
َأتُتْركُون  وما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ ِإن َأجرِي ِإالَّ علَى رب الْعالَمين وَأطيعونِ

ينننَا آماها هي مونٍ فيعو نَّاتي جف يمضا ههنَخٍْل طَلْعوعٍ ورزتُ وتَنْحو ون
ينوتًا فَارِهياِل بالْجِب نونِ ميعَأطو فَاتَّقُوا اللَّه ينرِفسالْم روا َأميعال تُطو  ينالَّذ

ونحلصال يضِ وي اَألرف وندفْس29]]ي  
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بِآية ِإن  َما َأنتَ ِإالَّ بشَر مثْلُنَا فَْأت قَالُوا ِإنَّما َأنتَ من الْمسحرِين) [[2ن(
ينقادالص نلُوم كُنتَ معمٍ موي برش لَكُمو برا شنَاقَةٌ لَّه هذا  قَاَل هوهسال تَمٍو

  30]]فَعقَروها فََأصبحوا نَادمين بِسوء فَيْأخُذَكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ
  31]]فََأخَذَهم الْعذَاب) [[3ن(
وِإن ربك لَهو الْعزِيز  في ذَِلك آليةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين ِإن) [[4ن(

يمح32]]الر 
  33]]كَذَّبتْ قَوم لُوط الْمرسلين)[[4م(

لَّه فَاتَّقُوا ال ِإنِّي لَكُم رسوٌل َأمين ِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم لُوطٌ َأال تَتَّقُون) [[1ن(
ََأتَْأتُون  وما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ ِإن َأجرِي ِإالَّ علَى رب الْعالَمين وَأطيعونِ

ينالَمالْع نم انالذُّكْر  مقَو ْل َأنتُماجِكُم بوَأز نم كُمبر ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَرو
وناد34]]ع  

َقَاَل ِإنِّي ِلعملكُم من  ِئن لَّم تَنتَه يا لُوطُ لَتَكُونَن من الْمخْرجِينقَالُوا لَ) [[2ن(
 35]]َرب نَجني وَأهلي مما يعملُون الْقَاِلين
 نثُم دمرنَا اآلخَرِي ِإالَّ عجوزا في الْغَابِرِين فَنَجينَاه وَأهلَه َأجمعين) [[3ن(

نذَرِينالْم طَراء ما فَسطَرهِم ملَينَا عطَرَأم36]]و 
وِإن ربك لَهو الْعزِيز  ِإن في ذَِلك آليةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين) [[4ن(

يمح37]]الر  
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  38]]كَذَّب َأصحاب اَأليكَة الْمرسلين) [[5م(
ٌفَاتَّقُوا اللَّه  ِنِّي لَكُم رسوٌل َأمين لَهم شُعيب َأال تَتَّقُونَإ ِإذْ قَاَل) [[1ن(

َأوفُوا  وما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ ِإن َأجرِي ِإالَّ علَى رب الْعالَمين وَأطيعونِ
وال تَبخَسوا النَّاس  اسِ الْمستَقيمَِوزِنُوا بِالْقسطَ الْكَيَل وال تَكُونُوا من الْمخْسرِين

يندفْسضِ مي اَألرا فثَوال تَعو مهاءَأشْي ِلينالْجِبِلَّةَ اَألوو ي خَلَقَكُماتَّقُوا الَّذ39]]و  
ظُنُّك َوما َأنتَ ِإالَّ بشَر مثْلُنَا وِإن نَّ قَالُوا ِإنَّما َأنتَ من الْمسحرِين) [[2ن(

قَاَل ربي  َفََأسقطْ علَينَا كسفًا من السماء ِإن كُنتَ من الصادقين لَمن الْكَاذبِين
لُونما تَعبِم لَم40]] َأع 

 41]]فَكَذَّبوه فََأخَذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة ِإنَّه كَان عذَاب يومٍ عظيمٍ[[ )3ن(
َوِإن ربك لَهو الْعزِيز  في ذَِلك آليةً وما كَان َأكْثَرهم مْؤمنين ِإن) [[4ن(

يمح42]]الر  
  :تحليل النسق/ ثالثاً

يتطلب تحليل النسق البنيوي كتابته بصورة تظهر معالم االنتظام 
والتكرار في بنيته، على أن يتجنب الباحث أي عبث بالمعمار األصلي للنص، 

ذه النقطة محل تشديد كبير إذا كان النص من القرآن الكريم، والكتابة وه
النسقية هنا لم تخل بالترتيب، ولم تغير أي حق أو مستحق، وقد حرص 

  .البحث على تثبيت أرقام اآليات بصورة واضحة حتى ال يحصل أي لبس
من خالل عتبة ثابتة  له تاٍليتضح موضع االنتقال من مفصل إلى مفصل 

قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، أصحاب (بدل فيها إال عنوان القصة ال يت
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مسبوقاً بعبارة التكذيب التي اكتسبت صيغتها المفتاحية بتكرارها على ) األيكة
نظائر تشبه كل منها  جميعاً، ويتكون كل مفصل من أربع رأس مفاصل النسق

النحو مثيالتها في المفاصل األخرى ضمن دالالت محورية مشتركة على 
  :اآلتي

  الداللة المحورية  النظيرة
  البالغ  )1ن(
  العصيان  )2ن(
  العقاب  )3ن(
  اإلشارة إلى العبرة وتأكيد العلم المسبق للمولى العزيز الرحيم  )4ن(

  

: خاصة بمحورية البالغ، وتبدأ في كل مرة بعبارة ثابتة هي) 1ن(جاءت 
وهي "، )أخوهم(عد كلمة يذكر بعدها اسم الرسول مباشرة أو ب) إذ قال لهم(

، ويتكرر طلب التقوى والطاعة ونفي طمع 43"أخوة نسب ال أخوة دين
الرسول في األجر في جميع المفاصل بالعبارة نفسها، وجرى في بعضها 
التذكير ببعض النعم المخصوصة، والنهي عن بعض المعاصي الشائعة، 

  .واألمر ببعض الطاعات
وقد تشابهت ردود القوم  خاصة بمحورية العصيان،) 2ن(وكانت 

فتضمنت تحدي الرسل، وتهديدهم، ورميهم بتهم باطلة، وقد تشابهت العبارات 
 .حتى أن بعضها يتكرر بالكلمات نفسها

ية العقاب، وكانت نهاية القوم في كل مرة رفهي خاصة بمحو) 3ن(أما 
  .اإلهالك، وقد نال كل قوم ما يناسب معصيتهم من العذاب
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ِإن في ذَِلك آليةً وما كَان : [[يتان بالعبارة نفسهاتتكرر آ) 4ن(وفي 
يمحالر زِيزالْع ولَه كبر ِإنينَونْؤمم مهفهما تتحدثان عن قانون واحد  ،44]]َأكْثَر

  .ثابت، وتجليان حكمة اهللا في عباده
تحقق التماثل في النسق عن طريق النظائر، وللتماثل في األنساق ي

وله التماثل وأشياء ق؛ فالنسق يجعل النص يقول ما يةوظائف فنية مائزنيوية الب
أخرى معه، فكل موقع للتماثل يشد القارئ بوصفه انزياحاً أسلوبياً، ويضع 

لم حصل التماثل أصالً؟ ولم وقع في هذا الموضع : أمام القارئ تساؤالت عدة
بهذه الهيئة؟ كل هذه ولم يقع في موضع آخر؟ وما الذي يعنيه وجود التماثل 

صول على إجابات من خالل لحلالتساؤالت تتفاعل في ذهن القارئ، وتسعى 
  .مناورات اللغة في النصمتابعة 

هناك وظيفة كبرى للنسق وهو يأخذ مكانه في النص ليشغل مساحة 
محدودة منه، أو ليشغله بكامله، فبعض الدالالت المسوقة إلى المتلقي ال تنفع 

ينطوي الكالم "تتطلب أسلوباً خاصاً من التعبير؛ إذ ليب، وإنما معها كل األسا
على انتقاء لبعض الكيانات اللغوية والتأليف بينها في وحدات لغوية ذات 

فيقع المتلقي في حالة نفسية مناسبة، ويحقق ، 45"درجة أعلى من التعقيد
تأثير في تكون غاية المتكلم ال"، وخاصة عندما المتكلم الداللة من أنسب السبل

لحمله على اتخاذ موقف، أو تغيير رأي، ،أو القيام  ...السامع أو المخاطب
  .46"بعمل ما
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وبالنظر إلى أن النسق ينبني على التكرار واالنتظام فإن اإليقاع يشكل 
مسألة حساسة، فليس من فضائل النسق تكسير اإليقاع إلى درجة فصله عن 

فسه يجب أن تظهر ميزات النسق القاعدة اإليقاعية في النص، وفي الوقت ن
اإليقاعية، وفي سورة الشعراء يلحظ أن اآليات ليست من النوع الطويل، بل 
هي من النوع القصير والمتوسط الذي يشجع القارئ على االنطالق من قصة 
إلى أخرى وهو يشاهد أحداثاً متماثلة ومتقاربة تعيد الدالالت نفسها، ومن 

لية تجر معها في الغالب تماثالت صوتية الطبيعي أن التماثالت الدال
التي تتكون في  وتركيبية، وقد أسهم ذلك في دعم لحمة اإليقاع في السورة

  .جوهرها من قصص األنبياء وأقوامهم
بواحدة من  حالل النسق يكونانومثلما تشكل النسق فإنه ال بد أن ينحل، و

هي نى أن النسق ينتاالنحالل بالطريقة االعتيادية، بمعاألولى هي ؛ طريقتين
مع انتهاء النص، وينقطع في اللحظة التي ينجز فيها دوره من غير أية عملية 

. من عمليات الخلخلة، فيحس القارئ بالخروج من النسق عند تبدل األسلوب
وتصحب الخلخلة ثالث . والطريقة الثانية هي االنحالل عن طريق الخلخلة

تشبع النسق ينكسر التركيب  عمليات تقع جميعها في لحظة واحدة، فبعد
ولكل نسق . المعتاد، وينعطف مجرى الداللة، ويخيب أفق التوقع لدى القارئ

طريقته المناسبة، على أن الطريقة المختارة النحالل النسق تترتب عنها 
نمط تعبيري إلى نمط آخر مسائل فنية دقيقة، وليست مجرد عملية خروج من 

  .وينتهي األمر
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، فقد ةيلحظ أن االنحالل قد حصل بالطريقة االعتيادي في النسق المدروس
ولم تظهر أية ) قصة أصحاب األيكة(انقطع النسق بنهاية المحطة األخيرة 

ِإن في ذَِلك آليةً : (ومثلما بدأ النسق بقوله تعالىعملية من عمليات الخلخلة، 
. انتهى بالعبارة نفسها )لْعزِيز الرحيموما كَان َأكْثَرهم مْؤمنينَوِإن ربك لَهو ا

  .بدأت السورة بالشأن المحمدي انتهت به وكما
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  )ین في األندلسملدى العرب والمسل واألدبیة اإلسھامات العلمیة(
  

  محمد علي الخربوشي. د                                                                                    
  صبراتھ  –اآلداب كلیة                                                                                      
  لیبیا -جامعة الزاویة                                                                                     

  المقدمــــــة
تطاع ظ رون، اس ة ق و ثمانی دلس نح الد األن ي ب اطعة ف مس اإلسالم س ت ش ّ ل

زت باالبتك دة، تمی د خاللھا المسلمون أن یشیدوا صرح حضارة فری ار والتجدی
  .في كثیر من المجاالت

ا  ة، رقیّ دودھا المكانی ة وح ا الزمانی الل فتراتھ دلس خ الد األن ھدت ب د ش وق
ة  ران والمدین ي العم ا، وف ف أنواعھ وم بمختل ي العل ر ف ع النظی ً منقط اریا حض

د یُ  وم، وق د الی ى ح رات إل ھ المتغی ي وج ً ف امدا ھا ص ر بعض ض یظھ ع بع رج
جیعالبحَّ ى التش ك إل دلس  اث ذل اء األن ھ خلف ذي یقدم راؤھم ال م وأم ل العل ألھ

ارف، ویُ  ة رجرِجوالمع ى رغب ر، إل ھم اآلخ تعلم اع بعض ي ال دلس ف الت األن
ة المختلف وم، بعضھم ة، ویشكك والبحث في المجاالت العلمی ك العل ي أصل تل ف

ي  ة أھ یة خالص دةأندلس رقیة واف ره ؟أم مش ك وغی ل ذل ن أج ا ی، م اول بحثن ح
، أن )لدى العرب والمسلمین في األندلس واألدبیة العلمیةإلسھامات ا(الموسوم بـ

ورین  الل مح ن خ اؤالت م ك التس ن تل ب ع ین یجی ام : األول ،مھم دور حك
جیع ا ي تش دلس ف وم، األن العل م رجاالتھ یة وأھ وم األندلس واع العل اني، أن  والث

دلس جم ي األن ً، وال أن یوبالطبع لیس في غرضنا أن نلّم بنتائج العلم العربي ف ا ع
ك باإلشارة نسرد التراجم والنقول المقتبسة عنھ كافة، وإنما سنكتفي  إلى بعض تل

ي  ن إسھامات ف ً م ً وأفرادا العلوم والنماذج التي تبین ما قدمھ أھل األندلس حكاما
ً یفضي البحث  یودع فیھا أھم إلى خاتمة تكوین الثقافة، وبناء صرح العلم وأخیرا

قيتوصیات ئج ومن نتاما توصل إلیھ    .تحقق لمجتمعنا التقدم والرُّ
  :واآلداب ندلس في تشجیع العلومدور حكام األ: األولالمحور 

  :الطوائف: أوالً 
د  بیلیة محم ً في المجاالت العلمیة، فصاحب إش ن اشھد حكم الطوائف تنافسا ب

ي عصره  ،)1()ھـ488ت(عباد اللخمي  ر ف ر أمی ان أكب أشھر ملوك الطوائف، ك
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ھ ن حول ب  وم ود الملق ن ھ لیمان ب ن س د ب ره؛ وأحم عراء عص م ش ع أعظ تجم
در  ا بالمقت ـ475ت(ب فة )2()ھ ة الفلس وم خاص ي العل رز محب طة، أب ، بسرقس

ر  )3(وكان محمد بن طاھر القیسي ،والریاضة والفلك اثرین أجود مرسیة أمی الن
ن المظ هفي عصره، ینتجعھ الشعراء ویقصد از المتوكل عمر ب ر األدباء، وأمت ّ ف

ـ487ت( ھ) ھ ر فی ة النظ م ودق زارة العل وس بغ ي بطلی ا )4(ف ذلك أب د ك ، ونج
وش  امرالجی د الع رقیة مجاھ ر الش ة والجزائ احب دانی ره  ي، ص راء دھ ى أم فت

ي دوأ رآن، عن م الق ي عل وذه ف م اللسان، ونف ي عل یب ملوك عصره لمشاركتھ ف
ر... بذلك  ى ولم یشغلھ عن التزید عظیم ما مارسھ في الحروب ب ً، حت ً أو بحرا ا

ة  ي المعرف ً صار ف وم خزائن نسیجا اتر العل ن دف ع م ده، وجم ةوح ت جمَّ ، وكان
دول َ ...خاصة،  دولتھ أكبر ال م، فأ م والعل اء، وأنسوا  لُّ ھ ُجمَّالنتحالھم الفھ العلم

ا  بمكانھ، وخیموا في سلطانھ واجتمع عنده من طبقات علماء أھل قرطبة وغیرھ
  .)5("جملة وافرة

ھ  العلمیةَ  الصبغةَ  دُ نجلذا  ھي الغالبة على بالط مجاھد العامري، فاجتمع حول
د . أبو عمر، والمقرئ، وابن عبدالبّر: عدد من العلماء رة نج ك الفت ام تل ن حك وم

م واألدب والشعر "، حیث )ھـ236ت(عبدالرحمن األوسط  التزم إكرام أھل القل
  .)6("في دولتھ

 ً   :دولة المرابطین: ثانیا
از الملا د مت رفاتھم، وبع لوكھم وتص ي س داوة ف وة الب ونة، وقس ون بالخش ثم

م عن حیاتھم البدویة  حیاة األدب والفكر، ولھذا لم تجد الحضارة الفكریة في ظلھ
 ً ً خصبا ً والمرتعا ً رطبا   .كنفا

  :ینثلى أسباب مختلفة، ومن ھؤالء الباحع الباحثون ذلك إوقد رجَّ 
ودت الرِّ  دكتور ج ابي، ال ذي ك رى أن دال ا ی د مرتع م تج ر واألدب ل ة الفك ول

ي عصر المرابطین،  ً ف ماءٌ  وإن ُوِجدتخصبا ٌ  أس ة ھ المع ل فی ب : مث ي الطبی أب
ن ةاجببن ارطبي، والفیلسوف قالقاسم خلف بن عباس ال ان، واب ، والفتح ابن خاق

ان،  ن قزم ام، واب ابس ك وم ھ-ذل ب رأی ى -حس ة الت ة الفكری داد للنھض إال امت
  .)7( لطوائفازدھرت في عھد ملوك ا
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ذي  اس أن ال ان عب رى إحس ر اوی ي عص ة ف احة الفكری ن الس ى ع ختف
المرابطین ھو علم الفلسفة وعلم الكالم، وأن ھذا النشاط ھو نشاط فردي، ویعلل 

 مذلك بأن دولة المرابطین دینیة الطابع، لم یتقرب من أمرائھا إال من برز في عل
ث ل وكفروا كالفقھاء، فسیطر فروع اإلمام مالك،  م الكالم، حی ي عل من عمل ف

  .)8(أحرقت كتب الغزالي
ة اتھم الفكری ن المرابطین وحی ع ع د داف ائالً  أما الدكتور سامي النشار، فق : ق

ن كما كان ھناك فالسفة كا" ر المرابطین وھب ب ان وزی بن باجة ومدرستھ، وك
ً، فكیف یحاربون المذھب المنحرف بالسیف، ولكنھم حاربوا الف كر مالك فیلسوفا

  .)9(بالفكر
ً یمكن القول إن خلفاء یوسف بن  ة تاشفین وأخیرا د استسلموا لسلطان الثقاف ق

  .األندلسیة القاھرة، وأصبحوا أقرب إلى األندلسیین منھم إلى األفارقة
 ً   :دولة الموحدین: ثالثا

 ً ا ً نالت الثقافة في عصر الموحدین حظ را ن التطور واالواف دم م ار والتق زدھ
دل الد األن ي ب ي ف المي، ف ي اإلس ا العرب ى طابعھ افظ عل تطاعت أن تح س، واس

دارس ) "ھـ524ت(مختلف المجاالت العلمیة، حیث أقام عبدالمؤمن بن علي  الم
ن  ي كل مدینة فتحھا، وجذب إلى بالطھومعاھد العلم ف أمھر العلماء واألساتذة م

ان ل مك ر بت)10("ك ھ، وأم اء مملكت ي أنح ب ف ام الكتاتی یم نظ ام بتعم یم ، وق عل
راءة وا ادئ الق ال مب جیع لاألطف ى تش ل عل ان یعم رآن، وك ظ الق ة، وحف كتاب

دالمؤمن مدرستین ارات الریاضیة، وأنشأ عب : المتفوقین، وتدریب الطالب المھ
الیم یم إدارة األق رى لتعل ة، واألخ یم البحری داھما لتعل ً . )11("إح ا ع نظام ووض

ل التعل ھ، حیث جع ً یحقق أھداف دعوت ً خاصا ف تعلیمیا ى كل مكل ً عل ا یم إجباری
  .)12(مقابلمن دون من الرجال والنساء 

دالمؤمن اوممن  ن عب ـ559ت(ھتم بالعلوم، نجد أبا یعقوب یوسف ب ذي  )ھ ال
ن فطاحل ھ، أمر ةیعد م ي زمان م ف ھ  العل ع ل ى تجم ب الفلسفة حت ع كت رٌ بجم  كثی

ن فرسھ یحترم أھل العلم لدرجة أنھ كان ینزل كان منھا، ومما یروي عنھ أنھ  ع
د د )13(إذا لقى الحافظ المحدث أبا بكر محمد بن عبدهللا الج ع، وق ھ ألم ف حول  الت

ھ ي زمان ر ف م والفك وم العل ور . نج ھ المنص ذا ابن د ح ـ595ت(وق ذو )ھ ي ه ح ف
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ات  م المرتب م العطاء وجعل لھ اء والشعراء، وأجزل لھ االھتمام بالعلماء واألدب
  .العالیة

ى: بظاھرتین.... ي عصر الموحدین الحركة العلمیة ف"وقد تمیزت  أن : األول
ا أصبحوا یخرجون  االندلسیین لم یرحلوا إلى المشرق لطلب العلم فحسب، وإنم
ا الظاھرة األخرى  ة، أم من األندلس بزاد من المعارف ینشرونھا في أقطار نائی

ي مرت العصیبة فھي أن تلك الحركة ظلت على ازدھارھا حتى في األوقات  الت
  .)14("دلسبھا األن
 ً   :مملكة غرناطة: رابعا

ي األحمر(لم یكن أمراء  وم) بن ة والعل ً بالثقاف ا ابقیھم اھتمام ن س ل م وإن  ،أق
ود  تاختلف باب تع رھم، ألس ي عص ة ف ة والفكری یة واالجتماعی وال السیاس األح

رَ  د أمی ك نج ع ذل ارجي، وم داخلي والخ ي ال راع السیاس ة الص دلطبیع ً ھم محم  ا
نَ  األولَ  ن  ب ف ب رٍ یوس ـ671ت( نص ة النّص) ھ س الدول ة اریة مؤس تم بجماع ھ

  .)15(العلم واألدب، وكانت لھ أیام خاصة یستقبل فیھا رجاالت األدب
وال نفسھ اوسار  ى المن دعل ھ محم ھ  بن ب بالفقی ى العرش، فلق ھ عل ذي خلف ال
یلھ  عراءلتفض اب والش ّ اء والكت اء والحكم ن األطب اء م ذلك او )16(العلم تھر ك ش

  .)17(بتقدیر العلماء وإكرام الشعراء) المخلوع(محمد الثالث 
ي الحجاج یوسف األول، و ة اوفي عصر السلطان أب د بلغت الحرك ھ محم بن

دھ ي عھ ى مالفكریة واألدبیة ذروة ازدھارھا في مملكة غرناطة، فف ا اضیفت إل
دھ ي عھ آتھ وف م منش راء أعظ ر الحم ة النّصمقص ت المدرس ة (ریة ا بنی مدرس

ة َ ) غرناط ا مَّ وأ بحت ھ ا، وأص رب وأوروب دلس والمغ الد األن ن ب الب م الط
ال اء والمفكرین، أمث ن العلم ر م ن زمرك : غرناطة مقصد كثی دون، واب ن خل اب

  .)18(وابن الخطیب، وغیرھم
  :فیھاواإلسھام أنواع العلوم : الثانيالمحور 

  :علم اللغة والنحو: أوالً 
الت الثقا ا مكم ة، ألنھ ة والنحوی وم اللغوی رت العل ة ازدھ ة واألدبی ة الدینی ف

ودٌ  وم  وعم ن العل ة، وھي م وم المختلف ي مجاالت العل لُّ دارس ف ھ ك ز علی یرتك
ن عوامل ازدھا ى، وم ي السنوات األول ا ف ى تعلمھ ا التي یحرص الناشئة عل رھ
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ل األ ن أھ ین م ض الدارس ة بع ي، رحل رق العرب ى المش دلس إل ك ن ل وذل بفض
  :ي بالط األندلس، ومنھمبعض العلماء الذین انفقوا حیاتھم كلھا ف

بیلي  - 1 دي اإلش د الزبی ر محم و بك ـ379ت(أب ام ) ھ و اإم ي النح ھ ف ة، ول لعربی
اب  اح((كت ر ((، و))اإلیض لمختص ین للخلی اب الع ذا ))كت د ذاع ھ ، وق

ب  وب بحس و مب دلس، وھ ي األن ة ف اس للدراس د الن بح معتم ر وأص المختص
ي أن ، یحاول بدراستھ )ریبیرا(مخارج الحروف، یقول عنھ  ب األدب ینق كت

ن  ا ینبغي م ى م د األندلسیین إل ة، ویرش اظ العامی ن األلف ا م مما یتطرق إلیھ
 .)19(العربي الصحیح

ان ) ھـ645ت(بالشلوبین عرف ي األشبیلي، یُ دأبو علي عمر بن محمد األز - 2 ك
ً ال یجارىفي العربیة بحر را ً ، وحب ار ا ھ ىال یب ن تآلیف وانین(، وم اب الق ) كت

ي النحو الذي یختص بعلو ھ ف ة، ول ة(م العربی ة الجزولی اب شرح المقدم ) كت
ة )التوطئة(وكتاب آخر یسمى  ، وقد نال بكتابیھ اآلخرین شھرة واسعة ومكان

 .)20(النحویةبالشروح ممتازة بین المعنیین 
ـ672ت(محمد بن مالك الطائي األندلسي  - 3 ة )ھ وم العربی ي عل ة ف د األئم ، أح

ا زة شعریة ضمت ألف بیت لیسفي أرجو خص كتابھ بعد ذلكوقد لَ  ھل حفظھ
 .)21(، وقد طارت في اآلفاق)األلفیة(من قبل الدارسین، ولذلك سماه 

 ً  :علم الرحالت والجغرافیا: ثانیا
اد األوروبی رف وأف م تع ة، فل رحالت العربی ا وال ب الجغرافی ن كت ً م را ن كثی

رائ ات والخ ق الكتاب ن طری ا إال ع ن إفریقی ة م زاء الداخلی ا األج ة أورب ط العربی
ذه ال ن ھ د ع ّت مرجعھم الوحی نالتي ظل رن التاسع عشر، ومّم ى الق اطق حت  من

  :برع في ھذا المجال
دهللا - 1 ن عب د ب ن محم د ب ن محم س،  ب ـ564ت(إدری ریف ) ھ روف بالش المع

ي یا األدریس ر وآس رب، ومص دلس والمغ واحي األن ن ن ً م را ، زار كثی
ا  ھ ملكھ ب ب ث أعج قلیة حی م زار ص غرى، ث انيُرج"الص اني النرم " ار الث

ده  ف عن فة األرضاكت"أل ي ص رة ال "ب ف اھدة مباش ن مش ف ع ، مؤل
جاري"مستخرج من الكتب، وكان یعرف  ھ أجزاء " بكتاب الرُّ م أضاف إلی ث
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اق"أخرى وسماه  راق اآلف ي اخت ة المشتاق ف دة " نزھ ى ع اب إل رجم الكت وت
 .)22(الوسطى لغات مثل الفرنسیة، ویعتبر اإلدریسي أكبر جغرافي العصور

اطي  - 2 ازنيُّ الغرن دالرحیم الم ـ656ت(محمد بن عب ن تصنیفاتھ ) ھ بدمشق، م
 :، وینقسم الكتاب إلى أربعة أبواب ھي"تحفة األلباب"كتاب 

اني یشمل: الباب األول ا، والث ن إنسھا وجنھ : یتحدث عن صفة الدنیا وسكانھا م
ھ ص ذكر فی ث ی ان، والثال ب البنی دان، وغرائ ب البل فة عجائ ار ص فة البح

ا : ب حیوانھا وما یخرج منھا، والرابعوعجائ ور وم ائر والقب في وصف الحف
ّاب الذین خاضوا غمار )23(إلى ذلك ، وكان لھذا الكتاب تأثیر واضح على الكت

 .ھذه الفنون
وزان  - 3 د ال ن محم ن ب ي  –الحس ون اإلفریق روف بلی ف  ،)م1552ت(–المع أل

وان  ً بعن ا ا(كتاب ف إفریقی ة اإل) وص اب باللغ ّودة للكت ى مس ً عل دا ة معتم یطالی
ة  رة جرب ُرصان الصقلیون قرب جزی بالعربیة كانت بحوزتھ عندما أسره الق

نة  ـ923س رد 1518/ھ ة ام ی نفات األوروبی ي المص مھ ف د (س ا األس یوحن
ي ري أو األفریق د األیبی ا األس اطي أو یوحن اب )الغرن ذا الكت ور ھ ذ ظھ ، من

ات ما مأدرك األوربیون أھمیتھ وأفادوا  ن معلوم ھ م ة فی أرض مھم خاصة ب
 .)24(السودان

ـ614ت(الكناني األندلسي جبیر محمد بن  - 4 ن أشھر الرحَّ ) ھ ة األندلسیین، م ال
ھ  ن مؤلفات ة (م اب رحل راكت ن جبی ذا )ب ف ، وھ َّ ھ یال المَؤل د علی زال یعتم

ا البحاث والمھتمون  ةلم ادة علمی ن م ھ م درا )25(یحوی ة مص ذه الرحل د ھ ، تع
ؤ ً لم ا ام إبَّ يرخمھم الد الش ؤرخب ذلك لم لیبیة، وك روب الص رة الح  يان فت

 .صقلیة وأحوال مسلمیھا على عھد النورمان

 ً   :الفلسفة: ثالثا
فة  في، فالفالس ر الفلس دلس الفك رب األن ة لع زات العظیم ة المنج ن قم م

ى الغرب  ي األندلسیون مع إخوانھم في المشرق نقلوا الفلسفة األغریقیة إل الالتین
دلس  ، وكان ي األن القرن السادس الھجري أعظم قرٍن في تاریخ الفكر الفلسفي ف

  :ومن ھؤالء الفالسفة
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ا  ،)ھـ319ت(القرطبي مسرة محمد بن  - 1 غ فیھ ة، فنب ً للدراسات العقلی نشأ محبا
ً، وكان لھ مجموعة من الطالب یعلمھم الفلسفة  .)26(وھو ابن سبعة عشر عاما

ي ) ھـ566ت(سعد أبو الفرج بن صالح بن أبي اللیث األ - 2 د أعالم الفلسفة ف أح
 .)27()كتاب العزلة وشرح معاني التحیة: (شرق األندلس لھ عدة مؤلفات منھا

ھ)ھـ581ت(القیسيمحمد عبدهللا بن طفیل  - 3 ) یقضان يحيُّ بن( ، اشتھر بكتاب
ى  رجم إل د ت فة، وق ّدین والفلس ین ال ق ب اول التوفی ة تح ة رمزی و حكای وھ

ُ 1671الالتینیة ونشر سنة  م، ثم ترجم إلى 1915سنة  اإلسبانیة رجم إلىم، وت
 .)28(م1955سنة  الفرنسیة

ن أح - 4 د ب وف محم د الفیلس ن رش د ب ـ595ت(م ھ) ھ المیة  تفق وم اإلس ي العل ف
ات  ن المؤلف ھ م ة (فضال عن الفلسفة والطب، ل ین الحكم ا ب ال فیم فصل المق

ھ في الرد على اإلمام ) تھافت التھافت(و) والشریعة من االتصال الغزالي، ول
 .)29(في الفقھ) بدایة المجتھد ونھایة المقتصد(

 ً   :علم الحساب والھندسة: رابعا
ى  ىحدكانت ھذه العلوم إ د ساعد عل ة، وق ك البیئ ي تل المظاھر الحضاریة ف

ا ساعد  رى، كم انتشارھا اھتمام األندلسیین بإنشاء المعاھد العلمیة في المدن الكب
  :الذین برعوا في ھذا العلم ومنھمعلى ازدھارھا ظھور مجموعة من 

كان نابغة ذا عبقریة ریاضیة ) ھـ425ت(ي أبو القاسم أصبغ بن محمد الَمھر - 1
ا نة منھ انیف حس ھ تص ة، ل دد والھندس م الع ً بعل ا م : "متحف ى عل دخل إل الم

ة اب " الھندس دس، وكت اب إقلی یر كت ي تفس دد"ف ار الع روف " ثم المع
امالت" دد"و" بالمع ة الع ى " طبیع تقیم تقص ط المس ن الخ زاء م ھ أج فی

 .)30(والمقوس والمنحنى
د األنصاري،  - 2 ن محم راھیم ب ن إب ـ593ت(أحمد ب م الحساب مھر ) ھ ي عل ف

م فرائض المواریث، حتى كان ال یدانىوالھندسة، و ك العل یم ذل در تعل ، وتص
 .)31(ببلده مدة طویلة

ـ626ت(أحمد بن إبراھیم العبدري  - 3 ي ا) ھ د المھرة ف ان أح دد بمراكش، ك لع
 ُ ي والھندسة ولھ تصانیف وتالخیص جلیلة، واستنباطات بدیعة ت ھ ف ظھر تقدم
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ن  ال، وم ذا المج ھھ اب" مؤلفات ھ الحس ى "و" فق ة عل ار الھندس د أخب تجری
 .)32("اختالف مقاصدھا

ق - 4 ال مرسیة أبو بكر محمد بن الرَّ ن أعم ) ھـ744ت(وطي من أھل رقوطة م
وا  أھا ألفونس المیة أنش ة إس نة رأس أول مدرس یة س ي مرس ر ف العاش

د 667/1269 لطانھا محم ة س ي خدم ل ف ة ودخ ى غرناط افر إل م س م، ث
ن  ا م یات وغیرھ دریس الریاض ا ت ولى فیھ ة ت ھ مدرس أ ل ر، فأنش األحم

 .)33(العلوم
ر تشتھر أمره، وینسب إلیھ اخاجابر بن أفلح اإلشبیلي،  - 5 بسبب "راع علم الجب

في علم الفلك، ووضع رسالة في لھ عدة مؤلفات " سمھ واسم ھذا العلماتشابھ 
 .)34(أفكاره بطریقة مبتكرةفیھا عرض " حساب المثلثات"

 ً   :علم الفلك: خامسا
ب عأسھم العلماء المسلمون في  وا كت م ترجم ة، ث لم الفلك والنجوم والجغرافی

ي وردت  ن األخطاء الت ً م را امن سبقھم من األمم، وصححوا كثی ، وأضافوا فیھ
 ،ً فا ً وكش ا ا تحقیق ب إلیھ ذه الكت ن ھ رة، وم واح كثی ي ن ا ف اب (وخالفوھ كت

یم ) مفتاح النجوم(لبطلیموس، وكتاب ) المجسطي ى ھرمس الحك ذي ینسب إل ال
ى قصور الحواس ع وا إل د فطن ك، وق ن اإلدراك المباشر وحاولوا أن وغیر ذل

دلس العرب  ھاوأجھزة اختراع ضوا ھذا القصور بآالتیعو ،وقد تشدد فقھاء األن
ع والتحریم "لفلك فقدر لھ على علوم ا ن أسالیب المن ً م ا أن یخضع لما كان جاری

راد  ض األف د بع ك نج ع ذل الغ القسوة، وم د التي كانت تصل إلى االضطھاد الب ق
ي برعوا  ة الت ة الثقاف داھا في ھذا المجال بسبب سیاسة التسامح ورعای ض أب بع

  :، ومن ھؤالء العلماء)35(حكام األندلس
ن - 1 لمة ب م مس و القاس ي،  أب د المجریط يأحم ـ394ت(، القرطب س ) ھ مؤس

ھ  ار (و) سطرالبرسالة اإل(مدرسة الریاضة والفلك، ومن بین مأثور كتب ثم
ي ) تعدیل الكواكب(وملخص البتاني سماه ) علم العدد ن (وعن د اب زیج محم ب

وارزم ى الخ ھ  ،)يموس ي، ول اریخ العرب ى الت ي إل ھ الفارس رف تاریخ وص
 .)36("تعریف بخطأ الراصدینإصالح حركات الكواكب وال"
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ن  - 2 ذا الف اء ھ ابر علم ن أك رقالي القرطبي، وھو م إبراھیم بن یحیى النقاش الزُّ
 ً داوال في العصور القدیمة، بسبب طول ممارستھ للفنون الفلكیة، وقد وضع ج
ت  ر، عرف ث عش رن الثال ي الق تالة ف ك قش تالیة لمل ى القش ت إل ة، ترجم فلكی

داول  یةبالج ي ااأللفونس دي ، الت ي البولن ھا الفلك ك(قتبس رن ) كوبرن ي الق ف
ذلك  الي ك رق زة الزُّ ن أجھ الك، وم ن دورة األف ھ ع ي كتاب ر ف امس عش الخ

 .)37(، وابتكر في الفلك نظریات جدیدة)الصحیفة الزرقالیة(
دین البطر - 3 ور ال ات النجوم أبو إسحاق ن ي حرك دة ف ة جدی دع نظری وجي، ابت

ة، وط ة سنة وترجمت اإلى العبریة والالتینی ي البندقی ض 1531بعت ف م،ونق
 .)38(نظریة بطلیموس عن العالم من أساسھا، وعارضھ في أھم آرائھ

 ً   :علم الطب: سادسا
ط،  فیة فق ة والفلس ة واألدبی ادین الدینی ى المی یین عل اط األندلس ر نش م یقتص ل
م  ة كالطب والصیدلة، ولھ وم العملی ي مجال العل رة ف ة كبی م عنای وإنما كانت لھ

  .لفات قیمة، ومالحظات ذكیةفیھا مؤ
ّ كان األطباء یُ و ً إلى مرتبة الوزویرفعون ون جل   :، وممن برز منھمارةأحیانا

راوي  - 1 ف الزھ ن خل م ب و القاس ـ404ت(أب ة ) ھ ى مدین بة إل راوي نس والزھ
ین أھل المشرق  د طار ذكره ب اء عصره، وق م أطب ن أعظ الزھراء، وھو م

ألیف" ھوالمغرب بالبراعة في الجراحة، وكتاب ن الت ن عجز ع ف لم " التعری
ام یُ  ي ع ل، فف ى مراح ة عل ى الالتینی ھ إل ع كتاب د طب ة، وق وعة طبی د موس ع

وان 1519 زء بعن ع ج ل"م طب ر والعم اب النظ نة "كت ر س زء آخ ع ج ، وطب
ر األدویة المفردة، وقد یوموضوعھ تحض" كتاب الخادمین"م، بعنوان 1571

ذي نشره أما ا ،كثر استعمالھ، وانتفع بھ خلق كثیر لجزء الثالثون من كتابھ ال
ھ " الجراحة"إلى الالتینیة باسم  اریخ الطب كل ي ت فقد كان أھم كتاب عرف ف

 ً ا ف جعل الجراحة علم د أول مؤل ة، ویع وھو یحوي رسوم اآلالت الجراحی
ھ ً بذات ا ام )39(قائم ر العظ د وتجبی دم والتولی ص ال ن فح ة ع ة وافی ع دراس ، م

تخدام  ة اس ورة، وطریق وزتین المكس ال الل ة واستئص ي الجراح ات ف الكاوی
 .)40(واستخراج الحصى من المثانة، وكان لھ السبق في ربط األوعیة الدمویة
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ألیف ) ھـ595ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد  - 2 ات"بمراكش، لھ ت " الكلی
راض  اء واألم ائف األعض ھ وظ اول فی ذي تن ذا ال ھ ھ اس كتاب داول الن ت

ة واألغ ھا واألدوی الجوأعراض حة والع ظ الص ة وحف د . ذی ي عھ ف ف ا أل كم
ً للخلیفة عبدالمؤمن بن علي سماه   .)41("التریاق السبیعي"الموحدین كتابا

ن زھر  - 3 ـ557ت(أبو مروان، عبدالملك بن أبي العالء ب ى ) ھ ھ إل صرف ھم
اب  ھ كت ألف فی اطني، ف ن دراسة للطب " االقتصاد"الطب الب ارة ع وھو عب

ي ً آخر ف ا ف كتاب ة، وأل ماه  عام ً س ا ً ثالث ا ة، وكتاب ة واألدوی یر"األغذی " التیس
د ھ شخ ،أھداه إلى ابن رش ى فی اب تتجل ن زھر بكل وضوح صوھو كت یة اب

ویعد ھذا الكتاب خیر ما ألف العرب في الطب العملي، فقد تحرر فیھ من كل 
ة  ھ المالحظ ؤدي إلی ا ت ھ بم ذ فی ة، یأخ ن آراء نظری ره م د غی ان یقی ا ك م

 .)42(المباشرة
الم )ھـ559ت(بو جعفر أحمد بن محمد السید الغافقي أ - 4 ن البیطار ع ، ذكره اب

رة  ائتي م ن م ر م ات أكث ب والنب ي (الط رة ف ائتي م ن م ر م ھ أكث ل من أي نق
ھ را) تآلیف ھ كثی ن مؤلفات تفاد م اب . واس ف كت د أل ردة(وق ة المف ن ع) األدوی

روى اب، وی اقیر واألعش طى باأل العق ور الوس اء العص م أطب ھ أعل ة أن دوی
 .)43(واألعشاب

د القضاعي  - 5 ن أحم ن ب ن حس ـ598ت(أحمد ب ن أفاضل ) ھ ان م بمراكش، ك
ً الرجال، كریم الطباع، ماھر ً في المعرفة صنف  ا في الصناعة الطبیة، متقدما

ً سماه  ً نبیال  .)44("الصحةتدبیر الجمل والتفصیل في "مختصرا
متوسط في منتصف بیون انتشار الوباء في أوربا، ومنطقة البحر العزا األور - 6

ري  امن الھج رن الث روالق ع عش ى األ الراب ود، أو إل ى الیھ یالدي إل رام الم ج
دین  ان ال ر، إال أن لس ار البش ن آث الى م ب هللا تع ماویة، أو غض ن االس ب

د فیھرسالة كتب ) ھـ776ت(زیر الغرناطي الشھیر والخطیب، العالم وال ا أك
 .)45(أن الوباء ینتقل عن طریق العدوى

 ً دسٌ  إذا رب ح ان للع بط  ك ي وض نھج التجریب ویر الم ي تط رّي ف عبق
  .قوانینھ، وإرساء قواعده وتطویر التقنیات المستعملة فیھ
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 ً   :علم النبات: سابعا
دلس  الد األن زت ب ا تمی ك ببیئتھ ھ تل ا تحتوی ة وم ة وتضاریسھا المختلف الجمیل

دلس ال یمل والزائر لبالد األ ،المرتفعات والسھول من نباتات وأعشاب متنوعة ن
اتینھا الفسیحة، واز التجول بین أشجارھا ة وبس ا الكثیف ة، وأنھارھ ا المتأللئ ھارھ
ذا  ل ھ ة، ك جار وذاك الجاری ذه األش ع ھ ل م ي التعام دلس ف ل األن اعد أھ س

  .والنباتات، واألشجار ومن ھؤالء الرجال الذین برعوا في ھذا المجال
د  - 1 و محم دین أب یاء ال ار، ض ن البیط دهللاب القي  عب د الم ن أحم ـ646ت(ب  )ھ

ة النباتیین وعلماء بدمشق، إمام  الد األغارق ى ب م الطب ورحل إل األعشاب، تعل
ا ات منھ دة مؤلف ھ ع روم، ول و : وأقصى بالد ال ھ الرئیسي وھ اب جامع "كتاب كت

ة ة واألدوی ردات األغذی ي أرب" لمف والق ف ي ب ع ف نة طب دات س ة مجل م 1874ع
ن ) ككیرلِ (إلى الفرنسیة  وترجمھ ة، وھو م ة واألدوی دي لألغذی م أبج وھو معج

ن  ر م م أكث ً ویض ادة  2330أكمل ما ألف العرب في ھذا الباب وأكثره تفصیال م
ان ن الیون ن سبقھ م یھم  جمع فیھا كلَّ ما ذكره م ة، وزاد عل ن األدوی والعرب ع

ھ د قبل ا أح م یشر إلیھ ة األخرى . ثالثمائة دواء ل ھ الجلیل ن كتب ي"وم ي " المغن ف
ھ  ة، ول ة النظر العالجی األدویة المفردة، وھو یتحدث فیھ عن األعشاب من وجھ

ردة"وكتاب " جیبةعوالخواص الالغریبة األفعال "كتاب  ة المف د " األدوی وھو جی
 .)46(لم یصنف مثلھ

ائال ھ، ق ار منھج ن البیط ع اب د وض ر : "وق اھدة والنظ دي بالمش ح عن ا ص فم
ر، أدّ  وثبت لديَّ  الخبرة ال الخب ن االستعانة خرب ددت نفسي ع ً وع ً سریا زا ھ كن ت

ً في ال ،بغیري ً، وما كان مخالفا وة والكیفیة والمشاھدة الحسیة قفیھ سوى هللا غنیا
ھفي المنفعة والماھّ  ن سواء  یة للصواب والتحقیق، وإن ناقل ھ ع دل فی ھ ع أو قائل

ی ت ش د جئ ھ لق ھ أو قائل ت لناقل ا، وقل ھ ملیّ ً وھجرت ا ھ ظھری ق، نبذت ً الطری ئا
  .)47("فریّا

اتي  - 2 أبو القاسم أحمد بن محمد بن مفرج بن أبي الخلیل، األموي األشبیلي، النب
ة  ابن الرومی روف ب ـ637ت(المع ات ، ا)ھ ائش والنبات واع الحش م أن تھر بعل ش

ى حروف  ھ أسماءھا عل ً كثیر الفائدة في الحشائش، ورتب فی ً حسنا وصنف كتابا
 .)48(النبات المعجم، وقد فاق أھل زمانھ في معرفة
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 ً  :)49(علوم الزراعة: ثامنا
م یكاد یكون كّل كتاب  الرابع إلى العاشرطیلة عدة قرون ابتداًء من القرن   - أ مھ

ا ب منھ رت كت دلس، حیث ظھ اج األن ن انت ي الزراعة م واء: "ف اب األن " كت
ذائع  اب الفالحة للجراح ال م كت ي، ث ن القرطب م الصیت ألبي الحس ي القاس أب

ال م رس العنوان نفسھ ة الزھراوي، ث ت ب د، ترجم ن واف دالرحمن ب ذه عب لتلمی
ً لكتابٍ   .610/1213في الزراعة نشر سنة  إلى القتاالنیة، وكانت مصدرا

ـ6(وفي القرن   - ب اب )م12/ھ اك كت ي  "الفالحة"، ھن ر األشبیلي، وف ي الخی ألب
اب  )م13/ھـ7(القرن  ا، كت ي " الفالحة"أشھر ما كتب عن الزراعة وقتھ ألب

ن  اء ب ى زكری ذلك إل رجم ك بانیة، وت ى اإلس رجم إل یتھ، وت وام، ذاع ص الع
 .الفرنسیة

 ً   :العلوم األدبیة: تاسعا
دریجیا  ا ت م العرب لھ دلس خالل حك ي األن ي ف ازدھرت حركة التألیف األدب
ادین  ف می ت مختل ث تناول وع، حی وج والتن ن النض ا م ى ذروتھ ى وصلت إل حت

ل ي، مث ر الفن ن الترج: النث ي، ف د األدب دیواني النق ر ال ات، النث ة، السیر، المقام م
ت  ات وتنوع ددت المؤلف ذلك تع رى، وب وم األخ ن العل ك م ر ذل واني، وغی اإلخ
ا  ي كل مجاالتھ ي اإلسالمي ف ا العرب ى طابعھ الشروح، والرسائل، محافظة عل
ذا  ي ھ ارزین ف الم الب ماء األع ى أس یطة عل رة بس اب، ونظ ّ اء والكت ر األدب فكث

اء ة إلعط ال كافی وم  المج ؤالء النج ن ھ ا، فم عة أفقھ ة وس ة األدبی اد الحرك أبع
  :النیّرة

ان - 1 ن حیّ ن حسین ب وفى )50(أبو مروان، حیّان بن خلف ب ي األصل، ت ، قرطب
دیھم والمتأمل 469سنة  ى أی ن األدب عل ى أتق ة حت ھـ، درس على جملة نابھ

ور اء العص ع علم ان أجم ھ ك ً بأن ا زداد یقین ل ی ھ الھائ ن إنتاج ا م ى لن ا بق  لم
 :)51(الوسطى لعلوم اإلسالم، ومن مصنفاتھ

كتاب المقتبس من أنباء أھل األندلس، تناول فیھ ابن حیّان تاریخ األندلس منذ 
  .الفتح العربي حتى نھایة عصره

د ن ستین مجل ألف م ً كتاب المتین، تناول فیھ أخبار عصره، وكان یت ھ ا ، ولكن
  .ره منھلم یصل إلینا رغم كثرة نقول المؤلفین التالین لعص
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ب: كتاب أخبار الدولة العامریة و مروان : "یقول عنھ ابن الخطی ر أب ذك
ة  ار الدول ة أسفاره المسمى بأخب ى المائ ذي أنافت عل حیّان بن خلف في كتابھ ال
داث  ن األح ا م رى فیھ ا ج ة وم ة البربری وخة بالفتن ة المنس العامری

نیعة رى.)52("الش ة الكب اب البطش ي: كت داث الت ھ األح ور فی ة  یص ت بمدین وقع
ا  رب علیھ ذي ض ون، ال ن ذي الن أمون ب زو الم ت لغ دما تعرض ة، عن قرطب
اد  ن عب د ب ور باالستنجاد بالمعتم ن جھ دالملك ب ا عب ادر حكمھ ً، فب ً خانقا حصارا

  .ولكن جیش المعتمد غدر بابن جھور وخلعھ عن رئاسة قرطبة
وفى ذبیح - 2 ر، ت أبي نص ى ب ّ ي، یكن دهللا القیس ن عب د ب ن محم تح ب دق الف ً بفن ا

، )ھـ529(و) ھـ528(بمراكش المغربیة، واختلف في تاریخ وفاتھ بین سنتي 
 :ومن إسھاماتھ األدبیة تألیفھ لعدة كتب منھا

أنس "، وكتاب "قالئد العقیان في محاسن األعیان" س ومسرح الت مطمع األنف
دلس ح أھل األن ي مل غرى )53(ف طى، وص رى، ووس خ كب الث نس ن ث ون م ، یتك

اب  یذكر فیھا من ل عصرھم، وكت انوا قب ذكرھم في القالئد ومن غیرھم الذین ك
  .)54(روایة المحاسن وغایة الُمحاسن، ولھ مجموع في رسائلھ

ي  - 3 نترین، غرب ة ش د بمدین نتریني، ول ي الش ام التغلب ن بس ي ب ن عل و الحس أب
كتاب الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، استوفى فیھ ابن : األندلس، ومن مؤلفاتھ

ام معظ ریبس ن معاص دلس م عراء األن اء وش ض ھم أدب م بع ن أدركھ ، أو مم
ً لكل باحث في ھذه الحقبة الزمنیة  .)55(معاصریة، ویعتبر الكتاب مرجعا

اري - 4 ي األنص كوال الخزرج ن بش دالملك ب ن عب ف ب م خل و القاس د )56(أب ، ول
ھ سنة 494بقرطبة سنة  ـ 578ھـ، وانتقل بعدھا إلى إشبیلیة وبقى بھا حتى موت ھ

اة شملت  ذلك الحی ل، وك دلس األفاض ن رجاالت األن رة م ة كبی تھ مجموع دراس
قط  ة مس ة قرطب دلس، وخاص دن األن ا م ر بھ ت تزخ ي كان ة الت ة العظیم العلمی
ي  ك ساھم ف ا، كل ذل رأسھ واشبیلیة التي انتقل إلیھا، وبلدان المشرق التي زارھ

 :معرفتھ الواسعة بالحدیث ورجالھ، ومن إسھاماتھ
ي ن  كتاب الصلة ف دلس الب اء األن اریخ علم ى ت ً عل ال ھ ذی ذي جعل دین ال مجل

ي ة . الفرض اب معرف زاء، كت رة أج ي عش ة، ف ماء المبھم وامض األس اب غ كت
دات  ة مجل ي ثالث ر، ف دیث المغف اب طرق الح العلماء األفاضل، في مجلدین، كت

ھ  ى نبی ى هللا بالصالة عل ة إل ن روى --والحكایة المستغربة، والقرب ، وذكر م
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ة ءموطأ عن مالك، في جزال ددھم ثالث غ ع م، وبل ى المعج ین، رتب أسماءھم عل
ن  ن م ار المحاس د، وأخب ً، وترجمة النسائي، یتكون من جزء واح وسبعین رجال
ار  ن وھب، وأخب ار اب د، وأخب جزء واحد، وأخبار إسماعیل القاضي، جزء واح

زاء، وأ ة أج ن ثالث ة، م اة قرطب ھ قض ازعي، وكتاب رق القن ي المط ن أب ار اب خب
ره ینءجزمبارك، من  ذا وغی ، وأخبار ابن ُعیْینھ، یتكون من جزء ضخم، كل ھ

راجم  نفي ت ین مص عة ب ھرة واس بتھ ش ي اكس وعیة الت ھ الموس ى ثقافت دل عل ی
  .الرجال

وفى سنة  - 5 ـ598(أبو بحر صفوان بن إدریس التجیبي المرسي، المت ، وھو )ھ
ع  من أنبھ رجال األندلس في عصره، حیث جمع تجوید ر، م الشعر، وتحبیر النث

 :سداد المقصد وسالمة المعتقد، ومن تصانیفھ
ا  عاره، وم ائلھ وأش وي رس ذي یح توفز، ال ھ المس ز وعجال ة المتحف اب بدای كت
ار  ن األب ذي عارضھ اب اب زاد المسافر، ال ھ كت ھ، ول ھ وراجع عن خوطب ب

  .)57(البلنسي بكتابھ تحفة القادم
ن مح - 6 ي ب ن عل ین ب ن الحس ي ب و عل نة أب وفى س ي، المت ة الكلب ن دحی د ب م
ھ )ھـ633( ظ أھل زمان ن أحف ، كان من كبار المحدثین، ومن الحفاظ الثقات، وم

ً كثیرة مفیدة منھا ً بسماع الحدیث النبوي، صنف كتبا  : باللغة، كان مشغوفا
ل ك إرب ھ مل ر، أجازه علی د السراج المنی دین : كتاب التنویر في مول ر ال مظف

ار، ألف دین وكبري ب اب  ك ھور، وكت ام والش ائل األی ي فض ھور ف اب مش ھ كت ول
ي أعضاء رسول هللا  ا ف اب  --اآلیات البیّنات في ذكر م ن المعجزات، وكت م

ي اب --شرح أسماء النب اس، وكت ي العب اء بن ار خلف ي أخب راس ف اب النب ، وكت
ھ  ذي ألف رب ال اب المط ھ كت فین، ول ل ص ین أھ لة ب ي المفاص ین ف الم المب اإلع

ف   .)58(باألدباء األندلسیین واألدب األندلسي في المشرق لیعرِّ
ن  - 7 ن، م أبي الحس ى ب ابن سعید، یكن علي بن سعید موسى بن محمد، الشھیر ب

ل  مھ الكام رب، واس ھ المغ ھر تآلیف ان (أش ي لس یط بحل ك األرب المح اب ف كت
رین)العرب ابین كبی ى كت م إل ي المغرب: "، وینقس ي حل المشرق "و" المغرب ف

وان المرقصات، والمقتطف " شرقفي حلي الم رزین وعن ات المب ولھ كتاب رای
ھ سماه  اریخ أھل بیت ي ت ً ف الطالع السعید "من أزاھر الطرف، وألف كذلك كتابا

عید ي س اریخ بن ي ت ابع " ف رن الس ي الق دلس ف عراء األن ن ش ً ع ا ع كتاب ووض
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ة السابعة"الھجري سماه  دح ا"الغرة الطالعة في شعراء المائ اب الق ى ، وكت لمعل
ي  في التاریخ الُمحلي، وسجل أحداث رحلتھ إلى مكة في كتاب النفحة المسكیة ف

ة ة المكی عید )59(الرحل ن س ر اب ذا یعتب رى، وبھ ات األخ ن المؤلف د م ھ العدی ، ول
ھ " ُّرف ب، الّرحال الط ھ، المصنف األدی ة قوم ھ، ودرَّ ُوْسطى ِعْقد بیتھ، وأعلم أھل

ي التحو ن ف ْ ع األخباري، العجیب الشأ ان، والتمت ة األعی ي األوطان، ومداخل ل ف
 .)60("بالخزائن العلمیة، وتقیید الفوائد المشرقیة والمغربیة

ي لوشة سنة  - 8 د ف ب، ول ن الخطی د ب دین محم ـ713(لسان ال ً )ھ ا وفى خنق ، وت
نة  ة، س ة مراكش المغربی جنھ بمدین ـ776(داخل س ب )61()ھ ن الخطی ر اب ، یعتب

ف  ث أل ة، حی ة والسیاسیة موسوعة علمیة متكامل ن المجاالت األدبی ر م ي كثی ف
 :والطبیة، والجغرافیة، والتاریخیة، ومن أشھر كتبھ

ي  ة بن اریخي لدول اب ت و كت ریة، وھ ة النص ي الدول ة ف ة البدری اب اللمح كت
ار  ي أخب اب األحاطة ف اطق، وكت ن المن ا م ق بھ ا یتعل نصر ومدینة غرناطة وم

خمھا، ویعت ھ وأض ھر كتب ن أش و م ة، وھ ة غرناط وعة لمدین اب موس ر الكت ب
اب  ھ كت ة، ول غرناطة من جمیع نواحیھا السیاسیة واألدبیة والتاریخیة والجغرافی

ن  االحتالمأعمال األعمال في من بویع قبل  اب م ون الكت من ملوك اإلسالم، یتك
یادة  ذ س دلس من اریخ األن ي ت اني ف رق، والث اریخ المش ي ت ام، األول ف ة أقس ثالث

اب قرطبة إلى قیام دو ھ كت لة بني نصر، والثالث في تاریخ إفریقیا والمغرب، ول
نفاضة الجراب في عاللة االغتراب، تحدث فیھ عن أھم األحداث التاریخیة التي 
مرت بھ، وكتاب جیش التوشیح، وھو في سفرین، األول مطبوع في تونس سنة 

رن 1967 ي الق ً عاشوا ف م، وفیھ مائة وخمس وستون موشحة لستة عشر وشاحا
اب  ّ ة الكت اب ریحان ھ كت ن مؤلفات ود، وم اني مفق م الث ري، والقس ادس الھج الس
ا  یة، ومنھ لطانیة والسیاس ائل الس ن الرس ة م وي طائف اب، یح ة الُمنت ونجع
ان،  كَّ ال السُّ د انتق مخاطبات ملوك النصارى األسبان، ولھ كتاب كناسة الدكان بع

ات السیاسیة ب ول العالق دور ح ل، ی اب أدب وترس ة وھو كت ي غرناط ین مملكت
ب  ب كت والمغرب، ویحوي كذلك مجموعة من الرسائل السلطانیة، والبن الخطی

ا،  دیث عنھ ة "كثیرة أخرى ال یسع المجال لحصرھا والح ات التاریخی والمعلوم
ا  ي مرجعن ب، وھ ي الغال ة ف حیحة دقیق ھ ص ي كتب ب ف ن الخطی ا اب ي یوردھ الت
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ا ة غرناطة، ویك اریخ مملك ھ األوثق في معرفة ت د یكون آخر كاتب عظیم أنجب
 .)62("األندلس اإلسالمي

  :الخاتمة
  :مما سبق نستخلص اآلتي

ر  - 1 دور األكب ھ ال ان ل اء ك ي احترام حكام األندلس وتقدیرھم وتشجیعھم للعلم ف
 .غمارھا يطرق أبواب تلك العلوم، والخوض ف

ى  - 2 ھ عل أن العالم األندلسي بارع، ألنھ یطلب تلك العلوم بباعث من نفسھ یحمل
ھ تفید من ذي یس غل ال رك الش ق  ،یت ا وینف تعلمم ى ی ده حت ى  ،عن م إل ورحالتھ
 .المشرق من أجل ھذا خیر دلیل

نھم - 3 الیم دی ن تع تقوه م ذي اس مح ال بعھم الس رب بط م  إن الع المي، ل اإلس
دمین وم األق ة عل ى دراس وا عل ل انكب بوا، ب تفادوا یتعص ر، واس ً كثی ن  ا م

ود  ق والھن رھمواألغری ینیین وغی ة  الص ارات القدیم حاب الحض ن أص م
ً من علومھمكثیر، وعلقوا علیھا، وأضافوا إلیھا أخذوھا ونقحوھا  .ا

یستعملون أدوات وآالت تشبھ تلك المستعملة  ربغفي كثیر من العلوم، ظل ال - 4
د ورث عند العرب،  دیث ق م الح إن العل روبذلك ف ً كثی ن ا وم م ن  العرب عل م

 .العرب
ة وج - 5 ى أھمی ي فطن األندلسیون إل ة ف ات الجامع ة، والمكتب د العلمی ود المعاھ

ة ة العلمی دم الحرك اتتق ع جامع دلس أرب ت باألن بیلیة، : ، فأقیم ة، وأش قرطب
 .عادٌّ ومرسیھ، وطلیطلة، وكان بھا من المعاھد العلمیة واألدبیة ما ال یحصیھ 

6 -  ً ً كانت الفتوحات اإلسالمیة في إسبانیا وجنوب إیطالیا عامال تفادة مھما ي اس ف
 .المختلفةمن علوم العرب ك الشعوب تل

  :التوصیات
ع  - 1 ر الواق ً لتغیی اعال ً وف ادا ً ج ال ب عم ا اآلن، یتطل إن الوضع الذي تعیشھ أمتن

ذا المریر  ع أفضل ومستقبل أسعد، وأول شروط ھ ر ، واستشراق واق التغیی
ى  ھو اإلحساس بمساوئ الوضع الراھن والتخطیط العلمي المنظم للقضاء عل

 .سلبیاتھ
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ي الب - 2 ة، ف ا العربی ي مجتمعاتن ھ ف د من تكریس وإشاعة التفكیر العلمي وحمایت
دني  ع الم ات المجتم م طموح اث، ودع ز األبح ا، ومراك نا وجامعاتن مدارس

 .المتطلع إلى علمیة الّرؤى، وإنسانیة التقنیة
ي  - 3 ؤتمرات الت دوات والم ة تشجیع الن ا العربی ي بالدن من واجب المسؤولین ف

 .مشكالتھا، وتقّدم الحلول الناجعة لھاتشخص قضایا األمة و
التي  وتصویب األخطاءیجب التدقیق في تلك العلوم العربیة األصل والفكرة،  - 4

ي  ت ف ومارتكب اریخ العل ق ت دٍ  ،ح ر أو  بقص دٍ بغی راز قص ودات  وإب المجھ
 .الجبارة التي قام بھا العرب طیلة حكمھم لتلك المناطق
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  قائمة المصادر والمراجع
  
ام) 1( ن بس ذ ،اب قال رة، تحقی ل الجزی ن أھ ي محاس اس : خیرة ف ان عب إحس

 .41: تونس، الدار العربیة للكتاب، ص –لیبیا ، )م1987(
 .265: ، ص1، م4نفس المصدر ق) 2(
  .24، ص1، م3نفسھ ق) 3(
 .646: ، ص2، م2نفسھ ق) 4(
اس) 5( ان عب رابطین،  ،إحس ف والم ر الطوائ ي، عص اریخ األدب العرب ت

 .73-72، دار الثقافة، صلبنان، بیروت، )م1981(
 .نفس المصدر والصفحة) 6(
ي األدب األ) 7( ابي، ف ودت الرك ارف، 1980ي، ندلسج اھرة، دار المع م، الق

 .55ص
  .70-69ي، صندلسإحسان عباس، تاریخ األدب األ) 8(
ر محم) 9( و بك رمي، أب ین الحض ن الحس دبیر د ب ي ت ارة ف ة أو اإلش السیاس

ق ارة، تحقی ار،: اإلم امي النش ة، ، )م1981( س اء، دار الثقاف دار البیض ال
 .27المقدمة، ص

ى) 10( وزي عیس عر األ ،ف دینندلسالش ر الموح ي عص ) 2007(، ي ف
 .64اإلسكندریة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ص

اریخ األ) 11( باع، ت ف إش دلسیوس ي  ن ة، عف دین ترجم رابطین والموح د الم ھ
 .51، ص1ج محمد عبدهللا عنان، القاھرة، مكتبة الخانجي،

ي) 12( ن عل دالمؤمن ب د عب ي عھ المغرب، ف ة ب ة الموحدی  ،عبدهللا عالم، الدول
 .291القاھرة، ص

قب في حُ غرَ ابن سعید، المُ ) 13(  ،)م1964(شوقي ضیف، : لى المغرب، تحقی
 .343، ص1مصر، دار المعارف، ج

 .70ي عصر الموحدین، صندلسفوزي عیسى، الشعر األ) 14(
ان) 15( دهللا عن د عب ريمحم ھ الفك ھ وتراث ب، حیات ن الخطی دین ب ان ال  ،، لس

 .27م، القاھرة، مكتبة الخانجي، ص1968
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ان، ) 16( دهللا عن د عب ق محم ار غرناطة، تحقی ي أخب ب، اإلحاطة ف ن الخطی اب

 .557، ص1، القاھرة، مكتبة الخانجي، ج)2001(
 .نفس المصدر والصفحة) 17(
رك ) 18( ن زم دادي، اب الم البغ الح عبدالس ھحص ھ یات ا، )م1998( ،وكتب ، لیبی

 .23سبھا، منشورات جامعة سبھا، ص
اس، ج) 19( ق إحسان عب ى المغرب، تحقی ي حل : ، ص1ابن سعید، المغرب ف

225. 
ة، ) 20( ور الزكی ـ1349(محمد محمد مخلوف، شجرة الن ة )ھ اھرة، الطبع ، الق

 .182السلفیة ومكتبتھا، ص
اق )م1980(ابن قنفد، الوفیات، تحقیق عادل نویھض، ) 21( روت، دار اآلف ، بی

 .332الجدیدة، ص
ر األآ) 22( اریخ الفك ا، ت ؤنس، ندلسنخل بالنثی بانیة، حسین م ن اإلس ھ ع ي، نقل

 .313-312، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، ص)م1955(
ي ) 23( ر الجغراف امي، الفك دین الش الح ال یرة ص یرة، س ، )م1999(ومس

 .308اإلسكندریة، منشأة المعارف، ص
ي، دأ) 24( ق الطیب ین توفی رب واألم اریخ المغ ي ت وث ف ات وبح دلسراس ، ن

 .340ص
دین الزرّ ) 25( ر ال ي، األخی الم، كل روت، دار )م1984(ع ان، بی م ا، لبن لعل

 .319للمالیین، ص
دلسعبدالحمید حسین السامرائي، تاریخ حضارة المغرب واأل) 26( د  ن ي عھ ف

 .93المرابطین والموحدین، ص
د ع) 27( امحم دهللا عن ي األب الم ف ة اإلس دلسن، دول رابطین  ،ن م الم قس

 .460والموحدین، ص
 .348ي، صندلستاریخ الفكر األ، بالنثیانخل آ) 28(
 .298ابن قنفذ، الوفیات، ص) 29(
 .449ي، صندلستاریخ الفكر األ، بالنثیانخل آ) 30(
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م : تحقیق ،المراكشي، الذیل والتكملة) 31( محمد بن شریفة، السفر األول، القس

 .63، صاألول
 .59المصدر نفسھ، ص) 32(
 .457ي، صندلس، تاریخ الفكر األبالنثیا أنخل ) 33(
 .456المصدر نفسھ، ص) 34(
ر ) 35( ومي عم انیة، الت وم اإلنس ال العل ي مج ة ف ة العلمی یباني، الحرك الش

 .31، طرابلس، ص)م1990(
 .456ي، صندلساألالفكر ، تاریخ بالنثیا نخل آ) 36(
 .451المصدر نفسھ، ص) 37(
 .456نفس المصدر، ص) 38(
 .451ي، صندلس، تاریخ الفكر األبالنثیانخل آ) 39(
المیة، ) 40( ة اإلس اریخ الحضارة العربی رون، ت وري الربیعي وآخ إسماعیل ن

 .82، لیبیا، الزاویة، مطابع الوحدة العربیة، ص)م2001(
 .81، صائي، تاریخ حضارة المغرب واألندلسعبدالحمید حسین السامر) 41(
 .471ي، صندلس، تاریخ الفكر األبالنثیانخل آ) 42(
  .472المصدر نفسھ، ص) 43(
م : المراكشي، الذیل والتكملة، تحقیق) 44( محمد بن شریفة، السفر األول، القس

  .91-87األول، ص
دلسأمین توفیق الطیبي، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب واأل) 45( ، 2، جن

 .333ص
 .478ي، صدلسن، تاریخ الفكر األبالنثیانخل آ) 46(
ة باأل)م1994(محمد سویسي، .د )47( وم العربی دلس، العل ا،  ن ى أورب ا إل ونقلھ

 .6، ص12تونس، العدد ،یةأندلسمجلة دراسات 
ان، دار صادر، : الطیب، تحقیقنفح المقرئ، ) 48( روت، لبن اس، بی إحسان عب

 .596المجلد الثاني، ص
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ي، . د) 49( د سویس ة باأل1994محم وم العربی دلم، العل ا سن ى أورب ا إل  ،ونقلھ

 .8-7ص ،)12(یة، تونس، العدد أندلسمجلة دراسات 
ق )50( ل وتحقی ا، نق حسین مؤنس، : تاریخ الفكر األندلسي، آنخل جنثالث بالنثی

نة  ى، س ة األول اھرة، الطبع ریة، الق ة المص ة النھض م، 1955مكتب
 .208:ص

ق )51( ان، تحقی ن حی دلس، الب ود: المقتبس من أنباء أھل األن ي مكي،  محم عل
 .65-54:م، ص1995لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاھرة، سنة 

 .149:إعمال األعمال، البن الخطیب، ص )52(
ن  )53( تح ب مطمع األنفس ومسرح التآنس في ملح أھل األندلس، ألبي نصر الف

ى، : خاقان، تحقیق ة األول روت الطبع ار، بی ي شوابكة، دار عم د عل محم
 .بعدھاوما  109:م، ص1983سنة 

ي  )54( ب العرب ار البلنسي، دار الكات ن األب دفي، الب حاب الص ي أص م ف المعج
 .313:م، ص1967للطباعة والنشر، القاھرة، سنة 

نة  )55( ى، س ة األول ة، الطبع دالرحمن عطب ة، عب ة العربی ع المكتب م، 1978م
 . 172:ص

ة، سنة  )56( ألیف والترجم دار المصریة للت ن بشكوال، ال ، م1966الصلة، الب
 .المقدمة:: ص

ق )57( عید، تحقی ن س رب، الب ي المغ ي ُحل رب ف یف، دار : الُمغ وقي ض ش
 .260::المعارف، القاھرة، الطبعة الرابعة، ص

ق )58( اس، : نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، للمقري، تحقی إحسان عب
 .104-99:، ص2:دار صادر، بیروت، ج

ث بالنث )59( ل جنثال ي، آنخ ر األندلس اریخ الفك ھت ا، نقل ؤنس، : ی ین م حس
 .248-242:ص

روت،  )60( ة، بی ب العلمی ب، دار الكت ن الخطی اإلحاطة في أخبار غرناطة، الب
 .129:، ص4م، ج2003الطبعة األولى، سنة 
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ق )61( ا، تحقی ت بالنثی ل جنثال ي، آنخ ر األندلس اریخ الفك ؤنس، : ت ین م حس

 .259:ص
ا، ) 62( ت بالنثی ل جنثال ي، آنخ ر األندلس اریخ الفك قت ؤنس، : تحقی ین م حس

 .259:ص
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  ببالد الغرب اإلسالمي حكام القضاةأ دّ رأسباب 

  األحكام النوازل وكتب  من خالل
  خالد عون املیك. د                                                                                                   

  قسم التاریخ                                                                                                       
  كلیة اآلداب بالزاویة                                                                                                   

    مقدمة

التي عرفتھا  مةوالوظائف المھ من الوالیات الجلیلة )1(الیة القضاءتعد و     

فال " ...قال عنھا النباھي  ة العربیة اإلسالمیة ضمن نظامھا القضائي،الدول

وعدھا ابن خلدون من  )2("شرف في الدنیا بعد الخالفة أشرف من خطة القضاء 

حرص والة األمر على اختیار  ولھذا، )3(بھاالواجبات التي على الخلیفة القیام 

وتمسكوا بقدر  ،ومصدرھا األحكامقضاتھم بعنایة تامة باعتبارھم محور 

والتي تمثلت  ،)4(التي وضعھا الفقھاء لمتولي القضاء العامة مكان بالشروطاإل

والعدل وسالمة الحواس وأن یكون والعلم في اإلسالم والبلوغ والحریة والعقل 

 ً ً واحدا    .)5(ذكرا

ظي حفقد  ،من تلك الدولة ھي جزء مھم اإلسالمي غربوبما أن بالد ال    

من رغم على الو ،مر والرعیة على السواءنة رفیعة لدى والة األبمكا القضاة بھا

 اتولي مھام القضاء خوف وارفضالفقھاء علماء والالعدید من  تلك فإن المكانة

وبالتالي عدم تحقیق العدالة بین  من الوقوع في الخطأ عند إصدار األحكام، منھم

من  منھمو وزر ذاك التقصیر أمام هللا تعالى؛ا یعني تحملھم م ،المتخاصمین

    .)6(للقبول بالوالیة على أھل السلطة شروطھ فرض

 والیة القضاء منھم من تقلد نتج عن ذلك الحرص ومخافة  هللا عز وجل أن    

للوصول ألحكام قضائیة توافق الشرع  السبل المتاحة بین أیدیھم وا كافةاتبع
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 مشكواھ لسماعفكانوا یؤكدون على حضور الخصوم بمجالسھم ، اإلسالمي

 لتقدیم حججھم وبیناتھم وتحدد اآلجال لھم ن،بیویرسلون في طلب المتغی

یمین الخصوم، ویتفحصون البینات أحوال الشھود و في ویبحثون ویتقصون

وبعد  ویستشیرون الفقھاء والعلماء فیما التبس علیھم من قضایا،والقرائن، 

بھا للرجوع  نھم من أحكام ویحتفظونمالنطق بالحكم كانوا ینسخون ما صدر 

تلمس جلھم فترة تولیھم القضاء روح العدالة  وعلیھ ھا وقت الحاجة،یلإ

        .فأصابوا في أحكامھم في أغلب القضایا ،والمساواة

ً جھودبذل القضاة  لى الرغم من عالمالحظ     إحقاق الحق  جلأمن  كبیرة ا

 تلك بعض فإن ،وعدالتھا القضائیة سالمة األحكام ، من خاللوبسط العدل

والمتتبع  واختلفوا حول الكثیر منھا، ،ولم یجیزوھا، ابلھا الفقھاء بالردق حكاماأل

 النوازلو الفتاوى من خالل كتبالمعنیة بھذا الجانب  للقضایا المختلفة والمتمعن

 ود، یجد أن وراء تلك الردوالمتمعن فیھا ببالد الغرب اإلسالمي واألحكام

  :انب التالیة یمكن حصرھا في الجو ا متعددة،بابً أسواالختالفات 

 بھا والجھل الشرعیة باألحكام العلم من حیث ،الشخصیة صفات القاضي     

، والجور واألمانة العدل واإلنصاف حیث بین الرعیة من وسیرتھ وسلوكھ

صنف العلماء  وبناء على ذلك معیارا لقبول الحكم من عدمھ،كانت  ،والظلم

 وجاھل وعدل عالم وقالوا - الم ظ -جائر : مراتب القضاة ودرجاتھم فكانوا ثالثة

ً سواء  الجائرعدم قبول أحكام القاضي ب  مظھر جوره أ ،جاھالً  مأكان عالما

ھا إلى سبب ردّ  واوعلل ،خاطئة مكلھا صحیحة كانت أ أحكامھ مردودةخفي، و

ً اھرھا صحیحالخوف من كون ظ ، وفي حالة أن شھد ظلموتفاصیلھا وباطنھا  ا
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اصیل وباطن بعض القضایا فحكمة جائز وال یرد أھل الثقة من الشھود بصحة تف

   .)7(فیھا

معروف بجوره، باع قطع أراضي  ، عن قاض)8(وقد سئل الفقیھ اللخمي    

ن بأ القاضي وأحتج ھا،وأخرى في طریق جامعإحدى المدن،  كانت بجانب سور

ولم یثبت تسلیم ثمن البیع لولي األمر، ثم بنیت  بناء السور،سبب البیع كان 

؟ فرد عرف أصحابھا، فھل یجوز ھذا البیعبتلك األراضي ال ی ض الدوربع

وعلى القاضي الذي یتولى بعده إعادة  أن بیع القاضي یجب نقضھ، : اللخمي

القاضي  ، إذا ثبت الجور وجب معاقبة)10(وقال الحطاب .)9(النظر في البیع

    .)11(ولو تاب وحسنت سیرتھ، ویشھر بھ وال تجوز شھادتھ

من تولي بعده  ، فال یردّ وبشكل عام إذا عزل القاضي بسبب جور أحكامھ      

وجورا  بل یراجعھا فما كان منھا صحیحا أجازه، وما كان ظلما كل األحكام،

   .)12(هردّ 

في بعض الحاالت تقلد القضاء قاض جاھل، فكان رأي الفقھاء بعدم صحة      

ق منھا الصواب وما لم واف ما ویجب عزلھ وأحكامھ مردودة ،تولیة الجاھل

إلى  ألجتقلد و خمین ال على البینة والیقین، وإذان أحكامھ مبنیة على التأل ؛یوافقھ

ما ھو جور، ویقبل  تراجع أحكامھ فیردّ  ،المشورة واالستعانة بالعلماء

  . )13(اآلخر

آیة عندما یخالف حكمھ نص  ویردّ  وكذلك ال یقبل حكم القاضي العدل العالم     

النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو یخالف  من سنن سنةالكریم، أو ن ات القرآمن آی

وفي ھذا الجانب أجاز الفقھاء حكم  .)14(القضایا بھ إجماع األمة في قضیة من
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القاضي باجتھاده في قضیة ما في حالة عدم توفر نص وال یرد الحكم وال 

   .)15(یراجع

ما قضیة ضده ذكر فیھا  رفع شخصٌ  وتراجع أحكام القاضي العدل العالم، إذ     

فإن كان حكمھ غیر صحیح  ،أنھ حكم علیھ بغیر الصواب، فینظر فیھا العلماء

ن القاضي العدل العالم ال تراجع إوذھب بعض الفقھاء إلى القول . فال ینفذ

قال  و .)16(اختالف حول حكم حد من الحدود إذا حصلت خصومة أوأحكامھ إال 

 مأ كانت خاطئةوأحكامھ ال تنفذ سواء  بالفسق من وصفببطالن أحكام  الفقھاء

    .)17(صحیحة 

أوردت بعض  إذ ،األمانة عدم ومن األسباب التي ترد بھا أحكام القضاة     

مال المسلمین، ومن أناس  قاض بالسرقة من بیت اتھم فیھاقضیة المصادر 

یره وقطع الماء عن أرض غ ببناء حوانیت وفندق وحمام، آخرین، وقیامھ

ت تعدي القاضي وفكان رأي الفقھاء أنھ في حالة ثب لیستفید منھا في أرضھ،

وترد أحكامھ كلھا  فقیرا عند تولیھ القضاء فیجب عزلھت أنھ كان ووسرقتھ وثب

   .)18(خذ منھ كل أموالھؤتو

وما تشتمل  القاضي ومساعدیھ إلیھاالتي ینتمي  االجتماعیة بیئةال تعد كذلك      

، فال من األسباب التي ترد بھا أحكام القضاة والنسب القرابة تعالقامن علیھ 

یجوز أن یحكم القاضي لنفسھ، وال لزوجتھ، وال ألبنائھ، وال ألمھ وأبیھ، وال 

عمال بقول الفقھاء من ال  وذلك ،ألحفاده، وال ألجداده، وال لخادمھ، وال ألم ولده

حالة أن شخصا ما بینھ في و ،)19(علیھأن یقضي  علیھ فال یجوز تھشھادتجوز 

ً ، أو یكون خصموبین القاضي عداوة أو بین أبویھما فحكم القاضي على  ،لولده ا

 ھمفت أفتي في نازلة وقعت بینأو أن ھناك  .)20( ذاك الشخص مردود وال ینفذ



 

                           -60-                           

مردود  فحكم األخیر ،بینھما بموجب تلك الفتوى القاضي حكملھ، و خصما وبین

     .)21(ویجب فسخھ

منھم في  والتقصیر خطاءاأللتي ترد بھا أحكام القضاة كذلك سباب اومن األ     

الفقھاء إلى رد األمر الذي دفع  ،التقاضي الصحیحة جانب أو أكثر من جوانب

فحكم القاضي بعلمھ أي باالعتماد على ما  ،تلك األحكام واعتبروھا غیر مقبولة

 ال یجوز محكمثل قضایا الحدود  ،في بعض القضایا دون شھود من ثبت لدیھ

أو  كالسكران ،من أرتكب كبیرة یستوجب علیھا إقامة الحد بنفسھ لو شاھدف

وإنما یرفع بما ثبت عنده إلى  ،فال یحكم علیھ وال یقیم علیھ الحدمثال  سارقال

   .)22(شاھدا ھو ویكون غیره من القضاة

صمان فسمع منھما ما إذا حضر لدى القاضي خف ،في قضایا اإلقرار وكذلك     

ن یرجع كا ھمبعضن أل ؛ولو علم أنھ الحق فال یحكم بینھما ویقر أحدھما الهقا

 أو إال بدلیل قاطع أو شھادة شاھدینفیما أقر بھ أمام القاضي وعلیھ ال یحكم 

 .)23(أو یرفعھ إلى غیره من القضاة ھ من أھل الثقةمن حضر في مجلسشھادة 

باستثناء أمالك  -یھ نفسھ بیع شيء لغیره ویشھد علیحكم ب وال یجوز للقاضي أن

فكان رأي الفقھاء أن ذلك ال یتم إال بمحضر  -یتامى أرادوا بیعھا للضرورة 

ة أحد على وال تجوز شھاد ،شھادة على حكمھ وفعلھ إذا قام بالبیع یعدشھود و

یتولى القضاء فلما تولي  نقبل أ لقاض في أمر ما شخص وإذا أقر .)24(فعلھ

  .)25( ھیرد حكم قرارإلالقضاء حكم علیھ بذلك ا

القاضي بخصوص إعالم  ویعد التقصیر في اإلجراءات من طرف    

ون بھ عن و معرفة ما إن كان لدیھم ما یدافع ،المتخاصمین بمواعید التقاضي

وعدم التأجیل لھم ألكثر  ،ما رفع ضدھم من قضایا أنفسھم من حجج وبینات أمام
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 ما وھووتنفیذھا األحكام بل إصدار ، وذلك قجلسة في حالة عدم بیان الحقیقةمن 

من أحكام  وعد ،حكم القاضي باطالمن األسباب التي تجعل  یعرف باإلعذار

ویتم  إذ ال یصدر القاضي حكمھ إال بعد إعالم الخصوم والتأجیل لھم ،الجور

     .)26(شھودذلك بشھادة 

اختلف الفقھاء حول جواز حكم القاضي من عدمھ على الشخص وإن       

وذلك بسبب مدة الغیاب ھل ھي قصیرة أو متوسطة  ؛)27(هوبلد ھأھل عن ئبالغا

فھل یحكم  ،أو بسبب المكان وبعد المسافة ؟ أو بعیدة ال أمل في الرجوع منھا

بمسافة ثالثة أیام أو  یبعد عن القاضي المرفوعة أمامھ القضیة على الغائب الذي

ضافة إلى نوع إ، امھمن عد المة الطریق وأمانھاس أو بسبب؟ عشرة أو أكثر

 دار وأ أو دین أو بضاعة أو حیوانطالق  القضیة ھل ھو حكم على غائب في

لبیع على الغائب حكم القاضي بابجواز  ھم بعضقول  ومن أمثلة ما اختلفوا حولھ

   .)28(وقول غیرھم بأنھ غیر جائز في الدور

 لغائبعلى ا رد الحكم على ضرورة واألحكام بعض النوازل وقد أكدت     

نازلة عرضت على الفقیھ اللخمي، تفید بأن  ومن ذلك منھا ما یتعلق بالبیع،

ً ك میراثلھنا ً مشترك ا ن وبعضھم وبعض مستحقیھ معروف ،عبارة عن دار ا

، بعضھم نصیبھ فباع ،ومنھم من ھو موجود ومنھم من ھو غائب ،ونمجھول

ار مع ترك لھ كامل الد نبالقسمة لیأخذ ما بیع لھ أو یبیعوفطالبھم المشتري 

ن البیع باطل ألنھ أ، فكان جواب اللخمي ممنھم لحین عودتھنصیب من غاب 

بسبب الجھل بمعرفة  إذ لم یتضح بعد نصیب كل وارث منھم ،بیع مجھول

أن ویكون إثبات الغیاب  .)29(الذین لم یتم إثبات غیابھم بعضھم وبغیاب آخرین

من بلد كذا  ھ باسمھ وھیئتھیشھد شاھدان على أن فالنا ابن فالن الذي یعرفون
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قلیم كذا أنھ خرج من بلده في سنة كذا، مع شرط تحدید سبب الخروج إلالتابع 

وأنھ  ،دین علیھجنایة أو جور سلطان أو الرتكابھ  مجاعة أو أو ،فتنة ھل بسبب

وأنھم ال یعلمون عنھ شیئا منذ تاریخ  ،ن من البلد المذكوریخرج بحضور الشاھد

     .)30(آلنخروجھ إلى ا

عبارة  ة توفیت ولھا میراثأمرنازلة مختصرھا أن ا )31(لابن سھ وأورد     

لب فط عن دار مع شركاء أوصت بثلثھا ألختھا، ولھا أخ غائب ببالد المشرق

 ھوتوكیل شخص من قبل ،على مستحقیھ قسمة المیراثمن القاضي  الورثة

تفتى القاضي في ذلك فأس ،تي من سفرهلقبض نصیب الغائب من الورثة حتى یأ

فرد ابن  لب بھ الورثة،فكان الجواب من أھل الفتوى بأن یحكم القاضي بما ط

 أنھم لم یثبتوا غیاب أخ المتوفاة منھا ،أن في القضیة تقصیر في التفاصیل سھل

 ، ولم یبینوا نصیب المتوفاة في الدار مع شركائھاالعدول من الشھودعن طریق 

فحكم القاضي بالبیع على الغائب فإن لم یثبت ذلك  ،ب أخیھا الغائبوال نصی

  . )32(حكم مردود غیر صحیح

من  )33(أل الفقیة المازري أحُد القضاةس ،وبخصوص الطالق على الغائب     

بالد إلى خرج  ،)34(ھمدینة قفصقبل قاض عرضت علیھ قضیة رجل من 

، وذكر لھ أنھ حضر إلیھ من مدة ست سنوات تقریبا تھغاب عن زوجف األندلس

المدة  عن زوجتھلزوجة وكیال ومعھ شاھدان شھدا بغیاب الزوج طرف ا

اصة وأنھا تضررت من خ ،وبرغبة الزوجة في الطالق من زوجھا ،المذكورة

لح علیھ الوكیل بضرورة الطالق، فقام القاضي بتطلیقھا من ذاك الغیاب وأ

بعد استشارتھم على  أھل العلمموافقة زوجھا بعدما سمع شھادة الشھود و

م في ، وذكر أنھ ما علن الحكم باطل والفتوى غلط ظاھرأفرد المازري ھا، طالق
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ومازال ینفق علیھا فتطلق منھ وھو  دخل بزوجتھ السابق من أن رجالً 

   .)35(غائب

 )36(فالونشریسي ،الغائب غیبة طویلة طالق وإن ردت أحكام القضاة على    

مدة قصیرة، فذكر  غائب على طالق منع فیھا قاض من إصدار حكم یورد نازلة

إلى  دعت أن زوجھا غاب عنھا قبل وصولھإ أن امرأة مسافرة ببالد المغرب

بشھادة شھود من رفقتھا غیر معروفین لدى  فترید الطالق منھ ،)37(ھبجای

ألنھا  ،القاضي، فرد الفقیھ المازري أنھ ال یصح لھا الحكم بالطالق من زوجھا

أي  نھ غاب عنھا بالقرب من بجایھكرت أ، وذاعترفت بالزواج وبقاء العصمة

سمھ والبحث عنھ بالمناطق القریبة ایجب معرفة  ن ثممأنھ ربما ظل الطریق و

، وكذلك الشھود  كونھم غیر معروفین من عدمھ أو وجوده من منھم حتى یتیقنوا

  .)38(فال یعتمد علیھم في إصدار األحكام

الفقیھ اللخمي نازلة تتعلق  للغائب عرضت على )39(وفیما یتعلق بحق الشفعة    

ویشرف  -ممنوع من التصرف في أموالھ وأمالكھ  -علیھ  بشخص محجور

فغاب األول مدة ثالثین سنة ومات الثاني، وكان للمحجور نصیب  ،علیھ وصي

في ضیعة مع أخ لھ فباع األخ نصیبھ، فھل یحكم القاضي بالشفعة للمحجور 

للمحجور من مال یخص المحجور ویتولى القاضي دفع ثمن شراء نصیب األخ 

  . )40(فرد اللخمي بعدم جواز ذلك إال بوكالة من الغائب كان من غالل قد بیعت لھ

 موال،في األ ، عن الحكم على الغائب)41(عمران الفاسي ووسئل الفقیھ أب     

ھ القاضي الذي رفعت إلیھ فیفأجاب لو كان الغائب ال مال لدیھ بالمكان المتواجد 

      .)42(ال یجوز الحكم علیھالقضیة ف
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 شرق األندلس قضاة خاصة بعض القضاة ببالد الغرب اإلسالميكان       

ما أستشكل علیھم من أحكام في تم إلى أخرى من بلدة یراسلون بعضھم البعض

معتمدین  ،لمن أرادھا من القضاة تلك األحكام مكتوبةویبعثون  ،قضایا معینة

ن ذلك ال أ، فكان رأي الفقیھ ابن سھل ،رفة خطوطھمعلى ختمھا بأختامھم ومع

ولو كان من أجازة ممن أشتھر من أھل العلم  والحكم مردود ،یجوز العمل بھ

ن منھم ال یكتب بخط یده إال العنوان فقط أ خاصة ،والفضل من الفقھاء والقضاة

 لمھمةان ذلك غیر جائز خاصة في القضایا أغیره أضاف و ،)43(من ذلك الحكم

عند القاضي المكتوب  ناإال إذا شھد على الكتاب شاھد ال ینفذ حكم القاضيو

وھو رأي جمھور  ،ن الكتاب كتبھ القاضي الذي أشھدھم على ثبوتھأإلیھ 

    .)44(العلماء

ن القاضي إذا كتب لقاض آخر إلى القول إ )45(وذھب القاضي عیاض      

خاصة في حالة كون  ،جائزسمھ فإن ذلك غیر ابكتاب فیھ شھادة رجل لم یذكر 

ھذا الحكم قال غیره  وبناء على ،)46(الشاھد ببلد قریب من القاضي المكتوب إلیھ

ال تجوز الكتابة بین القضاة  ولھذا ،ز ذلك في البلدة الواحدةلم یج ھنمن الفقھاء إ

  . )47(من بلد آلخر

 اإلداري طاقالن مسألةب الفقھاء كان لھم اھتمام ومما یذكر في ھذا المجال أن     

بلده الذي یتولى القضاء بھ إلى بلد في حالة خروجھ من ف ،لسلطات القاضي

أو بلد آخر وفي أثناء مروره بمصر  ،إلى الحج كخروجھ من بالد المغرب ،آخر

ما  وطلبوا منھ أن یسمع منھم ،رجال من أھل البلد الذي ھو بھ قاضحضر إلیھ 

خصما لھم، أو یكتب لھم بشھادة  ببلدھم یبدو أنھیعدونھ أدلة على شخص ما 

أو یحكم لھم بحكم قد  ،ویبعث بھا إلى قضاة الحجاز أو العراق شھود من بلدھم
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 ، فكل ذلك ال یجوز حسب رأي الفقھاءببلدھم تمت علیھ الشھادة في وقت سابق

ال یجوز لھ النظر في األمور السابقة إال في  ولذلك ؛نھ لیس قاضي ذاك البلدأل

فقالوا ال یحق  ،فقھاء السلطات الممنوحة للقاضي داخل البلد الواحد، وقنن البلده

   .)48(للقاضي الذي یحكم في مناطق البادیة أن یحكم في الحواضر

القضاء أن یعزل  بھالذي یتولى  ،كذلك لیس من سلطات القاضي في بلدة      

فحكمھ  ،وصي على یتیم ما كان قد واله قاض سابق فإذا حكم بعزل ذاك الوصي

. )49(عزلھ من األسباب التي توجب أثبت القاضي أن مردود وال ینفذ إال في حالة

  )50(.ذن والدھاآمر بزواج فتاة بكر من غیر إیرد حكم القاضي في حالة كذلك 

كان من ضمن الخطوات المتبعة لدى القضاة عند نظرھم فیما یرفع إلیھم       

بضرورة الحضور  عالمھمن من أھل الثقة للخصوم إلیمن قضایا إرسال رجل

أو لتحلیف من تغیب عن  ،الحكممجلس القاضي للمرة األخیرة قبل إصدار ى لإ

أو للنظر في العیوب التي تحدث بسببھا  ،في بعض الخصومات مجلس القاضي

الحاالت یبعث برجل واحد فقط  وفي بعض ،المختلفة الخصومات بعد البیوع

، وفي حالة الثقات المعروفیناشترط الفقھاء فیمن یرسل أن یكون من  ولذلك

فال یصح لھ الحكم بما  ،وبعث بمن لم یكن من أھل الثقة قصر القاضي في ذلك

   .)51(ینقل إلیھ

 والسفر من غیر عذر وجیھ كالمرض ھمجلسكذلك یعد غیاب القاضي عن       

من غیر إذن من قام  بعض القضاة یحلون محلھ للنظر في األحكاممثال وتكلیفھ 

من األسباب التي ترد بھا أحكام من قام كالخلیفة أو قاضي الحاضرة بتولیتھ 

 خاصة في قضایا مثل الزنا وشرب الخمر وتحدید المواعید بإستنبتھم

وینطبق الحكم ذاتھ على القاضي الذي یسند لھ ولي األمر  .)52(للمتخاصمین
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 ، فلیس للقاضي المكلف من طرفقضیة ما كانت قد رفعت أمام قاض ببلد آخر

كانت القضیة إذا  بالنظر فیھا أن ینیب غیره للوقوف على تفاصیلولي األمر 

بحیث یمكن للخصوم والشھود الحضور ویكون  ،البلد التي جرت بھا غیر بعیدة

ذن لھ أولي األمر قد  نأحالة ، ویجوز لھ ذلك في الخصام بین یدي القاضي

  .)53(باإلنابة

، ذكر حكما خاطئا ھنوكا ویرد وال یمضي حكم القاضي في حالة      

 بعض الفقھاء یستفسر عن مجموعة من المسائل منھاى لإأنھ بعث  الونشریسي

أن امرأة طلقھا زوجھا للمرة الثالثة وأعطاھا براءة الطالق بشھادة شھود 

، وقد كان ففارقتھ وعلم الناس بفراقھما، ثم توفي الزوج بعد أربعة عشر شھرا

بالفراق ولدیھ نسخة تثبتھ، إال أن بعض القضاة حكم بتوریثھا  حیاتھ معترفٌ في 

، فكان الجواب أن القاضي الذي حكم بتوریثھا ارتكب في میراث الزوج المتوفى

خطأ ال یمكن إصالحھ، فالطالق ثابت بالفراق بین الزوجین، باعترافھما 

یف یمكن وبشھادة الشھود وبكتاب الطالق الذي للزوج نسخة منھ فك

  . )54(؟توریثھا

أجزاء  شخص من التصرف في - منعب - وفي نازلة أخرى حكم قاض بحجر    

 على آخر بیع عقاره مع حریة التصرف في غیره من أمالكھ أو ،من أرضھ

إال بعد أن ن الحجر ال یتم ألن افكان رأي الفقھاء أن الحكمین السابقین خاطئ

وفي حالة ثبوت  بدلیل ال یقبل الشك،ھ للمحجور علی –عدم الرشد  – سفھالیثبت 

 دونمن ویمنع من التصرف فیھا  ،السفھ یجب الحجر على سائر أمالكھ

ِي(: امتثاال لقولة تعالى )55(تخصیص َّت َُكُم ال ْمَوال َ ََھاَء أ ف َُكْم  َوَال تُْؤتُوا السُّ ُ ل َجَعَل هللاَّ

َاًما ِی    .)57(لبیعفلورثتھ نقض ا ،إن باع السفیھ شیئا :وقال الفاسي .)56()ق
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 إذ  ،في المحضور ھما إلى وقوع ربما أدى عدم علم القاضي بسفھ شخٍص و     

من  القاضي توفيحكم من بعلیھ  روحجم برجل نازلة تتعلق )58(ابن رشد أورد

 عنھ برفع الحجرمدة طویلة من غیر وصي ولم یسمع  فبقي ،كان وصیا علیھ

ا لیتیم ولم یذكر وصی علیھ المحجور فجاء قاض آخر بعد مدة فجعل ذاك الرجل

علمھ ولم یوضح  ؛ال والرجل الحجر أ ھل رفع عن ،بالوصیة القاضي في كتابھ

من عدمھ بالحجر السابق على الرجل، فكان الجواب إذا ثبت أن الرجل الذي 

ق فالتكلیف قاض سابمن بحكم كلفھ القاضي بالوصایة على الیتیم محجور علیھ 

   .)59(جر عنھاألخیر باطل وال یجوز رفع الح

خطأ  خطأ في الحكمأثم یتبین لھ أنھ  في بعض الحاالت یحكم القاضي بحكمو     

حكم القاضي أن وفي حالة  بینا فكان لھ نقض حكمھ وإعادة النظر فیھ من جدید،

وفي  ،فلھ رده إذا كان مازال متقلدا لمنصبھ ،بحكم فیھ اختالف بین أھل العلم

وال یحق لمن یتولى بعده نقض ذاك  ،افذاالحكم ن دُ حالة عزلھ أو وفاتھ یع

   .)60(الحكم

سھا القاضي أو نسي وحكم بحكم  أّنً  ففي حالة ،ویرد الحكم بالسھو والنسیان    

وربما حكم قاض بأحكام في فیرد الحكم كذلك،  ،مخالف لما یرید أن یحكم بھ

وبعد حین تقلد منصبھ من جدید ووجد  ،قضایا كانت قد عرضت علیھ ثم عزل

وإصدار ما ھو أصوب فلھ ردھا  ،م في والیتھ األولى بأحكام جائرةأنھ قد حك

القاضي إذا حكم في قضیة ما وعلم  نإ :وذھب بعض الفقھاء إلى القول .منھا

فلھ رد  غیره من القضاة حكم في قضیة مماثلة  بحكم أصوب منھ فیما بعد أن

ا قبلھ كان قد وأورد ابن أبي زید أنھ إن تبین للقاضي أن قاضی ،)61(حكمھ السابق
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وإن حكم القاضي بحكم  ،)62(حكم بحكم فیھ خطأ فال یبینھ لھ وال یراجع أحكامھ

       .)63(الواختلف الفقھاء ھل على القاضي الدیة أ ،خاطئ قتل بسببھ المحكوم علیھ

سببا في رد  للحصول على أحكام تخدم مصالحھم الخصوموكان التحایل من     

وجاء البائع  ،فیھ شریك )64(ھبسبت ترى حصة من حمامكالذي اش ،حكم القاضي

وذلك  ،علیھبحصتھ  ن البائع إنما تصدقإ :بشھود شھدوا بخالف البیع وقالوا

 لىإ ھفرفع األخیر قضیت ،بحق الشفعة ھلكي ال یطالبھ شریك ؛حیلة من البائع

فرفض  لقاضي الذي حكم بناء على فتوى الفقھاء بأن ال شفعة في الصدقة،ا

ن أ، فكان الجواب )65(قرطبةبقضاة ال قاضي إلى ھحكم ورفع قضیتالشفیع ال

فرد الحكم األول  ،وللشریك حق الشفعة ،من حیل الفجار وھالبائع  بھالذي قام 

   .)66(ونقض البیع

ویرد حكم القاضي على بیع المكره، إذ عرضت على الفقیھ المازري قضیة    

صدور حكم القاضي بالبیع فبعد  ،جمعھما في میراث بین أخوین بیوعب تتعلق

  شتكى البائع من أن بیعھ ألخیھ كان مكرھا علیھ ولم یكن باختیارهت ،بینھما

ً لم یكن بیعالبائع على أن البیع  مع حلف ه،ورد فأفتى المازري بنقض البیع عن  ا

   .)67(ةتراض وطواعی

 أحكام القضاة وعدم قبولھا من في الختام تجدر اإلشارة إلى أن رد بعض   

ببالد الغرب  أو في مؤسسة القضاء نا أو قدحا في حق القضاةال یعد طع ،الفقھاء

جملة  ذھا الفقھاء حیال تلك األحكام منتخاالتي  لردود، بل كانت تلك ااإلسالمي

ضاة والنظام على الق والتمیز والوقار في إضافة الھیبة التي أسھمت المزایا

  :الل كونھا وذلك من خبشكل عام،  القضائي بتلك البالد
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، بمعنى أنھم والسارق للجاھوا أكدت على عدم قبول أحكام القاضي الجائر -

وإن وجد  ،جعلوا ذاك المنصب ال یتواله إال العدول من القضاة بردودھم تلك

  . فھم قلة في كل عصر ،ممن عرفوا بسوء السیرة بعض القضاة

ائھا كعدم إعالم ستیفبسبب األخطاء في اإلجراءات وعدم ارد أحكام القضاة  -

عدم  أو بمواعید التقاضي أو عدم التأجیل لھم لتقدیم ما لدیھم من دفوع  الخصوم

، كل ذلك جعل القضاة ینضرون إلى ما رفع إلیھم من قضایا بعین وجود شھود

 بالقضایا المعروضة أمامھم فر كافة الشروطاالحریص على تو المتأمل والمدقق

  .ھاج بأفضلمن أجل الخرو قبل إصدار األحكام

 ھمفي القضایا التي تخص ھاوإصدار األحكامفي النظر لقضاة امنع الفقھاء  -

أو زوجاتھم  وأحفادھم ھمءأو أبناأمھاتھم  ھم أوءأباأو  أنفسھم أو تخص أجدادھم

أقفل بابا واسعا من األبواب التي  أو موالیھم، وأصھارھم وخاالتھم وعماتھم

اقرب أقارب األحكام باعتبار أولئك من یمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نزاھة 

دون وجھ  من القضاة وربما تمیل أنفس بعضھم فیصدرون أحكاما لصالحھم

  .حق

 دون مبررات مقنعةمن  كان بعض القضاة یتغیبون عن مجالس القضاء -

ما جعل المتغیبین أكثر تلك األحكام،  الفقھاء فرد وب عنھم فیھا،ویكلفون من ین

  .محرصا على مالزمة مجالسھ

خارج نطاق سلطاتھم  في أماكن أحكام القضاة التي یصدرونھارد الفقھاء  -

إصدار األحكام في القضایا التي ترفع زاد من حرص القضاة على  قضائیةال

ما أدى إلى والة األمر فقط، لھم  ھاصالحیاتھم التي منح أماكن إلیھم ضمن
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 ھاوتضارباألحكام خل تنظیم التخصص المكاني لسلطات كل قاض، وعدم تدا

   .  فیما بینھم
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  الھوامش
ویقال  والقاضي، ھو القاطع لألمور المُحكم لھا، ،مكْ القضاء لغة یعني الحُ ) 1(

ً وا .یقضي فھو قاض إذا حكم وفصل   قضى  ، ھو القضاء صطالحا

ابن منظور، لسان العرب،  .لزامإلاإلخبار عن حكم شرعي على سبیل ا

، تبصرة فرحون إبراھیم بن ،186ص ،15ج ،دار صادر، بیروت، د ت

عشلي، دار تعلیق، جمال مر الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام،

  .   9ص ،1ج م،2003، عالم الكتب، الریاض

لمكتبة العصریة، تاریخ قضاة األندلس، تقدیم، صالح الدین الھواري، ا) 2(

 .1م، ص2006بیروت، 

 لدار الذھبیة للطبع والنشر، القاھرة، د ت،المقدمة، تحقیق، عادل بن سعد، ا )3(

   .220ص

وال أرى خصال القضاء تجتمع  : " قال اإلمام مالك أن أورد الونشریسي) 4(

 ..."جتمع منھا خصلتان، العلم والورع، رأیت أن یولىإذا أالیوم في أحد، ف

كتاب الوالیات ومناصب الحكومة والخطط الشرعیة، نشر وتعلیق، محمد 

  .43ص ،طبعة الفومیك، د تاألمین، م

دار الكتب  ،والوالیات الدینیة األحكام السلطانیةالماوردي، أبي الحسن ) 5(

  .83ص ،م1985العلمیة، بیروت، 

  )م948/ھـ337ت( روي أن القاضي السني أبا عبدهللا محمد بن المنظور) 6(

 یأخذ أن ال: " ... اشترط على المنصور الفاطمي حین واله القضاء التالي

 م،ھم، أو قاربھمن طاف ب قبل شھادةیوال  دابة، ھمكب لیرم صلة، وال ھل

ً  یام مھنیھلإركب یوال   عبدالرحمن .فألتزم لھ ما شرط علیھ" وال معزیا
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تحقیق، محمد ماضور،  معالم اإلیمان في معرفة أھل القیروان، الدباغ،

   .47-44، ص3ج قة، تونس، مكتبة الخانجي، مصر، د ت،المكتبة العتی

 83م، ص2011محمد بن سحنون، كتاب األجوبة، دار ابن حزم، بیروت،  )7(

، النوادر والزیادات على ما في القیرواني بن أبي زیدأبو محمد  عبدهللا  ،

المدونة من غیرھا من األمھات، تحقیق، محمد حجي، دار الغرب 

أحمد بن خلف  ، 98، 10،93، ص8م، ج1999، 1اإلسالمي، ط

بھ من سیر الحكام، تحقیق، حمید  خب األحكام وبیان ما عملالطلیطلي، منت

 أبي الحسن ، 48- 47م، ص2008، 1حزم، بیروت، ط لحمر، دار ابن

فتاوى الشیخ أبي الحسن اللخمي القیرواني، تحقیق، حمید لحمر،  ،اللخمي

بدایة  بن رشد،الولید ا وأب ،117ص دار المعرفة، الدار البیضاء، د ت،

 م،1998، 10دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،المقتصدونھایة  المجتھد

مذاھب الحكام في نوازل  ،بن موسى الیحصبي عیاض ، 460، ص2ج

 م،1990، 1األحكام، تحقیق، محمد بن شریفة، دار الغرب اإلسالمي،ط

مراد،  ىتحقیق، یحی، دیوان األحكام الكبرى، سھل عیسى بن ، 39- 38ص

، فصول الباجي سلیمان بن خلف ، 30ص ،م2007دار الحدیث، القاھرة، 

األحكام وبیان ما مضى علیھ العمل عند الفقھاء والحكام، تحقیق، محمد أبو 

ن ذكر البرزلي إ .207م، ص2002، 1ط األجفان، دار ابن حزم، بیروت،

لما  األحكام مسائلجامع . ھي كأحكام الجائر أحكام أھل األھواء والبدع

الغرب م، تقدیم، محمد الھیلة، دار نزل من القضایا بالمفتین والحكا

  .45ص ،4ج ،م 2002، بیروت، اإلسالمي
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ولد ، لمعروف بالشیخ أبي الحسن اللخميا بن محمد الربعي الفقیھ علي) 8(

، وصف بأنھ حاز شرف الرئاسة بالقیروان وبھا تعلم، ثم رحل إلى صفاقس

، الدباغ، مصدر سابق). م1086/ھـ478(في العلم، وتوفي بصفاقس عام

 .199، ص 3ج

، 5ج سابق، مصدر البرزلي، ،117ص الشیخ أبي الحسن، فتاوى )9(

  .223ص

 أصلھ من ،ي المعروف بالحطابالرعینعبدالرحمن بن  محمد بن محمد )10(

بمكة وبھا اشتھر، من  ھو وولد ولد والده بطرابلس الغرب،األندلس، 

توفي ھب الجلیل،موا علماء المالكیة لھ العدید من المصنفات من بینھا كتاب

محمد بن محمد بن مخلوف، شجرة النور الزكیة في . )م1547/ھـ954(عام

  .270، ص1ھـ، ج1349 طبقات المالكیة، المطبعة السلفیة، القاھرة،

 الكتب مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ضبط، زكریا عمیرات، دار )11(

   .136، ص6م، ج1995العلمیة، بیروت، 

 ،مصدر سابق، عیاض ، 91- 90، ص8ج ر سابق،ابن أبي زید، مصد )12(

  .39ص

عیاض، مصدر سابق،  ، 91ص ،8جمصدر سابق،  ،ابن أبي زید )13(

    .67، ص6جمصدر سابق،  ،الحطاب ، 39ص

   .45، ص4مصدر سابق، ج البرزلي ، )14(

  .44ص ،4ج ،نفسھ المصدر) 15(

لتعلیل في بن رشد، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ واالولید  وأب )16(

، دار الغرب قیق، محمد العرایشي، أحمد الجباليمسائل المستخرجة، تح
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ي العدل المامؤن ال تراجع القاضبي زید إن وذكر ابن أ ،136ص ،6ج

  .87ص ،8ج النوادر والزیادات، أحكامھ،
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، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة الونشریسي

واألندلس والمغرب، خرجھ، جماعة من الفقھاء، دار الغرب اإلسالمي، 

   .  15،16، ص 10، جم1981، بیروت

      .74ص ،8،جابن أبي زید، مصدر سابق )19(

   .138، ص6ج ، مصدر سابق،الحطاب ، 74، ص8النوادر، ج )20(

كتاب  ،المرادي ابن عظوم ،18، ص8، جابن أبي زید، مصدر سابق )21(

  .111، ص1ج ،م2004األجوبة، تحقیق، محمد الھیلة، قرطاج، 

 ،8جابن أبي زید، مصدر سابق،  ، 129ص سابق،مصدر  ابن سحنون، )22(

منتخب األحكام، تحقیق، عبدهللا عطیة،  منین،محمد بن أبي ز ، 65ص

ذكر ابن رشد في بدایة المجتھد  ، 228ص ،2ج ھـ،1418مكة المكرمة، 

ن العلماء اجمعوا على جواز حكم القاضي بعلمھ في قضایا التعدیل إ

   .470ص، 2ج .ار واإلنكاروالتجریح واإلقر

اإلمام مالك ابن أنس، المدونة الكبرى بروایة اإلمام سحنون بن سعید،  )23(

ابن زمنین،  ،16، ص4م، ج1994، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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 ،البرزلي ، 36مصدر سابق، ص ابن سھل، ،228، ص2مصدر سابق، ج

  .109ص ،4ج ،537ص ،3ج مصدر سابق،

  .124،130ابن سحنون، مصدر سابق، ص)  24(

، 2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ، 229، ص2ج مصدر سابق، ابن زمنین،) 25(

  .471ص

، 4البرزلي، مصدر سابق، ج ،129-128صسابق، مصدر  ابن سحنون،) 26(

  .95ص

  .472، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج) 27(

، 2بن رشد، بدایة المجتھد، جا ، 230، ص2ابن زمنین، مصدر سابق، ج) 28(

  .93-92، ص4زلي، مصدر سابق، جالبر -472ص

 ،3ج مصدر سابق، البرزلي، ، 86-85ص ،أبي الحسن الشیخ فتاوى) 29(

  .163-162ص

  .91ابن سحنون، مصدر سابق، ص) 30(

ولد  القرطبي، الفقیھ القاضي أبو األصبغ عیسى بن سھل األسدي) 31(

تھ كتاب من أھم مؤلفا) م1093/ھـ486(وتوفي عام) م1022/ھـ413(عام

  .122، ص1ابن مخلوف، مصدر سابق، ج عالم بنوازل األحكام،األ

  .370-369ص ،دیوان األحكام )32(

محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري، ولد بمدینة المھدیة بإفریقیة، ) 33(

ھ واألصول واألدب، وتوفي إمام عصره في فقھ مالك، ألف في الفق

بالء، سیر أعالم الني، الذھبمحمد بن أحمد . )م1142/ھـ536(عام بالمھدیة

  .106- 104ص ،2، جم2001مؤسسة الرسالة،
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. شتھرت بكثرة عیون المیاه العذبةمدینة قدیمة تقع بین القیروان وقابس، ا) 34(

تحقیق، إحسان  محمد الحمیري، الروض المعطار في خبر األقطار،

     .477، صم1980، 2مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، طعباس، 

ونسیة للنشر، الدار الت ،زري، تحقیق، الطاھر المعموريالما فتاوى )35(

 ، 304، ص2جمصدر سابق،  البرزلي،،  160، 158م، ص 1994

   .330-327ص  ،3جمصدر سابق،  الونشریسي،

التلمساني، ولد  العباس أحمد بن یحیى الونشریسي أبو) 36(

 ونشأ بمدینة تلمسان وتعلم بھا على ید مجموعة من) م1431/ھـ834(عام

العلماء، لھ مصنفات عدیدة أشھرھا المعیار المعرب، والمنھج الفائق، 

عمر كحالة، معجم المؤلفین، مطبعة الترقي،  .)م1509/ھـ914(توفي عام 

 . 223، ص 1م، ج1957دمشق، 

، وتسمى كذلك بالناصریة بني حماد من مدن المغرب األوسط، قاعدة ملك) 37(

النصف  وذلك في ،اد بن زیرينسبة لمختطھا الناصر بن علناس بن حم

ار یاقوت الحموي، معجم البلدان، د .القرن الثامن الھجري الثاني من

  .80، صالحمیري، مصدر سابق ، 339، ص1الفكر، بیروت، د ت، ج

  .111ص ،3ج المعیار،) 38(

الشفعة، لغة مشتقة من الشفع ضد الوتر، ألن الشفیع یضم الحصة التي ) 39(

وشرعا، ھي استحقاق . ر شفعا، بعد أن كانت وترایأخذھا إلى حصتھ فتصی

محمد الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، . شریك أخذ مبیع شریكھ بثمنھ

تحقیق، محمد أبو األجفان، الطاھر المعموري، دار الغرب اإلسالمي، 

  .474م، ص1993، 1ط
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  .115فتاوى الشیخ أبي الحسن، ص) 40(

طلب العلم إلى بالد األندلس ثم ، رحل في الفقیھ موسى بن عیسى الفاسي )41(

ابن القاضي ). م1039/ ھـ430(استقر بالقیروان، وبھا كانت وفاتھ عام 

ر قتباس في ذكر من حل من األعالم مدینة فاس، داالمكناسي، جذوة اال

  .344، ص1م، ج1974المنصور للطباعة، 

، م2010فتاوى أبي عمران الفاسي، تحقیق، محمد البركة، المغرب، ) 42(

  .159ص

 .ن حمل الكتاب شاھدان من أھل الثقة جاز ذلكإستدرك ابن سھل فقال وأ )43(

  .31، صدیوان األحكام

، مصدر سابق، الطلیطلي ،221، ص2ج مصدر سابق، ابن زمنین،) 44(

  .469، ص2ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ، 95ص

ھ الفضل عیاض بن موسى الیحصبي، أصلھ من األندلس واستقر بسبت أبو) 45(

وصف بأنھ إمام وقتھ في الفقھ وعلم یث تولي بھا القضاء أكثر من مرة، ح

إبراھیم بن فرحون، الدیباج المذھب  .)م1149/ھـ544(الحدیث، توفي عام

في معرفة أعیان علماء المذھب، تحقیق، مأمون بن محي الدین، دار الكتب 

  .270، صم1996العلمیة، بیروت، 

     .35ص مذاھب الحكام،) 46(

  .61-60ص ،10جمصدر سابق،  الونشریسي، )47(

 ،8ج مصدر سابق، بي زید،ابن أ ، 128ابن سحنون، مصدر سابق، ص )48(

  .33ابن سھل، مصدر سابق، ص ، 81ص

  .142، صعیاض، مصدر سابق )49(



 

                           -78-                           

  . 124ابن سحنون، مصدر سابق، ص )50(

-35ص ،4جمصدر سابق،  البرزلي،، 45، صعیاض، مصدر سابق) 51(

  .17، ص10شریسي، مصدر سابق، جالون ،36

الونشریسي، مصدر سابق،  ، 35-34، ص4جمصدر سابق،  البرزلي،) 52(

  .11، ص10ج

  . 12، ص10ي، مصدر سابق، جالونشریس) 53(

  .426ص ،4ج ،المعیار )54(

  .143-142ص مصدر سابق، ،عیاض )55(

  .5 سورة النساء، اآلیة) 56(

  .163، صأبي عمران فتاوى) 57(

لكیة بالمغرب واألندلس، محمد بن أحمد بن رشد الجد، شیخ الما ضيالقا )58(

تولي قضاء الجماعة بقرطبة، لھ مصنفات عده من أھمھا البیان والتحصیل 

ابن مخلوف، مصدر . )م1126/ھـ520(والمقدمات والفتاوى، توفي عام

  .129سابق، ص

  .1372ص، 3ج فتاوى ابن رشد،) 59(

، 6الحطاب، مصدر سابق، ج ،138ص، 4البرزلي، مصدر سابق، ج )60(

  .138ص 

 ، مصدر سابق،الفاسي ، 97، ص8ابن أبي زید، مصدر سابق، ج )61(

   .63، ص1ج تبصرة الحكام، ابن فرحون، ،158ص

  .286، ص8النوادر والزیادات، ج) 62(

  .286، ص2الونشریسي، مصدر سابق، ج) 63(
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. العلمأعیان أھل  مدینة حصینة بالمغرب األقصى نسب إلیھا جماعة من) 64(

  .183، ص3، جالحموي، مصدر سابق

الحموي، . بغدادومقر حكم بني أمیھ باألندلس شبھت ب مدینة عظیمة) 65(

  .324، ص4مصدر سابق، ج

بأن حكم  الونشریسي إلى القولذھب  ،70-69ص عیاض، مصدر سابق،) 66(

 ،115ص ،8المعیار، ج. لقول اإلمام مالك بھالقاضي بالشفعة إتباعا 

  .238ص ،10ج

  .325ص ،فتاوى المازري) 67( 
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  وأثرھا في التنمیة السیاسیة النخبة السیاسیة

  سمیر المختار كریمة. أ                                                                                         
                                                                                              

                                                                                            
  :مقدمة

یة ك  ة السیاس أتي النخب ا ت ً مفھومونھ ن خاللھ ا ون م اول المختص لیط  اح تس

ي إطار النظام السیاسي ة، تعیش ف ارس ،الضوء على جماعة بشریة معین  و تم

وم اكم والمحك ین الح لطویة ب ة الس اط العالق ن أنم ً م ا رد  ،نمط اكم الف إذ إن الح

) ً ا رده ) عملی لطة بمف ة الس تطیع ممارس اریخ ال یس ر الت ر م ن  عب ود م دون وج

ي ممارستھ  ة ف اقي امجموعة من األفراد یشاركونھ بنسب متفاوت ى ب لسلطة عل

ا ي یحكمھ ة الت ات الدول ذ ،مكون ون ل طلح المختص د اص میةوق ة ( لك تس النخب

یة  ى ).السیاس ك إل ن  أن أدى ذل ا م ن غیرھ ر م ة أكث ة بفاعلی ذه النخب ارك ھ تش

ي  ا السیاس ة و مجتمعھ ل الدول ي داخ راك السیاس م الح ي رس ع ف ات المجتم طبق

 ً ا ً أو إیجاب لبا ات س ف االتجاھ ة  ،بمختل زات مقارن ن ممی ھ م ا تمتلك ا مم انطالق

ة  ن جمل ع وم ات المجتم ن طبق ا م یةبغیرھ ة السیاس راك التنمی ذا الح ي  ،ھ الت

دد .تشھدھا بعض المجتمعات النامیة في أنظمتھا السیاسیة یحاول   وفي ھذا الص

ة : التالي التساؤلالبحث اإلجابة عن  ة التنمی ي عملی ما ھو أثر النخبة السیاسیة ف

ي أربع ركز األول  ،محاور ةالسیاسیة؟ ولإلجابة عن ھذا التساؤل أتى البحث ف

ة  ،على النخبة السیاسیةمنھا  د النخب ى تحدی ً إل ً مفھوم النخبة العام وصوال متناوال

ة  ا العام ً فیما بعد خصائصھا ووظائفھا داخل إطار بیئتھ ع (السیاسیة مبینا المجتم

ة ا  ،)والدول ً  المحورأم را ة السیاسیة ذاك ة والتنمی وم التنمی اول مفھ د تن اني فق الث

اأ ؤثرة فیھ ل الم رز العوام أتو ،ب وري ی ة  المح ة التفاعلی ً العالق حا ث موض الثال
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ة  ة للنخب ة التنموی ان الوظیف ً بی اوال یة مح ة السیاس ع التنمی یة م ة السیاس للنخب

ي  ة ف ً دور النخب ً المرتكزات التنمویة للنخبة السیاسیة، مستعرضا السیاسیة ذاكرا

ذوھذه العملیة  دور التنموي لھ ل ال ةینتھي ببیان العوامل المؤثرة في تفعی  ه النخب

ات المحور وأتى  ة السیاسیة كأزم ات التنمی ً تفاعل النخبة مع أزم الرابع موضحا

رعیة ة الش ل،  الھوی دماج، والتغلغ دور واالن ً ال ا ع مستعرض اركة، والتوزی المش

ا دد كل منھ ھ بص ن أن تؤدی نھج  الذي ممك وظیفي وم نھج ال م استخدام الم د ت وق

ث لبی وع البح رض موض ي ع ي ف ل النظم ة التحلی ة للعالق ورة المتكامل ان الص

ة )  التنمیة السیاسیة(و ) النخبة السیاسیة(التفاعلیة بین عناصر البحث  في محاول

ة  ب التغطی ھدتھاالجان ي ش ري الت ة  نظ ذه العملی ة  .ھ ث محاول ذا البح ل ھ ویمث

   .متواضعة لطرق أبواب موضوعات مھمة في میدان النظم السیاسیة

  اسیةالنخبة السی -األولالمحور 
   :أوالً مفھوم النخبة

بتوزیع السلطة والقوة والنفوذ داخل المجتمع   Eliteیرتبط مفھوم النخبة 

وتعرف بأنھا جماعة من األشخاص یتم االعتراف بعظمة تأثیرھا وسیطرتھا في 

شؤون المجتمع الذي تؤلف النخبة فیھ أقلیة حاكمة یمكن تمییزھا عن الطبقة 

ً لمعیار الق وة والسلطة بداللة تمتعھا بسلطان القوة والنفوذ والتأثیر المحكومة وفقا

في المجتمع أكثر مما تتمتع بھ الطبقة المحكومة فیھ وذلك بسبب ما تمتلكھ ھذه 

األقلیة من ممیزات القوة والخبرة في ممارسة السلطة والتنظیم داخل المجتمع 

  .)1(األمر الذي یؤھلھا لقیادتھ

  : )2(ند على أمرین أساسیین ھماإن تبریر وجود النخبة یست   
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د .1 ن خالل شخص واح م م اد وتحك إذ  ،إن المجتمعات ال یمكن لھا أن تق

ھ  ً عن السیطرة داخل مجتمع مھما بلغت إمكانات ھذا الشخص فانھ سیبقى عاجزا

ن  ذھام ره وتنفی رام أوام رض احت ى ف ل عل ة تعم ود طبق اول  ،دون وج وان ح

  .بالمھام نفسھامین بدیل لھا یقوم االستغناء عنھا فأنھ سیستبق ذلك بتأ

فھي تبقى  ،ألنھا أغلبیة ،إن الجماھیر غیر قادرة على حكم نفسھا بنفسھا .2

ذي  ،عاجزة عن تنظیم نفسھا والتحكم بدرجة تماسك تؤھلھا لحكم نفسھا ر ال األم

ا  ،ال یوجد في األقلیة التي تستطیع بتالحمھا وتنظیمھا قیادة األغلبیة ك لكونھ وذل

ع بص اتتمت ھل تنظیمھ ي تس ة الت ا  ،فة األقلی ى تمتعھ افة إل زاتإض لطة  بمی الس

وذ وة والنف ون.والق ة ویك ود النخب م  ،وج ھ معظ ترك فی ً تش را ذلك، مظھ ً ل ا وفق

 .المجتمعات والنظم السیاسیة

ن المجاالت        ً من الحقیقة القائلة بانقسام المجتمع إلى مجموعة م وانطالقا

ً الحیاتیة المجسدة للنشاط ال ً  ،بشري اقتصادیا ا ً  ،ثقافی ا ً  ،اجتماعی یا ا  ،سیاس وغیرھ

االت ن المج ي  ،م ر الت ل العناص ة بأفض ة مؤھل ود نخب ھ وج لم ب ن المس إن م ف

ي  ة ف اعالت المتعلق ذه المجاالت إطارتمكنھا من صیاغة التف ض النظر  ،ھ وبغ

اھی إن جم ة، ف ر عن سلبیة أو ایجابیة ھذه النخبة في تحقیق أھداف الفئة المحكوم

ة  ر فاعلی ذه النخب األكث وع لھ ا سوى الخض یس أمامھ ع ل ن المجتم ة م ذه الفئ ھ

ي  ل ف ع كك ار المجتم ي إط لة ف اعالت الحاص یاغة التف ى إدارة وص درة عل وق

  .غیرھا مسیاسیة، أأم اجتماعیة، أم  ،كانت سواء اقتصادیة ،)3(مجاالتھ المختلفة

  :تعریف النخبة السیاسیة -ثانیاً 
ة   political eliteة السیاسیة ینظر إلى النخب  ة(عادة بدالل ة الحاكم  )4()الفئ

ة  م عالق الل فھ ن خ ي م ام السیاس ل النظ ة عم ل آلی ي تحلی ا ف رتبط وجودھ وی
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وبشكل   .)5(السلطة بالمجتمع أو بشكل آخر عالقة القوة بین الحكام والمحكومین

ة السیاسیة ة  ،عام لم یتم وضع تعریف موحد جامع ومانع لمفھوم النخب ن ثم ولك

ا  وم تظھرھ ذا المفھ ت ھ ي تناول ات الرئیسة الت ي التعریف ا ف م ذكرھ مشتركات ت

اتھم  ن أآراء المختصین من العلماء الذین درسوا ھذا المفھوم وبدا من خالل كتاب

ي یة ھ ة السیاس ة ": ) 6(النخب ات فكری ع بإمكانی ي تتمت ة الت ة الحاكم المجموع

ی ؤون السیاس ییر الش ى تس ة عل ع وإبداعی راد المجتم ن أف ا م ن غیرھ ر م ة أكث

ن  ا م ھا انطالق ى أساس ت عل ي قام یرات الت ب التفس ددة حس ً متع كاال ـأخذ أش وت

ة   ذه المجموع ة لھ ة أو التمثیلی ة أو التنظیمی ادیة أو االجتماعی ة االقتص الحال

ھ  ذي تمر ب وتخضع ھذه النخبة لقانون التغییر والتبدل وفقا لمقتضیات التطور ال

ا استبدال نخب وإحالل نخب  مجتمعاتھا على أساس دورة انتقالیة یتم من خاللھ

جدیدة وفقا إللیة یكون الھدف منھا تحقیق التوازن االجتماعي بمفھومھ الشامل و 

ادي ي  االقتص ع السیاس وي للواق اعي ،المحت ي ،االجتم ا   ،التنظیم وغیرھ

و  ."للمجتمع ة السیاسیة ھ ف النخب ي تعری ة ف ن إن النقطة الجوھری ة م ا أقلی أنھ

ات  ن الثب ى م د أدن ق ح ن تحقی ا م ة تمكنھ ة بصفات ایجابی أبناء المجتمع ومتمتع

دافھا  ق أھ و تحقی اه نح م واالتج ولجان الحك تالم ص ا الس ذي یؤھلھ ك ال والتماس

یة ا  .)7(األساس ة وتحریكھ وى المجتمعی ع الق و تجمی ة نح ة الدائب ة النخب إن حرك

ذي یخدم مصالحھا ال یتم إال من خالل إیجاد باتجاه معین من السلوك السیاسي ال

ة  د االجتماعی ن التقالی ة م ى مجموعة متفاعل ك، مستندة عل رر ذل ة تب ة منطقی آلی

ة ى السیاسیة المختلف ین البن وانین السیاسیة ب ى األساطیر والمصالح والق  )8(وحت

كل نع وتش ي تص ة الت ل المجموع ذلك تمث ي ب ا  ھاوھ ؤمن بھ ي ت ة الت السیاس

اھیر ا الجم ي حلھ ة ف داف المتمثل ق األھ ة وتحقی كالت العام ة المش   .)9(لمواجھ
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ع ) المخططة(و ) القائدة(وبذلك تكون النخبة السیاسیة ھي النخبة  ة المجتم لحرك

  .بكل ھیاكلھا ومسمیاتھا الفرعیة) الدولة(ومؤسستھ الرئیسة 

  :وظائف النخبة السیاسیة -ثالثاً 
ى مستوى إن القیام بأعباء التخطیط وال      قیادة وإدارة السلوك اإلنساني عل

ق باستیعاب الماضي والتعامل  ؛الدولة ھو أمر بالغ األھمیة والخطورة ألنھ یتعل

تقبل ل للمس ر والعم ع الحاض ً  ،م ا یة خصوص ة السیاس ص النخب ر یخ و أم وھ

روح  ة ال بھ بعالق ة أش ل عالق ة وتمث ار الدول ي إط ً ف ا ع عموم اھیر المجتم وجم

دن ففإذا ك ،بالبدن ل الب روح إانت جماھیر الشعب تمث ل ال ة السیاسیة تمث ن النخب

ً لفاعلیتھ واستمراره   . )10(التي تعد سببا

اقي      ن ب وبذلك تتكون للنخبة السیاسیة وظائف ممیزة تختلف وتتمیز بھا ع

اھیر ال أالنخب األخرى  ویعود ذلك إلى  ل الجم ن ھذه النخب األخرى مثلھا كمث

ة وال الي بالسیاس ة  تب وعات السیاس ول موض ي ح كیل رأي سیاس تطیع تش تس

ع رأي داخل المجتم ذا ال ن تشكیل لھ ة السیاسیة م ھ النخب  )11(العامة مثلما تقوم ب

ة  ص الدول ي تخ داف والمشكالت الت ة لألھ ذه النخب والذي یتأسس على إدراك ھ

ا، ك طة  ذلكومجتمعھ ین أنش ة ب ة التنسیق والموائم ة السیاسیة بوظیف وم النخب تق

لمؤسسات والھیاكل المختلفة داخل المجتمع في إطار الدولة وخارج ھذا اإلطار ا

ان ض األحی ي بع تركة  ؛)12(ف یغة مش ل ص ى أفض ول إل رض الوص ك لغ وذل

ة ھ المختلف ة مشكالتھ وأزمات ع ومواجھ وم   .وموحدة للعمل في إطار المجتم وتق

ى جأالنخبة السیاسیة من  أثیر عل ة الت دافھا بمحاول ق أھ ع جل تحقی اھیر المجتم م

ق مصالحھا ا یحق ام بم ث  ،لتغییر الواقع االجتماعي الع د یكون أبحی ر ق ن التغیی
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ن  ر مجموعة م ا عب ق لھ ر محق اھیر أو غی ً لمصلحة الجم ا ً  محقق ً أو سلبا إیجابا

  . )13(الوسائل المختلفة التي توفرھا وظائف النخبة السیاسیة

ة       ذه النخب د لھ أثیر المتزای ار الت ي إط روف داث التغیی ي إح وم  ،ف ا تق فإنھ

ون  ذي یك ددھا ال دماجھا وتج ق ان ن طری بوظیفة حفظ التوازن داخل المجتمع ع

ا  ،يالتغییر محوره األساس ة(وھي بتغیرھ ر والتطور )  النخب ادة التغیی وم بقی تق

ع ل المجتم ل مبتغ ،)14(داخ اور تمث ن مح ً م یا ً أساس ورا ذلك مح ة ب د النخب ى وتع

ع  ا محمطوجماھیر المجتم ة وھیاكل ھ ة ھا مؤسساتوالدول ة التنمی أال وھي عملی

املة ة ،الش دول النامی ات ال ي مجتمع ً ف ا ك جلی ر ذل ا  ،ویظھ ة فیھ ل التنمی إذ تمث

ذي  ا وال ي منھ ب السیاس ي الجان ً ف ا دافھا خصوص ً ألھ ارا اة واختص ور الحی مح

  .یتمثل في التنمیة السیاسیة

      :التنمیة السیاسیة - الثاني المحور
   :مفھوم التنمیة -الً أو

انیة  ،)التنمیة(تعد       ً اختلف المتخصصون في میدان العلوم اإلنس مصطلحا

ھ دد ل یر مح ع تفس ألة وض ي مس ات الت ،ف ات التعریف م إدراج مئ ت إذ ت ي تناول

ة  طالحالتنمی ث االص ن حی ذا  ،م ف ھ ا لوص ب إتباعھ ي یج اییر الت وأي المع

ة وتنمیة من عدة أوجھ اقتصادیة  المصطلح وتفسیره، إذ یمكن النظر لل اجتماعی

ةو ،ثقافیةو دلول الكل والجزء ،وسیاسیة ،تكنولوجی ا بم ن النظر إلیھ أي  ،ویمك

ا دف فھمھ لیة بھ ا األص ى أجزائھ ا إل ل أو إرجاعھ ل متكام ا كك إن  . )15(تحلیلھ

ي  ة ف رات ایجابی و اقتصادي أو تغیی ق نم ي تحق ھ ف التنمیة شيء ال یمكن اختزال

لكنھا مفھوم یتضمن جمیع جوانب النشاط المجتمعي  ،)16(دخل الفرديمستوى ال

ود ((: )17(نھاأویمكن بشكل عام تعریف التنمیة على  .ویحتویھا األخرى كل الجھ
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دم و والتق ع ، البشریة التي تبذل من اجل النم واطن والمجتم ة للم ق الرفاھی وتحقی

ة ة جامع ي كلم ة ،وھ رد خط ي مج رامج ،ال تعن رد ب روعات أو  ،أو مج مش

ً  ،للنھوض بالشعوب ا ً أو اجتماعی ي ،اقتصادیا ا تعن اء   ،وإنم ّ كل عمل إنساني بن

ع ،في جمیع القطاعات والمستویات ي التوزی ة ف اج وعدال ي اإلنت ادة ف  ،یحقق زی

ع ل المجتم اون داخ ة التع م لعالق دمات ودع ي الخ رة ف رة  ،ووف ق الخب ي تحق الت

وارد االقتصادیة وا ،العلمیة ة وتكتشف الم وة دافع ا ق ا باعتبارھ لبشریة وتوجھھ

رى ھ الكب ق أھداف ع باتجاه تحقی ً  )).وموحدة لطاقات المجتم ا ة تحقیق ل التنمی وتمث

ھ  إلرادة أفراد المجتمع في األخذ بزمام المبادرة في استثمار طاقاتھ لتحقیق أھداف

ق ة وف ذلك  العام دة ل ة مع ي  .)18(خط ة(وھ دھا ) التنمی ل ببع ك تحم ب ذل بموج

ً مل أبعادالشا ً متكامالً  ا ً كال  .اقتصادیة  واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وغیرھا ممثلة

ادیة،  ة االقتص ر التنمی ة فتظھ ات الفرعی ون التنمی ك تتك ن ذل ة، ووم الثقافی

  .االجتماعیة وكذلك التنمیة السیاسیةو

  

 ً   تعریف التنمیة السیاسیة : ثانیا

وتم  ،أجزاء التنمیة الشاملةتمثل التنمیة السیاسیة الجزء األھم من      

ً ألحد الباحثین بمجموعة من التعریفات الرئیسة منھا   : )19(تعریفھا وفقا

 .التنمیة السیاسیة ھي المتطلب السیاسي للتنمیة االقتصادیة .1

 .التنمیة السیاسیة ھي السیاسة كما تمتاز بھا المجتمعات الصناعیة .2

 .التنمیة السیاسیة ھي التحدیث السیاسي .3

  .السیاسیة ھي أداء الدولة القومیة التنمیة .4

 .التنمیة السیاسیة ھي التنمیة اإلداریة والقانونیة .5
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  .التنمیة السیاسیة ھي التعبئة والمشاركة الجماھیریة .6

 .التنمیة السیاسیة ھي بناء الدیمقراطیة .7

 .التنمیة السیاسیة ھي االستقرار والتغییر المنتظم .8

 .التنمیة السیاسیة ھي التعبئة والقوة .9

التنمیة السیاسیة ھي جانب من جوانب التغییر االجتماعي المتعدد  .10

  .األبعاد

ي     ة، وھ ألة رئیس ك مس الل ذل ن خ ح م ؤثرة أیتض یة م ة السیاس ن التنمی

ة  ع، محقق ى المجتم ة بن ع كاف ة و م ة للدول ب البنائی ة الجوان ي كاف أثرة ف ومت

ة) لتعبئةل( ض   .القومیة لمقدرات القوة داخل الدول رى بع احثین وی ة أالب ن للتنمی

  : )20(مدلوالت ةالسیاسیة خمس

ة  ،یھتم بالبناء الدستوري للدولة: مدلول قانوني  .1 بمعنى األسس الدیمقراطی

 .بكل أبعادھا

دلول اقتصادي  .2 عب : م ات الش ق وتطلع و اقتصادي یتواف ق نم ي تحقی یعن

 .االقتصادیة

ادئ الم: مدلول إداري  .3 احترام مب ة ب شروعیة ضرورة وجود إدارة ملتزم

 .اإلداریة والقانونیة مع تحقیق شروط الفاعلیة والكفاءة والعقالنیة

تحقیق االنصھار في منظومة مجتمعیة والمشاركة في : مدلول سیاسي  .4

 .الحیاة السیاسیة

 .ارتباط التنمیة بالتحدیث الناتج عن ثقافة سیاسیة معینة: مدلول ثقافي  .5

اھیر والسلطةإن ھذه المدلوالت تفترض وجود عنصر التو    ین الجم د ب  ؛ح

ة السیاسیة ى استمراریة والتنمی اظ عل ا لتحقیق حالة انسجام وتكامل للحف  وبقائھ
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ث إو ة حی ذه العملی ام ھ و جوھر قی ك ھ ة أن ذل ى ان الحاج یم إل الح والتنظ إلص

نمط  ذا ال ي ھ الناتج عن تحقق ھذا االنسجام والتوحد ھو الذي یدفع الدولة إلى تبن

ذ ة وال ن التنمی ة م ات الدولی ً والمتطلب ة أوال غوطات الوطنی ن الض ق م ي ینطل

 ً ا ة  .)21(ثانی ي البیئ رات ف ً للتغیی تجابة ك إال اس اس ذل ى أس ة عل ل التنمی وال تمث

ة  ة والدولی ي ، المجتمعی ام السیاس تجابة النظ ذات اس لطة(وبال د للس ) المجس

ة اء األم ة وبن اء الدول دیات بن ة السیاس .)22(لتح ون التنمی ذلك تك ة وب یة ھي رغب

اقي مؤسسات  مجتمعیة شاملة تقودھا السلطة السیاسیة ممثلة بالنظام السیاسي وب

وذج أو  اء نم بیل بن ي س جام ف وائم واالنس ن الت د م ق مزی ى تحقی ھ إل ة تتج الدول

اھیر ات الجم ق تطلع ة یحق راز للدول اوطموحات ط ق  ھ ن طری ع ع ل المجتم داخ

  .استخدام الموارد التي تمتلكھا الدولة

  العوامل المؤثرة في التنمیة السیاسیة : لثاً ثا
ول   ن الق ا  :یمك ي ذاتھ امل ھ ا الش ة بمفھومھ ي التنمی ؤثرة ف ل الم إن العوام

یة ة السیاس ي التنمی ا ف ارس تأثیرھ ي تم ذلك ف ،الت ع إوب املة بجمی ة الش ن التنمی

یة ة السیاس ي التنمی ؤثرة ف ل الم نة للعوام ة الحاض ل البیئ املة تمث ا الش  أجزائھ

یة ا السیاس ب طبیعتھ ً حس یال ر تفص ورة أكث ا   .بص ور أوبم ي تط ة ھ ن التنمی

ة ،متجھة لألمام ر شامل بصورة كلی ى تخطیط  ،وتسعى إلحداث تغیی وم عل وتق

د إ، ف)23(إرادي یؤسس على وجود التعبئة القومیة  ن تحدی ك یمك ن خالل ذل ھ م ن

  :العوامل الرئیسة المؤثرة في التنمیة السیاسیة بما یلي 

ة .1 ة المجتمعی ل الرغب ة  عام ي واإلدارة الحقیقی ور السیاس دم والتط للتق

 .للنھوض والتقدم بالواقع السیاسي للمجتمع والدولة ونظامھا السیاسي
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ة  عامل السعي والعمل .2 ة المستلزمات كاف ة وتھیئ ى الشروع بالتنمی عل

ة ل التنمی ي تقب ام ف اعي الع ام االجتم ً والنظ ا ي خصوص ام السیاس ة النظ  وتھیئ

 .وتنفیذھا السیاسیة

داد التخطیط  .3 ك بإع ة، وذل ذه العملی ذ ھ ا تنفی ن خاللھ وجود خطة تتم م

یة  داف السیاس ق األھ ة، ویحق یة العام ات السیاس توعب الحاج ذي یس امل، ال الش

للدولة، ویستغل الفرص والخیارات المتاحة كافة، وھذا ما ال تقوم بھ إال السلطة 

 .زمام ھذه السلطةالعامة ممثلة بالنخب التي تمسك ب

ة  .4 اح التنمی ل نج م عوام ن أھ د م ي تع ة الت ة الجماھیری ود التعبئ وج

یة تمرارھا السیاس ي واس لوك السیاس ة الس ة بفاعلی ة الجماھیری د التعبئ ، وتتجس

ھ وتطویره، وإبقا زه وترسیخھ وتنمیت ع بتعزی ادة المجتم ً ئالذي تقوم قی ا ھ محافظ

ع داف المجتم ة أھ م لخدم نھج المالئ ى ال ى عل اظ عل الل الحف ن خ ك م تم ذل ، وی

لوك  ھ الس ة توجی مان فاعلی اھیر لض لطة والجم ین الس اون ب ام والتع االلتح

یة ة السیاس ق التنمی ا یحق ات بم راد والجماع ي لألف د  .)24(المجتمع رز عن ویب

ادة  ة وق ألة النخب ة السیاسیة، مس ق التنمی ي تحقی ا ف لطة ودورھ ن الس دیث ع الح

واحي الط حشدالرأي ودورھما في  ف الن ي مختل اقات المجتمعیة باتجاه تعبئتھا ف

ةاإلنجاح التعبئة الجماھیریة المھم تو ذه العملی ن   .فرھا لنجاح تحقیق ھ ح م یتض

ارس أخالل ذلك  ة السیاسیة، فھي تم ي التنمی زة ف ة متمی ن للنخبة السیاسیة مكان

ً في اإلعداد الھیكلي  في التخطیط لمؤسسات ھذه العملیة، ودورھا ) البنائي(دورا

ً عن دورھا في إنجاح تنفیذھا ي  ،لھا، فضال ة الت ة التنموی وذلك من خالل الوظیف

 .تؤدیھا
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      :الوظیفة التنمویة للنخبة السیاسیة -  الثالث المحور
   :المرتكزات التنمویة للنخبة السیاسیة -أوالً 

ى  ع عل ي المجتم یة ف ة السیاس ھ النخب ذي تمارس وي ال ر التنم تند األث یس

  : وھي ،موعة من المرتكزات التي تعبر عن الخصائص المشتركة بینھمامج

ومین  .1 ة السیاسیة(إن كال المفھ ة السیاسیة(و ) النخب ن ) التنمی ران ع یعب

اعي  ل النشاط االجتم م مجم ن ث وجود قوة سلطویة منظمة للنشاط السیاسي، وم

اط  نظم النش ة ت ود ذات اجتماعی ادراك وج ق إال ب ذي ال یتحق ر ال ترك األم المش

ة ،)25(لمجمل القوى داخل المجتمع ل النخب ن صمیم عم و  ،وھذا األمر ھو م وھ

ة  ن عناصر التنمی ا بفي ذات الوقت عنصر أساس م ھ معانیھ ا تشیر إلی حسب م

ي  ھ ف ارة إلی ت اإلش ا تم ي، كم ى السیاس ا  المعن ة ومنھ ة والخاص ور العام المح

 .الثاني

ا  .2 ومین(إنھم ة البن) المفھ ان بالنزع تمرمرتبط ر المس ة للتغیی ن أأي  ،یوی

روف  ر الظ ع تغی تمرار م ھده باس ذي تش د ال ر المتجس ابع التغیی م بط ة تتس النخب

ع ا داخل المجتم یة وغیرھ ادیة والسیاس ة واالقتص س ، )26(االجتماعی ذي یعك وال

ي  ور ف و والتط ة النم ى إدام ل عل ي تعم ذافیرھا والت ة بح یل التنمی ً تفاص ا عملی

ع ل المجتم ات داخ رالمؤسس ي تتغی ة الت منھا النخب ن  ، وبض ةم ي  ،جھ ر ف وتغی

ي  ،إطار التنمیة ة واالستمراریة ف ومین بطابع الحركی ما یشیر إلى ارتباط المفھ

 .التحول والتطور لكل منھما، ومن ثم التأثیر في البیئة المحیطة بھما

وارد  .3 ع للم ا الواس ة بإطارھ ل التعبئ كل بعام ام تتش كل ع ة بش إن التنمی

ة ا ط المختلف ع الخط داف ووض د األھ د تحدی ك بع ع، وذل ا المجتم ي یمتلكھ لت

درتھا  لكللوصول إلیھا كذ ا اتصافھا بق الحال للنخبة التي یستلزم استمرار قیامھ
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بب  ا، بس بوا إلیھ ي تص ة الت داف العام اه األھ ة باتج ة الجماھیری ى التعبئ عل

ى د األدن ً للح ا استجابة ل ،اھتمامھا بتحقیقھ ي األق ب الف ة ، لمطال اھیر المتمثل جم

ین  ة ب ل التفاعل البنیوی ن عوام رة ع باألھداف المشتركة العامة للمجتمع و المعب

 .)27(النخبة وجماھیرھا

ي      ل ھ ذه العوام د ھ ة أتع ة والتنمی ین النخب ة ب تركات المفاھیمی رز المش ب

ن  ،السیاسیة د م ً، بسبب وجود العدی ا ومین كلی ي تطابق المفھ ذي ال یعن األمر ال

ةاالخت ن التطبیقی ر ع ض النظ ا بغ ة بینھم ات النظری ات   .الف ذه االختالف ن ھ وم

ع بصورة تحاول  ي للمجتم اء الطبق ي خطوات إعادة البن مسألة شروع التنمیة ف

ة  إعادة توزیع أفضل للثروة داخل المجتمع، وفرض أنماط قانونیة وسیاسیة معین

ع ا األ، قد ال تنسجم ومكونات رئیسة من النخب داخل المجتم ؤدي إم ذي ی ر ال م

ع وي للمجتم اء النخب ل البن قاقات داخ ى انش اھیر  ،إل ین الجم وة ب ادة الفج أو زی

ة السلطة ن بنی ر م ة  ،وجزء كبی َ ى جدی ة عل ي النھای نعكس ف د ت دورھا ق ي ب والت

دم  ة بھ وى التنمی ً محت ددة ي، مھ ام السیاس ة للنظ ة التنموی ا أالنزع د أركانھ ح

ي األساسیة المتعلق بإحداث االیج ة ف ع، لتصبح التنمی ة داخل المجتم ابیة الحقیقی

ة  د تتحول النخب ا ق ھ، وھن دت ألجل ذي وج ً من محتواھا الحقیقي ال النھایة فارغة

ا ة بكل أوجھھ ول. ذاتھا إلى عقبة تقف في طریق تحقیق التنمی ن الق ذلك یمك  :وب

ى ثالث ة السیاسیة ترتكز عل ل: ھي  ،محاور ةإن الخاصیة التنمویة للنخب طة الس

ة ر والتعبئ ة  ،والتغیی ي التنمی ا ف ة دورھ ارس النخب ذه المحاور تم الل ھ ن خ وم

  .السیاسیة
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 ً    :دور النخبة في التنمیة السیاسیة -ثانیا
ى     ً عل داءا دور ابت ھأیعرف ال ن : )28(ن ف وتصرفات منتظرة م رابط مواق ت

ا ویجسد الدور بشكٍل ع ،فرد بسبب وضعھ أو موقعھ في المیدان االجتماعي ام م

ا أیمكن  ة ومنھ ي إطار النشاطات المختلف ة ف ن یؤدیھ الفرد أو الجماعة أو الدول

ع والنظام السیاسي، إذ  ة داخل المجتم السیاسیة التي تتم من خاللھا تأدیة الوظیف

ن اآلخر  ً ع را ا معب ذي یجعل كل منھم ة بالشكل ال دور والوظیف یرتبط مفھوم ال

ھ بصورة تجعل الوظیفة االجتماعیة أو  السیاسیة ما ھي إال نتاج للدور الذي یؤدی

ع رد أو الجماعة أو المؤسسة داخل المجتم وم .  )29(الف ى مفھ دور عل ق ال وینطب

ي ینبغي أدا اؤاالندماج في ھیئة اجتماعیة تعین لھ النشاطات والوظائف الت  )30(ھ

ھ  ـون فی ذي تـك ع ال ي المجتم دماجھا ف ة ان الل درج ن خ ة م دد دور النخب ویتح

ل  ة ویمث وي للنخب دور التنم ن ال ر م زء األكب ي الج ل المجتمع دماج والتكام االن

ة  أداء وظیف ة السیاسیة ب وم النخب ا بشكل خاص، إذ تق بشكل عام والسیاسیة منھ

وى داخل  م الق ین اآلراء السیاسیة واالتجاھات لمعظ تحقیق التكامل واالندماج ب

ق  دف تحقی ات المجتمع، بمختلف أنماطھا وتأثیراتـــھا، بھ ع وثب استقرار المجتم

أنماط العالقات البینیة بین مؤسساتھ المختلفة، ویتوقف مستوى نجاح  استمراریة

ع  ذاتھا م دماجھا ب ى مستوى ان دور عل النخبة السیاسیة في أداء ھذا الجزء من ال

رى ع األخ ى المجتم ات وبن دماج  .)31(مؤسس أداء دور االن ة ب ام النخب إن قی

ا بیل لھ ئ الس ي یھی دة  المجتمع ل قاع ي تمث ة الت ة االجتماعی ألداء دور التعبئ

ة  داف العام انطالق أي فعل تنموي، إذ ال تتوحد موارد الدولة باتجاه تحقیق األھ

ة  ود نخب ل وج ي ظ ا ف ب بأدائھ طلع النخ ي تض املة الت ة الش ود التعبئ إال بوج

ا )حاكمة( ي فلكھ دور النخب األخرى ف ي ت ة الت ة السیاسیة المركزی ، ھي النخب
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اقي  ھ ب زم ب ذي تلت اع ال ة اإلجم بشكل أو بأخر، وتحقق ھذه النخبة المركزیة حال

 ً ً أو كرھا ا ،  )32(النخب طوعا وھذا ما یكفل تحقیق الوحدة واالنسجام والتكامل بم

ا ة لھ داف التنموی ق األھ ة باتجاه تحقی وارد الدول   .یسھل عملیة التعبئة القومیة لم

ة وي للنخب دور التنم ذلك ال د ك م  ویتجس یط ورس ي التخط اھمتھا ف ن خالل مس م

ؤون  ي أدارة ش ً ف رة ً وخب ة ر درای ة األكث ا المؤسس ة، باعتبارھ داف العام األھ

ع االمجتمع، بما تمتلكھ من إمكانات ذاتیة ال تتو ات المجتم ن طبق ا م فر في غیرھ

ا  ال عملھ ي مج ؤثرة ف ریة الم ات البش أ الطاق ب أكف وي النخ رى، إذ تحت األخ

ا و م ي، وھ ة  الحرف داف العام م األھ ي رس ة ف ورة رئیس ة بص ا معنی یجعلھ

ذه  ذ ھ ى إدارة تنفی ى وجھ الخصوص، باإلضافة إل ا عل للمجتمع، والتنمویة منھ

رى )33(األھداف وتقییمھا ي المراحل الكب ً ف ا ة الشاملة ل، وھو ما یتضح جلی لتنمی

ة ا ل ،للدول ً بأدائھ ثال یة مم ة السیاس ي التنمی ة ف ون دور النخب ذلك یك ائف وب وظ

ف  د تق ي ق ات والمشكالت الت ذلیل العقب ة، و ت ذ والرقاب التعبئة والتخطیط والتنفی

 ً ا یظھر دورا ة، م في طریقھا، وذلك یعكس تدخل النخبة في جمیع مراحل التنمی

 ً ا ون محكوم ذي یك ة، ال ذه العملی ي ھ ا ف ً لھ ارزا دور(ب ن ) أي ال ة م بمجموع

  .فھاالعوامل التي تتحكم بزیادة فاعلیتھ أو ضع

 ً   :العوامل المؤثرة في الدور التنموي للنخبة السیاسیة -ثالثا
ة        یتأثر الدور التنموي للنخبة السیاسیة بالعدید من العوامل الذاتیة المتعلق

  :بالنخبة السیاسیة وطبیعتھا التكوینیة وعوامل البیئة الخارجیة لھا كما یلي

ة ممسكة العامل المتعلق بدرجة النضوج السیاسي لھذه ا .1 ا نخب ة باعتبارھ لنخب

ة  المسئولبزمام فعل التغییر السیاسي داخل النظام  ة تنموی ن أي عملی النظام (ع

ً، ووجود العناصر  ،)السیاسي ة أوال إذ یتأثر دورھا ھنا بدرجة تماسك ھذه النخب
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ة ازة إرادة  ذات الكفای ر وحی ة والتغیی ادة والتعبئ ؤھالت القی ك م ن یمتل ا مم فیھ

ً إلى إمكانیة توحید الرؤى داخل مكونات ھذه النخبة باتجاه صیاغة التنمیة إض افة

 .)34(موقف موحد للنشاط التنموي

ـتلزمات  .2 وفیر مس ى ت درتھا عل ا وق ة ذاتھ ات الدول ق بإمكان ل المتعل العام

د  ذي یع التـــنمیة السیاسیة، وأھمھا مسألة الوحدة الوطنیة والتالحم االجتماعي ال

ً لنجاح  ً أساسیا  .)35(أي دور تنموي بضمنھ دور النخبة السیاسیةشرطا

اط  .3 ع أنم ي التعامل م ة السیاسیة ف دیھا النخب ي تب ة الت العامل المتعلق بالمرون

ة  ة واالقتصادیة والدینی ع كالنخب الثقافی النخب األخرى الموجودة داخل المجتم

د الفعل جھةوالعسكریة وغیرھا من  د جسور التواصل لتوحی ى م ا عل ، وقابلیتھ

 .لمشترك باتجاه إحداث أي تغییر على مستوى المجتمع والدولة من جھٍة أخرىا

أثیرات  .4 عوامل أخرى تتعلق باالستقاللیة السیاسیة للدولة ودرجة خضوعھا لت

یة ة السیاس وي للنخب دور التنم ھ ال ق أو توَج د أو تعی د تزی ة ق ؤثر  ،)36(خارجی وت

ھ  وم ب ذي تق دور ال عوامل االستقرار االقتصادي واالجتماعي واألمني في ھذا ال

ة  ى البیئ ً ال ي، إضافة دھا السیاس ي بع ة ف ق التنمی یة وسعیھا لتحقی ة السیاس النخب

ل  ي مجم ؤثر ف د ت ي ق ة الت ات الدولی ورات العالق ي و تط ام السیاس ة للنظ الدولی

ن  ،سيالواقع العام للدولة و نظامھا السیا ن الخروج ع و تمارس ضغوط ال یمك

 .تأثیرھا

ى األوضاع     اًء عل دد بن ذلك، یتح ً ل إن الدور التنموي للنخبة السیاسیة، وفقا

ً بخصوصیات  ا ة، ویكون محكوم ذه النخب ھ ھ د فی ذي توج السائدة في المجتمع ال

ا أن تفّعالمجتمع، ومن ثم التقالید السیاس ي إم ھ، الت ذا الیة السائدة فی ي ل ھ دور ف

م یة، أو تحجّ  دع ة السیاس دى التنمی ى م ف عل ذا یتوق دود، وھ ار مح ي إط ھ ف م
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ا ة ذاتھ ي للنخب ج السیاس ذا  ،النض ل ھ دعم أو تعرق ي ت ا الت م جماھیرھ ن ث و م

ل  د تعرق ات ق دیات وأزم ن تح یة م ة السیاس ھ التنمی ا تواجھ ا لم دور، وإدراكھ ال

ة ھن ن دور النخب لل، ویكم یبھا بالش یرتھا أو تص ة مس وال العام ة األح ي تھیئ ا ف

ة  یة، وتھیئ ة السیاس حیة للتنمی ة الص اء البیئ واحي و بن ف الن ن مختل ة م للدول

رض  ات تعت ة أزم اوز أی ة، وتج ذه العملی ي ھ روع ف بة للش یة المناس األرض

  .طریقھا

  :النخبة السیاسیة وأزمات التنمیة السیاسیة - المحور الرابع 
طار عملھا داخل النظام السیاسي مع ما تتفاعل النخبة السیاسیة في إ     

یعتري التنمیة السیاسیة وما یواجھھا من العقبات التي تتجسد في مجموعة من 

  -:)37(األزمات التي تعیق سعیھا نحو تحقیق أھدافھا وتتمثل بما یلي

 : Identity crisisأزمة الھویة  .1

تمع الواحد وھي األزمة التي تتعلق بتكوین الشعور المشترك بین أفراد المج

نھا تمثل الشعور أن عن غیرھم من أبناء المجتمعات األخرى، أي وبأنھم متمیز

وتعد ھذه األزمة ذات ثقل في التنمیة السیاسیة في الجزء  ،باالنتماء الوطني

وتتعلق بالتسامي على جمیع الھویات األخرى الضیقة  ،المرتبط ببناء الدولة

 .ریة وتغلیب الھویة الوطنیة األوسعكاإلثنیة والطائفیة والقومیة والعشائ

إن وجود ھذه األزمة یصیب أي تنمیة سیاسیة بالشلل في مسیرتھا لتحقیق  

أھدافھا، ویبقیھا حبیسة التجاذبات الفرعیة التي تنطلق من االنتماءات الضیقة 

  .لفئات المجتمع ما یشتت الجھد العام للدولة في سعیھا إلنجاح ھذه العملیة

ً لتكوین تفاقم أزمة الھویة أو احتوائھالسیاسیة في تؤثر النخبة ا ، وذلك تبعا

 خصوصیاتھاالنخبة ذاتھا ومدى ما تحملھ من مؤھالت للتأثیر بما تملیھ علیھ 
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ً إذا كانت النخب ریفیة وترتبط بقیم تقلیدیة معینة ،التكوینیة فإنھا قد تكون  ،فمثال

وھذا یعود  ،)38(المجتمععاجزة عن التعامل مع الحس االجتماعي العام داخل 

) ءاحالبفتح (دة إلى طبیعة النخب ذاتھا  والتي ال تمكنھا من تكوین ھویة موحَ 

، كانت تعبر عن طیف مجتمعي محدد إنفي الدولة ) ءاحبكسر ال(وموحدة 

وعلى العكس من ذلك فیما إذا كانت النخبة تتسم بالتنوع وبالمستوى العالي من 

فإنھا سوف تمتلك ما تستطیع  من خاللھ بناء الھویة  الثقافة السیاسیة المتجددة،

حد المتخصصین یمكن أن تتجاوز الثقافة حدود أحسب رأي بنھ أإذ  ،الوطنیة

نھا االقتصاد أو السیاسة أو القومیات الضیقة المتنازعة في نقطة ما، و التي یكوّ 

ً بصورة شاملة ،التاریخ الماضي العرق ً جدیدا الصراعات وتتجاوز  ،لتقیم توازنا

ن أوھذا یعكس إمكانیة الدور اإلیجابي الذي یمكن  ،)39(الناجمة عن االنقسام

تلعبھ النخبة السیاسیة الحاملة لثقافة واسعة في إرساء الھویة الوطنیة للمجتمع 

  .وتقلیل اآلثار السلبیة لالنتماءات األخرى

   :  legitimacy crisisأزمة الشرعیة .2

ل مشروعیة السلطة القائمة والمسؤولیات الخاصة تتعلق بتحقیق االتفاق حو

وھي مشكلة دستوریة تدور حول تحقیق االتفاق العام والقبول بالسلطة ، بالحكم

ھا عبر إقناع المحكومین بالسند عنوالرضا  بھا السیاسیة القائمة واالعتراف

والمبرر الذي تعتمد علیھ ھذه السلطة في تفسیر احتكارھا إصدار القوانین 

وتستفحل أزمة الشرعیة ، ارة شؤون المجتمع الداخلیة وعالقاتھا الخارجیةوإد

، التي )الثوریة(عندما تخرج عن أطرھا الدستوریة ویظھر ما یسمى بالشرعیة 

). 40(تجعل السلطة حكرا على فئة سیاسیة معینة وھو ما یعیق التنمیة السیاسیة 

 تسویقھازمة عن طریق ویمكن للنخبة السیاسیة تقلیل األثر السلبي لھذه األ
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ن إف، بتدابیر ذات طابع حكومي  -على سبیل المثال - للمجتمع فإذا تعلق األمر

وإنما أیضا للطریقة  ،نجاحھا أو فشلھا ال یخضع فقط لقابلیة تطبیقھا في المیدان

وھذا األمر یتعلق بالعمل الجماعي بین  ،)41(التي ینجح القادة في تقدیمھا 

إلى -،ومدى الوحدة الموجودة داخلھا بصفتھا ،بة السیاسیةاألطراف المكونة للنخ

إذا كانت : تعد القابض الرئیس على السلطة وبذلك یمكن القول بأنھ ،- حٍد كبیر

مھما كانت الخالفات التي  ،ھناك أرضیة لقاء بین كل فاعلي المیدان السیاسي

رك للحیاة تفصل بینھم، فإنھا تتمثل في تأمین سمو السلطة السیاسیة كعامل مح

بإضفاء طابع شرعي على ) النخبة(واألمر یتعلق بالنسبة للحكام  ،االجتماعیة

َرة  وجودھم في السلطة من خالل إرجاع الحد األقصى من اآلثار الخی

النخبة الحاكمة  دوبشكل عام تحدث أزمة الشرعیة عندما تع ،)42(لنشاطھم

ركة في النظام للمشااألفراد والجماعات وسلوكیاتھم التي تسعى مطالب 

  .)43(السیاسي ھي مطالب وسلوكیات غیر شرعیة

  : crisis penetrationأزمة التغلغل .3

ة الجھاز اإلداري للدولة یوتدور حول مدى كفا) أزمة اإلدارة(وتسمى    

للتغلغل في أجزاء المجتمع وبناه المختلفة، بقصد تحریكھ وتنفیذ سیاسات الدولة 

لسطوة الدولة وسلطتھا وحضورھا الدائم، وشعور  فیھ، وما یعني ذلك من تأكید

المواطن بقدرتھا وجدیة جھازھا المؤسسي في ممارسة مھماتھ، ویرتبط ذلك 

بقدرة النظام السیاسي ذاتھ على النجاح في أداء وظائفھ المختلفة، والمتمثلة 

 ،ألدوار والعوائد بین فئات المجتمعابعملیات استخالص المصادر وتوزیع 

إخفاق  عدوی). 44(وضبطھا فراد والجماعاتألالنظم ورقابة سلوك اوممارسة 

ً بنظامھا السیاسي ومؤسساتھ المختلفة في أداء ھذا الدور أزمة تؤثر  الدولة ممثلة
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وھو األمر الذي تتحمل النخبة الجزء األكبر  ،في تعطیل مسیرة التنمیة السیاسیة

ً للقیادة في ھذا النظام،  يمنھ كونھا المكون األساس وھنا تكون  ،كما تم ذكره سلفا

وھو ما یطلق  ،ة النخبة واحتوائھا على العناصر المؤھلة في العمل التنفیذيیكفا

 ً ھو الفیصل في تحدید إمكانیة نجاح النخبة في  ،)التكنوقراط(علیھ اصطالحا

تجاوز ھذه األزمة من عدمھ، وھو األمر الذي یعتمد على تركیبة النخبة 

وعدم  ،)45(لتطور والتغییر، أو محافظتھا على الوضع القائموإیمانھا بالعلم وا

ً لعجلة التنمیة  ً معطال تجاوز حالة الجمود وشلل الحركة، الذي یعد عامال

  .السیاسیة

    : participation crisisأزمة المشاركة .4

تنشأ ھذه األزمة عندما یعجز النظام السیاسي عن إعادة رسم التفاعالت  

ى السیاسیة المختلفة داخل المجتمع من أحزاب وجماعات السیاسیة بین القو

ضغط وغیرھا، عندما تتزاید رغبتھا في العمل السیاسي، وتدخل قوى جدیدة 

إلى التفاعل السیاسي، ما یعني ازدیاد المطالب السیاسیة مع ضعف في الحراك 

ً، وھو أمر یتعلق  السیاسي للنظام في استیعاب ھذه المطالب وتمثیلھا سیاسیا

بمرونة عمل النظام السیاسي وقابلیتھ على التكییف مع األوضاع المتغیرة 

عدد مواقف القوى السیاسیة المختلفة فیھ، وھو أمر یؤدي إلى  ھابازدیاد وتجدد

تھدید استمراریة عملھ وحیویتھ، ما یؤثر على مجمل مسیرة التنمیة السیاسیة 

  .التي تتصف بطابع التغییر

ً تتحمل النخبة السیاسیة بشكل كبیر نتائجھ تمثل ھذه األزمة تحد    ً مباشرا یا

إذ أنھا ترتبط بقابلیة النخبة على التجدد واستیعاب القوى السیاسیة المختلفة، 

واآلراء واالتجاھات السائدة في المجتمع، إذ یؤدي تزمتھا في تبني رؤى 
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ب تتمثل في غلق فرص الحراك، و غلق أبوا سیاسیة متصلبة إلى نتیجة سلبیة

تدویر المشاركة السیاسیة أمام أعداد كبیرة من أبناء المجتمع، ما یؤدي إلى 

ً بحدوث  ءبطي داخل النـــخبة، وجعل التغییر في النمط السیاسي فیھا رھنا

انقالب عسكري أو موت زعیم كبیر أو بثورة شعبیة أو انتصار حرب 

منغلقة على  على العكس من ذلك في حالة وجود نخبة منفتحة وغیر ،)46(أھلیة

الحراك والتجدد، وھو ما یزید من إمكانیة تجاوز بنفسھا، ما یجعلھا تسمح 

النظام السیاسي ھذه األزمة المتعلقة بالمشاركة، وفتح قنوات التواصل والتجدد 

  .مع اآلراء السیاسیة والقوى الصاعدة فیھ

  :   crisis Integration  أزمة االندماج .5
فتاح الرئیس لحل كل من أزمتي التغلغل وھي األزمة التي تعد الم

نھا تتعلق بكیفیة تنظیم الوحدات االجتماعیة الوطنیة بكل أوالمشاركة، إذ 

وإدماجھا في كتلة  ،أشكالھا االقتصادیة والسیاسیة والعرقیة والدینیة والطائفیة

وتحدث ھذه األزمة عادة عند حدوث االختالل في الفعالیات ، متجانسة ومنسجمة

وتتطلب مواجھة ھذه األزمة وجود  ،ة لحل أزمتي التغلغل والمشاركةالرامی

ً إلى تجاوبھا مع  نخبة سیاسیة حاكمة تتجاوب مع قیم األصالة والحداثة، إضافة

االندماج  يما یجعل النخبة أمام تحد ،)47(تنوعات المجتمع المختلفة

 ً میة السیاسیة لتنلاألیدیولوجي والثقافي، ویجعل نجاحھا في القیام بذلك نجاحا

   .وفشلھا انتكاسة كبرى لھا
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 : crisis  Distributionأزمة التوزیع   .6
وتدور حول االختالل الحاصل في توزیع نسب الموارد والثروات  

وھي عادة تبرز حین یستأثر عدد  ،والخدمات على وحدات المجتمع وأفراده

ُحرم الغال ویعني  ،بیة العظمى منھاقلیل من األفراد بثروات المجتمع وخیراتھ، وت

ً ذلك أن النخبة بحد ذاتھا تشكل جزء حسب بمن ھذه األزمة، إذ تستأثر،  ا

الباحثین، بالسلطة والقوة والنفوذ في عدد قلیل ومحدود من األشخاص وتحرم 

، ولكن مع ذلك تختلف طریقة تعاطي النخبة )48(الغالبیة العظمى من التمتع بھ

ففي بعض  ،ا بتمتعھا بصفة االنفتاح من عدمھمع ھذه األزمة باختالف طبیعتھ

المجتمعات تعمل النخب الثقافیة والنخب الرائدة في حقوق اإلنسان والبیئة 

في نسق فَعال ) السیاسیة(واألسرة والتعلیم بتضافر جھودھا مع النخب القائدة 

وبعكس ذلك تبقى ھذه األزمة  ،)49(ھذه األزمة ،یستطیع تجاوز قدر اإلمكان

   .یسة في طریق تحقیق التنمیة السیاسیةعقبة رئ

ن باستطاعة النخبة السیاسیة إزالة أزمات التنمیة أیتضح من خالل ذلك    

السیاسیة عن طریق إحالل الصفات االیجابیة في داخل النخبة ذاتھا، ومن ثم 

ً بما یضمن دیمومة مسیرة التنمیة السیاسیة، و یرى  إشاعتھا ثقافة سیاسة وسلوكا

): 50(حسب ما یذكر أحد الباحثینبیاسة األمریكي غابرییل آلموند، عالم الس

مواجھة مشكالت  باعتبارھان منھج التنمیة السیاسیة یقوم على فكرة التنمیة أ"

قرارات سیاسیة ترتبط  اتخاذأو أزمات بما یترتب علیھ ذلك من ضرورة 

) النخبة(ةأمام الصفو االختیارما یحدد مجال  االجتماعیةبالظروف الحضاریة و

السیاسیة التي قد تتخذ القرارات، وھذا یرتكز على مفھوم القیادة وعلى مفھوم 

  ."ظھر من مظاھر التنمیة السیاسیةونھما ماألزمة ك
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إن ذلك یؤكد أھمیة الدور الذي تؤدیھ النخبة السیاسیة في مجمل العملیة   

  .یةالشق السیاسي منھا و المتمثل التنمیة السیاس یضمنھاالتنمویة 

  : نتائج البحث 

  :من خالل ما تم تناولھ في ھذا البحث یمكن استنتاج ما یلي  

ا  ،ینقسم المجتمع إلى فئة حاكمة وفئة محكومة .1 ة منھ ة الحاكم تسمى الفئ

ى  یطرة عل ن الس ا م ي تمكنھ ؤھالت الت ر والم ن العناص ك م ي تمتل ة الت بالنخب

وارده الم تحكم بم ھ وال ة وإدارت ع والدول ةشؤون المجتم ى  ،ختلف وال یستطیع حت

دون مشاركة النخب لھ في ممارسة من الحاكم الفرد من ممارسة السلطة بمفرده 

 .ھذه السلطة

ر یتخضع النخبة بشكل عام إلى قوانین التبد .2 رات بل والتغیی حسب المتغی

ا د فیھ ي تتواج ة الت ة العام ة االجتماعی ب  ،داخل البیئ ذه النخ ف ھ ب بوتختل حس

ذي ت دور ال ة ال ةطبیع ا التكوینی ھ وطبیعتھ ة  ،مارس ب اجتماعی ك نخ ر ھنال فتظھ

يتھتم وتعمل في إطار  ك االقتصادیة البن ة وھنال د  ،االجتماعی ة وتع ذا الثقافی وك

ة  ي حرك ً ف بیا ر نس ة بشكل كبی ة المسیطرة والمتحكم ة السیاسیة ھي النخب النخب

ى النظام السیاسي ً بسبب سیطرتھا عل ا اھیر عموم ذي  النخب األخرى والجم ال

 .تمثل قمة الھرم فیھ عادةً 

وازن  .3 ظ ت ي تحف ة الت ة الحاكم ة الفئ یشار إلى النخبة السیاسیة عادة بدالل

ھ ،المجتمع ور فی ام األم اعي داخل  ،وتمسك بزم وازن االجتم ة الت ق عملی وتحق

وى  ف الق ى مختل أثیر والضغط عل ن وسائل الت ھ م المجتمع عن طریق ما تمتلك

مارس في الوقت ذاتھ مجموعة من الوظائف التي تعبر وت ،والشرائح االجتماعیة

  .عن أھداف المجتمع
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ق  .4 ن طری ھ ع ق أھداف اه تحقی ع باتج املة للمجتم ة ش ة حرك ل التنمی تمث

ة  ة مخطط ود جھ ع وبوج ذا المجتم ا ھ د فیھ ي یتواج ة الت وارد الدول تثمار م اس

رعیة ذات ومنفذة وموجھة لھذه الحركة الشاملة التي تندرج في إطارھا تنمیات ف

یة أ ة وسیاس ة وثقافی ادیة واجتماعی ة اقتص اد مختلف ا ، بع یة منھ د السیاس وتع

ة الشاملة يالمحور األساس ھ التنمی ن  ،الذي تنبني علی ة الشاملة ع ر التنمی ُعب إذ ت

ة  وجود السلطة داخل المجتمع في تحدید األھداف العامة ووضع الخطط الالزم

 .األھدافلتحقیق ھذه 

اح أي تنم .5 ود إن نج ع وج ك م ي ذل ة ف ود رغب تلزم وج یة یس ة سیاس ی

ا اه تحقیقھ ة باتج ة جماھیری بقھ تعبئ یط تس وى  ،تخط ن الق ب م ا یتطل و م وھ

وتقع النخبة السیاسیة في صمیم ھذه  ،السلطویة األخذ بزمام المبادرة لتحقیق ذلك

 .القوى

القوة  .6 ا ب ى تمتعھ یة عل ة السیاس ة للنخب ة التنموی دور أو الوظیف ز ال یرتك

ل ا ي عم یق ف ي والتنس اط السیاس یم النش ن تنظ ا م ي تمكنھ لطویة الت يلس  البن

ة ة المختلف یة   األرتكازی ة السیاس ار التنمی ي إط ع ف ل المجتم ى ، داخ ذلك عل وك

ا المرتبطة  ة ذاتھ ة التنمی د حقیق ذي یجس ر المستمر ال نزعتھا البنیویة نحو التغیی

ع  ى وض لبي إل ع س ن وض التغیر م ن طإب ك ع ابي وذل وارد یج ة لم ق التعبئ ری

داف ذه األھ ق ھ و تحقی ریة نح ع البش دور  ،المجتم اف لل ز المض و المرتك وھ

 .التنموي للنخبة السیاسیة

ع  .7 ي إطار المجتم دماجھا ف ن ان وي م تنطلق النخبة في أداء دورھا النخب

یة  ى ھرم السلطة السیاس ة عل ة المتربع وة الرئیس ا بصفتھا الق ى عاتقھ ذ عل لتأخ
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ا  ،نموي في تحدید األھدافأداء الدور الت ة علیھ ذھا والرقاب ووضع الخطط وتنفی

 .من خالل سیطرتھا وتعلقھا في البنى السیاسیة الرئیسة داخل المجتمع

یة  .8 ة السیاس اح النخب تند نج لھا یس ا أو فش ا أو دورھ ي أداء وظیفتھ ف

ة  ،التنموي على مجموعة من العوامل ذه النخب ج السیاسي لھ ا درجة النض أھمھ

رؤى وتماس د ال الل توحی ن خ ة م ق التنمی ي تحقی ا ف ة دورھ ا ألھمی كھا وإدراكھ

دد ف مح ي موق وة  ،السیاسیة داخل المجتمع باتجاه تبن ى ق دور عل ذا ال ویستند ھ

ة ق التنمی ات لتحقی ذه اإلمكان ا واستغالل ھ ا وإمكاناتھ ل التماسك  ،الدولة ذاتھ مث

ة ویرتبط الدور كذلك بعامل  ،القومي والوحدة الوطنیة دیھا النخب ي تب المرونة الت

اط النخب األخرى  ع أنم ة (السیاسیة في االنفتاح والتعامل م االقتصادیة والثقافی

ا ر التنموي  ،)والعسكریة وغیرھ داث التغیی د الفعل باتجاه إح واستیعابھا وتوحی

وب  ا و، المطل ة منھ ة وخارجی رى داخلی ل أخ ى عوام وي عل دور التنم تند ال یس

  .ة وأمنیة قد تساعد أو تعیق ھذا الدوراقتصادیة واجتماعی

ي  .9 ا ف ة، و دورھ ن جھ في إطار تفاعلھا مع مؤسسات النظام السیاسي م

أداء دور ،التأثیر على الظروف المجتمعیة من جھة أخرى تقوم النخبة السیاسیة ب

ة  یة المتعلق ة السیاس ات التنمی ع أزم ام و المجتم اوز النظ ة تج ل أو عرقل تفعی

ة  بالھویة والشرعیة ً لطبیع والتغلغل واالندماج و المشاركة و التوزیع، وذلك تبعا

ة و كفا ة التكوینی ي یالنخب ا ف ع و إرادتھ ى المجتم ا عل ا وانفتاحھ ا و مرونتھ تھ

 .تحقیق التنمیة السیاسیة

ح       ً یتض ا ة أوختام ة التنمی ي عملی رز ف دور األب یة ال ة السیاس ن للنخب

ع السیاسیة من خالل دورھا في مؤسسات  إذ ، الدولة وخارجھا في إطار المجتم
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وى السیاسیة  يتعد ھذه النخبة المحرك األساس ة الق لعمل النظام السیاسي وحرك

  .المختلفة داخل المجتمع الذي یجسد بیئة ھذا النظام

ة إلى ایعد ھذا البحث محاولة تغطیة نظرة أحادیة      ي التنمی ؤثرة ف لقوى الم

ة السیاسیة ومحاولة بیان الدور  ي أي دول ة السیاسیة ف ھ النخب الذي یمكن أن تلعب

  . ومجتمع في تحقیق التنمیة
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  المصادر والھوامش
                                                             

اع ،دینكن میشیل: للمزید انظر ) 1( م االجتم ة د ،معجم عل د .ترجم إحسان محم

 .118-117ص ،1980 ،بغداد ،دار الرشید للنشر ،الحسن

ر ) 2( یل انظ ن التفص د م ر.د: للمزی ر خض ي عل ،خض یة ف اھیم أساس م مف

 .233ص  ،1999 ،لبنان ،طرابلس ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،السیاسة

لة  ،النظام إطارفلفدریدو بارتو ودورة الصفوة في  ،علي لیلة.د: انظر ) 3( سلس

اع :  م االجتم ات عل ر(نظری اب العاش ة  ،)الكت ریة للطباع ة المص المكتب

  .110، ص 2006 ،اإلسكندریة ،والنشر والتوزیع

  .334-332ص  ،مصدر سبق ذكره ،خضر خضر.د: ر للمزید انظ)  4(

اع السیاسي ،إبراھیم أبراش.د)  5( م االجتم ع ،عل  ،دار الشروق للنشر والتوزی

  . 114ص  ،1998 ،عمار األردن

كا ) 6( انو موس ارتو وكایت دو ب ان آراء فلفدری ة لبی ف محاول ذا التعری ل ھ یمث

ة وروبرت میشیلز وجیمس بیرنھام وریمون ارون ورایت می ي النخب لر ف

یة ر  ،السیاس د انظ ود.د: للمزی ادق األس ي  ،ص اع السیاس م االجتم  -عل

 .450-438ص  ،1990 ،بغداد ،مطبعة دار الحكمة ،أسسھ وأبعاده

  .118ص  ،مصدر سبق ذكره ،دینیكن میشیل: انظر ) 7(

ر )8( د انظ ا:للمزی ر مھن د نص رة ،محم الة والمعاص ین األص ة ب م الساس  ،عل

  .414ص-406ص 2006 ،اإلسكندریة ،ي الحدیثالمكتب الجامع
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ة  ،اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا: انظر ) 9( نحو سیاسات اجتماعی

ة  دول العربی ي ال ة ف ارن –متكامل ل مق ار وتحلی دة ،إط م المتح  ،األم

  .66ص ،2005 ،نیویورك

لیم مطر:انظر )10( اریخ ،س ي صنع الت ا ف ة وأفكارھ  ،فجنی ،دور إدارة النخب

الي   ،2000 ع الت ى الموق ت عل بكة االنترن ي ش ورة ف ة منش : مقال

www.salim-matar.com 

ر )  11( یا: انظ ي أس ة لغرب ادیة واالجتماعی ة االقتص ات  ،اللجن و سیاس نح

در سبق  ،إطار وتحلیل مقارن –اجتماعیة متكاملة في الدول العربیة  مص

 .66ص ،ذكره

ا بكاف )12( ل ھن ات والھیاك ل المؤسس ادیة تتمث یة واقتص ن سیاس ا م ة أنماطھ

  :انظر  ،وأمنیة واجتماعیة وغیرھا

 corneliu Bjola. the impact of Symbolic politics" on foreign 

policy During the Democratization process , paper to 

be presented at the kokkalis Graduate student 

workshop on southeastern and east-central Europe , 

John F.kennedy school of Government , Harvard 

university.2000. p14.   

العقول ،شیلر .ھربرت أ: للمزید حول ھذه الوظائف انظر ) 13( ون ب  ،المتالعب

وان الم رض د الس ة عب ة ،ترجم الم المعرف لة ع م  ،سلس اب رق  ،106الكت
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ون واآلداب ة والفن وطني للثقاف س ال تا ،المجل -7ص  ،1999 ،لكوی

   .36ص

  .440-439ص-ص ،مصدر سبق ذكره ،صادق األسود.د: انظر ) 14(

دي  ،مدخل لسوسیولوجیة التنمیة ،اندرو ویبستر: للمزید انظر  )15( ترجمة حم

ف د یوس اب ،حمی ة كت لة المائ ة ،سلس ة العام ؤون الثقافی داد ،دار الش  ،بغ

ذلك  ،168ص -32ص  ،1986 ر ك اد.د: وانظ ز ھ اض عزی  ،يری

ث الم الثال ي الع ة ،المشكالت السیاسیة ف ت الحكم داد ،بی ص  ،1989 ،بغ

  .123ص  – 107

ورب.د) 16( راھیم مش ة  ،إب ف والتنمی ادیة –التخل ات اقتص ل  ،دراس دار المنھ

 .163ص  ،2002 ،بیروت ،مكتبة رأس النبع

د. د :انظر ) 17( ن عی د حس ة والتخطیط ،عی ي التنمی ة  ،دراسات ف دار المعرف

 .96ص  – 95ص  ،1996 ،اإلسكندریة ،یةالجامع

یا :انظر ) 18( ي آس ة لغرب ة االقتصادیة واالجتماعی ا  ،اللجن ي یقودھ ة الت التنمی

ي دة ،المجتمع كسیاسة اجتماعیة متكاملة على الصعید المحل م المتح  ،األم

  .2ص  ،2004 ،نیویورك

ي. د) 19( یر المغیرب ي بش د زاھ ة المق ،محم یة والسیاس ة السیاس ة التنمی ارن

ارة راءات مخت ونس ،ق ار ی ة ق ورات جامع ازي ،منش ص  ،1998 ،بنغ

172.  

ور. د) 20( د الن اجي عب ر  ،ن ي الجزائ یة ف اركة السیاس ة المش ة  –أزم دراس

ات التشریعیة  المي حول  ،2007تحلیلیة لالنتخاب ؤتمر الع دم الم بحث مق
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ة  ة والعولم ة العربی تقبل –اللغ ع والمس ي الواق ث ف اج  ،بح ة الح جامع

  .2ص  ،2008 ،الجزائر ،باتنة ،خضر

 .383ص  ،مصدر سبق ذكره ،صادق األسود.د) 21(

  .171ص ، مصدر سبق ذكره  ،محمد زاھي المغیربي. د: انظر ) 22(

 .117ص – 116ص  ،مصدر سبق ذكره ،ریاض عزیز ھادي.د: انظر ) 23(

ل دار وائ ،ط ح ،علم االجتماع السیاسي ،إحسان محمد الحسن. د.أ: انظر  )24(

  .17ص  – 15ص  ،2008 ،عمان ،للنشر

 ،ترجمة الیأس شاھین ،البسیكولوجیا االجتماعیة ،غلینا اندرییفا: انظر  )25(

  .319ص-318ص ،1988موسكو ، دار التقدم 

ر ) 26( د انظ وني: للمزی ا اتزی وني و وایف اي اتزی اعي  ،امیت ر االجتم التغیی

ادره  ھ –مص ھ–نماذج د حنو ،2ج ،نتائج د احم ة محم ةترجم ابع  ،ن مط

  .107ص ،1984دمشق   ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

ر) 27( وع انظ ذا الموض ن ھ د ع رو: للمزی ب ب ي ،فیلی اع السیاس م االجتم  ،عل

ة للدراسات والنشر ،محمد عرب صاصیال.ترجمة د  ،المؤسسة الجامعی

  .274ص -273ص ،1998،بیروت

   .276ص ،مصدر سبق ذكره ،فیلیب برو): 28(

دي: عن الدور والوظیفة انظر للمزید ) 29( ن العبی دور  ،مثنى فائق مرعي حس

ة  تراتیجیة األمریكی ي اإلس ھیوني ف ان الص الة  ،2003-1990الكی رس

ورة ر منش ریة ،ماجستیر غی ة المستنص داد ،الجامع ص -ص ،2005 ،بغ

4-7.  
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  : وانظر كذلك عن مفھوم الدور 

ة  ،لخارجیةنظریة الدور في السیاسیة ا: عطا محمد زھرة . د -    المجلة القطری

داد ،كلیة العلوم السیاسیة ،2ع  ،للعلوم السیاسیة ة بغ -ص ،2002 ،جامع

  .131-128ص

  .120ص  ،مصدر سبق ذكره ،صادق األسود.د) 30(

ات.د: انظر ) 31( لیم ناصر برك اع السیاسي ،س م االجتم منشورات  ،ط ح ،عل

 .158-157ص -ص ،2001 ،دمشق ،جامعة دمشق

ر.احمد زاید و د. د: انظر ) 32( ة  ،عروس الزبی : النخب السیاسیة واالجتماعی

  .52ص  ،ت.د ،القاھرة ،مكتبة مدبولي ،حالة الجزائر ومصر

  : وانظر كذلك حول دور النخبة في تحقیق التوازن المجتمعي  -

 .442ص  ،مصدر سبق ذكره ،صادق األسود.د    

ر ) 33( د و د. د: انظ د زای ر.احم روس الزبی بق ذ ،ع در س رهمص ص -ص ،ك

40-41. 

ر )34( راد :انظ اس م ي عب ث  ،عل الم الثال ي الع ة ف ارب التنمی كالت وتج مش

  .121-118ص -ص ،1990 ،بغداد ،دار الحكمة ،)مجموعة مؤلفین(

ومي ) 35( دیني واللغوي والق ي وال تالحم أالثن یتضمن ھذا الموضوع مسائل ال

ا ر  ،وغیرھ ك انظ ن ذل د ع ادي.د: للمزی ز ھ اض عزی ب ،ری در س ق مص

  .257-249ص -ص ،ذكره

  .428-411ص -ص ،المصدر السابق: انظر ) 36(
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لم یتطرق احد الباحثین حسب ما تم الحصول علیھ من :للمزید انظر ) 37( 

مصادر الى تصنیف اكثر حداثة بعد العالم االمریكي لوسیان باي الذي 

 ،مصدر سبق ذكره ،صادق األسود. د :ذكر ھذا التصنیف، للمزید انظر

مجموعة مؤلفین  مشكالت وتجارب : ـ وانظر كذلك  415ـص411ص

جامعة بغداد   ،مركز دراسات العالم الثالث ،التنمیة في العالم الثالث

محمد  .د:ـ وانظر كذلك  125ـ ص123ص، 1990،مطابع دار الحكمة

: ، و انظر كذلك329ـص 328ص ،زاھي المغیربي  مصدر سبق ذكره

 .335ص- 326محمد نصر مھنا، مصدر سبق ذكره ص

إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائر وموقف النخب السیاسیة  ،غازي بو دبوز) 38(

رسالة ماجستیر غیر  ،دراسة حالة بالمجلس الشعبي الوطني ،منھا

  .459ص  2005،جامعة الجزائر ،منشورة

 ،1986،بیروت ،معھد اإلنماء العربي ،مجتمع النخبة ،برھان غلیون. د) 39(

  .127ص

مقالة منشورة  ،أزمة الشرعیة وخیارات المعرضة ،شریف یوسف:انظر ) 40(

على موقع مركز القاھرة لحقوق ) االنترنیت ( في شبكة المعلمات الدولیة 

   www.cihrs.org:اإلنسان على العنوان التالي 

 .488ص ،مصدر سبق ذكره ،فیلیب برو) 41(

  .489ص ،المصدر نفسھ) 42(

 .329ـص 328ص ،ر سبق ذكرهمصد ،محمد زاھي المغیربي.د) 43(
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النظام السیاسي ـ دراسة فلسفیة  ،إبراھیم درویش. ـ د:للمزید انظر ) 44(

  .17ص ،1968 ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،1ج ،تحلیلیة

  .124ص ،مصدر سبق ذكره ،علي لیلة.د: للمزید ) 45(

 .50ص ،مصدر سبق ذكره ،عروس الزبیر. احمد زاید و د. د) 46(

 .50ص ،المصدر نفسھ: ر انظ) 47(

مصدر سبق  ،إبراھیم أبراش. د: للمزید عن التمییز الطبقي ھذا انظر ) 48(

  .127ـ ص 114ص،ذكره 

 ،مصدر سبق ذكره  ،عروس الزبیر. احمد زاید و د. ـ د:للمزید انظر ) 49(

  .39ص

 .337محمد نصر مھنا، مصدر سبق ذكره، ص ) 50(
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ي  ـــــات المعاصرة للشباب اللیبــــاالھتمامات الثقافیة والتحدی

  ة المرقبـدراسة میدانیة بجامع
  عفاف عبد الفتاح علي أبو القاسم.د                                                                            

  قسم علم االجتماع                                                                                      
  جامعة مصراتھ -كلیة اآلداب                                                                                

 ملخص البحث
ا       ب، وم ن جان ة م ات الشباب الثقافی ن اھتمام تھدف ھذه الدراسة للكشف ع

ة یة معاصرة من جانب آخریواجھون من تحدیات ثقاف ة كلی ، من وجھة نظر طلب

بالتربیة  ة  في جامعة المرق رامج الثقافی وع الب ى ن ن خالل التعرف عل ك م وذل

ة  ات ذات دالل اك اختالف ل ھن از، وھ ى التلف اھدتھا عل باب مش ل الش ي یفض الت

امج )   α=0.05(  ة ــإحصائی وع، والبرن ر الن في درجة تفضیلھم  تعزى لمتغی

اد وع األك ن  ن ف ع ى الكش افة إل ة، إض ادیمي للطلب ص األك یمي، والتخص

كل  ا وش ث فیھ باب للبح ام الش ور اھتم كل مح ي تش ة الت وعات الثقافی الموض

  .التحدیات التي تؤثر على تربیة األبناء وتنشئتھم في المجتمع

ات     ع البیان ة لجم أداة رئیس تبانة ك اد االس م اعتم ن . ت ق م م التحق د أن ت وبع

دقھا،  ة كلیص ن طلب وائیة م ة عش ى عین ا عل م توزیعھ ةة الت ة  تربی ي جامع ف

ین ) 403(بلغت المرقب ادیمي  اتٍ وطالب بٍ الطب ام األك ي الع م 2009/2010ف

بة  ین نس ة%) 8(ممثل ع الدراس ن مجتم ـاب . م م حس ـات ، ت ـل البیان لتحلی

ـدام  م استخ ا ت ـة، كم ة الدراس راد عین ـات إف ـة إلجاب ـب المئوی التكرارات والنس

اي تح ع ك ل مرب راد )  Chi-Square( لی ات أف ین إجاب روق ب ن الف ف ع للكش

 :كشفت نتائج الدراسة ما یلي. عینة الدراسة



 

-113 - 

بة  - 1 ى نس د أن أعل اھدتھا، نج باب مش ل الش ي یفض رامج الت وع الب بة لن بالنس

بة  ة وبنس رامج الترفیھی الح الب جلت لص ا %) 35(س اث، تلیھ الح اإلن ولص

ى نسبة %) 34.7(البرامج الدینیة وبنسبة  ي حین أن أدن ولصالح اإلناث، ف

  .ولصالح الذكور%) 1.7(سجلت للبرامج االقتصادیة وبنسبة 

ائج  - 2 ت نت د بین ا، فق ث فیھ باب للبح م الش ي تھ وعات الت بة للموض ا بالنس أم

ع بنسبة  ا %)44.4(الدراسة أن أعلى نسبة سجلت لموضوع المجتم ، تلیھ

بة  انیة بنس ة اإلنس وع الطبیع جلت )%43.2(موض د س بة فق ى نس ا أدن ، أم

  %) .6.9(لموضوع االقتصاد وبنسبة 

ي  - 3 اء وتنشئتھم ف ة األبن ي تربی ؤثر ف ي ت دیات المعاصرة والت ا حول التح أم

ة كلی ر طلب ة نظ ن وجھ ع م ةة الالمجتم ب تربی ة المرق ي جامع اء ف د ج ، فق

ى  ة عل دي العولم بة  رأستح ة وبنس ف %)55.1(القائم دي تزیی م تح ، ث

ة %)49.4(نسبة الحقائق وب وعي والالعقالنی ا تسطیح ال دیان ھم ھ تح ، یلی

بة  ا%) 44.4(وبنس ل منھم دي . لك ت لتح جلت فكان بة س ى نس ا أدن أم

 %). 9.9(تكنولوجیا اللیزر وبنسبة 

  .وبناء على نتائج الدراسة، تم وضع عدد من التوصیات والمقترحات
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Abstract 
The cultural interests of young people are a matter of high 

priority in any agenda concerned with preparing, protecting 

and qualifying young people in all social sectors, among 

which the education sector. The latter allows young people 

to acquire knowledge and the required skills that enable 

them to assume leading roles in society, being equipped 

with high levels of culture and education. The importance of 

the present study derives from its investigation into the 

interests of young people on the one hand, and the 

challenges confronting them on the other, in particular, the 

challenges brought about by modern culture.  

The questions raised and addressed by the present study in 

this regard are:  

1. What kind of cultural TV programmes are favoured 

by young people, from the viewpoint of the Faculty of 

Education Students at almargabUniversity?  

2. Are there any statistically significant differences 

(0.05 = α) between the response of young people (which 

reflect the degree of particular TV programmes) and 
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academic programmes-that is, their academic field of 

specialization?  

3. What particular cultural issues most attract their 

research interests, from the viewpoint of the Faculty of 

Education students at almargab University?  

4. What kind of challenges have adverse effects on the 

education and integration of young people in their 

society, from the viewpoint of the Faculty of education 

students at almargabUniversity?  

To answer such questions, a questionnaire was used to 

conduct a study and collect data. The questionnaire was 

distributed, at random, on a sample of students at the 

Faculty of Education, notably, 403 male and female students 

during the academic year 2009-10, representing 8% of the 

university community. This sample of students undertook 

data analysis and their statistical study, using chi-Square 

method.  

The study has yielded the following results:  

1. Concerning the TV programmes most favoured by young 

people, the highest rate has been traced with reference to 

entertainment programmes-with girls rating 35%. Next 
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come religious TV programme, with boys rating 34.7%. 

whereas the lowest percentage has been recorded with 

reference to economic programmes, at the rate of 1.7% 

only, in favour of male TV viewers.  

2. Regarding the subjects that most interest young people in 

research, the highest percentage has been traced with 

reference to the subject of 'society', at the rate of 44.4%, 

and 'human nature' (43.2%), the lowest rate has been 

traced with reference to the subject of 'Economics' 

(6.9%).  

3. Concerning the challenges of modern culture and their 

adverse effects on the upbringing of children from the 

viewpoint of the Faculty of Education students at 

almargabUniversity, the challenge represented by 

globalization comes top on the list, rating at 55.1%, and 

distorting facts, rating at 49.4%. The next two challenges 

have been traced to the trivialization of human 

consciousness and irrationalism, with each rating at 

44.4%. The lowest rate was recorded with reference to 

the challenge represented by the development of laser 

technology (:9.9%). A number of proposals and 
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recommendations will be made in the light of the above 

undertaken study.  

  :موضوع الدراسة
ي       ة المعاصرة الت دیات الثقافی اتھم والتح ي الشباب واھتمام یكتسب البحث ف

ل  ة تمث ة اجتماعی رتبط بفئ ً ی ا ً حیوی ھ موضوعا الل كون ن خ ھ م واجھھم، أھمیت ت

ً، حیث یعول علیھا المجتمع في خططھ التنمویة، ویرسم  ً ثمینا ثروة بشریة وكنزا

ي  تقبلیةف ھ المس وئھا تطلعات ا . ض ة وإطارھ ة األم ي ھوی ة ھ ا وأن الثقاف كم

دد سمات  ر یح نھج تفكی اة، وم ومضمونھا الفكري، إضافة إلى كونھا أسلوب حی

ا  ا أنھ رین، كم ن اآلخ ره م ن غی زه ع ان، ویمی ة-اإلنس اط  -أي الثقاف ھ نش توج

ا ھ بھ ائق الوجود وعالقت ھ لحق ة عل. اإلنسان الفكري في ضوء نظرت ً أن الثقاف ا م

د  ذه البسیطة بع ى ھ د عل ذ أن وج ھي ثمرة النشاط الفكري، والمادي لإلنسان من

 .أن استخلفھ هللا فیھا

ن           ً على الشباب أن یواجھ تحدیات ثقافیة، ففي كل عصر وزم لیس جدیدا

ا تحمل  رات، والمستجدات، وم ن المتغی رز م ي تف داث والظواھر الت ھناك األح

ا م ي طیاتھ ى ف رض عل ة، تف ة حتمی ة، ومادی ات فكری ات، ونزاع ن متناقض

ي  اتھم وأسلوب معیشتھم، ف رھم، ونمط حی نھج تفكی ي م الشباب، إعادة النظر ف

ظل رؤیة شمولیة منظومیة تستوعب ھذه المتغیرات، لیخرج من خاللھا الشباب 

  .بتصور وتوجھ جدیدین یوضحان معالم حیاتھم وصورتھا المستقبلیة

رو     ي عص ھ ف ة ل ھ المتنوع كالھ وأنماط اوت بأش ة التف د أن حتمی ذا نج نا ھ

ة  ي یعیشھا اإلنسان بصورة عام ة الت انعكاساتھ الواضحة على الحیاة االجتماعی

ا . وفئة الشباب بصورة خاصة ق علیھ ي یطل ة والت ً المجتمعات المتقدم فنجد مثال
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وقُ  ي تتف مال والت ً تكنول  دول الش ادیا ً واقتص ا ات وجی ن المجتمع ا م ى غیرھ عل

ي رى والت مى  األخ وبتس ً دول الجن ادیا ا . ، واقتص ى م ارة إل ن اإلش ا یمك وھن

ات  تعاني منھ األخیرة من جمود وركود وتراجع بینما نجد على عكسھا المجتمع

ین  وجي، وب دم العلمي والتكنول افس والتق و والتن المتقدمة التي تتمیز بسرعة النم

ا كالھا وأنواعھ راعات بأش رز الص ین تب ذین المجتمع ا  ھ وة بینھ عة الھ ة لس نتیج

ة  ة، والمعرفی الھوة الرقمی میاتھا ك ف مس كالھا وبمختل ا، وأش بأنماطھ

ة  حیة، والغذائی ات ... والتقنیة،والص ً للمجتمع ا باب قائم دي للش ى التح خ، ویبق ال

 ً ً وإما انسحاقا   ).141-136، ص 2003علي، (النامیة إما لحاقا

ي ح          ً ف ً كبیرا د وخاصة تؤدي الثقافة دورا اة اإلنسان فھي متنفسھ الوحی ی

د  ث نج ا اإلنسان، حی في األزمات، وفي الظروف الصعبة والشدائد التي یمر بھ

ھي نتاج ظروف وأزمات مّر بھا أصحابھا، الكثیر من األعمال األدبیة والفكریة 

دة ً خال اال د أعم ا بع بحت فیم م أص ن ث ات . وم ن تناقض وم م الم الی اني ع ویع

ا وصراع اة مم ب الحی ع جوان ً جمی ا ً مخترق ً واضحا ا ً ثقافی ات جعلتھ یعیش فراغا

ي  وذج ف ا تسمى النم ة أو م أدى إلى انھیار دور الثقافة الوطنیة أمام ثقافة العولم

لیة ة التس ر، أي ثقاف ا األخی تحم . مظھرھ ا تل ي عمومھ تھالكیة ف ة اس ي ثقاف وھ

الیب ش رق وأس اول بط د، وتح المي الجدی ام الع رة بالنظ غط ومحاص تى الض

وعي للساحة  ب ال ة تغیی ن خالل إشاعة ثقاف ا م الثقافات الوطنیة وتھمیش دورھ

  ).151، ص1999األطرش وآخرون، (الفكریة 

يء       ب، مل ن جان دود م ال ح ن فضاء فضفاض ب وم م بابنا الی إن ما یحیط بش

رعة ى س افة إل ر، إض ب آخ ن جان ة م ة، والمادی ات الفكری ات والنزاع  بالتناقض

التغیر، ونمو المعلومات المطرد، وتضاعف إنتاج المعلومات في مدة ال تتجاوز 
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ة  اة المختلف ب الحی ى جوان ح عل أثیر الواض الخمس سنوات، كل ھذا لھ حتمیة الت

د أن  ة، وخاصة بع ومیادینھا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والمعرفیة والتقنی

ً ی ا ً مھم ا ً تنموی وردا ات م بحت المعلوم ریة أص ة والبش وارد الطبیعی اھي الم ض

ي  رة ف ات كثی ي قطاع ً ف ؤثرا ً م امال ات ع د البیان دان قواع ات فق رى، إذ ب األخ

ع  ى ... المجتم د عل ا یزی وم بم دھا الی دة وح م المتح ة األم تفظ منظم  300إذ تح

 ً ا ات أیض د البیان ن قواع ات اآلالف م الم مئ ي الع د ف ا یوج ات، كم دة بیان قاع

  ).51، ص1999النقري، (

        ً ً ومستقال ا ً تابع را ا متغی ً منھم ً یجعل كال ً وثیقا ترتبط الثقافة بالتربیة ارتباطا

د ي آن واح ائل . ف اھج ووس م المن داف ث ن األھ ً م دءا یم ب اء التعل ة وع فالثقاف

ة ة التعلیمی ً إلى عملیة القیاس والتقویم لمخرجات العملی . وأسالیب التعلیم وصوال

ھ ان، فعملیة التعلیم والثقافة والتعلیم صنو تقبال ثقافت ى اس رد عل وسیلة تساعد الف

یة  ادیة والسیاس ة واالقتص ة واالجتماعی امینھا الفكری تیعاب مض ا واس وفھمھ

رد  ى مستوى الف آلف، واالنسجام التنظیمي، عل ن الت ً م ذة شكال والمعرفیة، متخ

ع ة و. والمجتم ى المعرف یم أو حت ن التعل مل م م وأش ة أع ا أن الثقاف ار كم األفك

یم  ة والق ع الصفات الخلقی ا جمی ي مجموعھ ّون ف وأوثق صلة باإلنسان، فھي تك

ى  ھ حت ن حیات أخرة م االجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ والدتھ وحتى سنین مت

ً في عالقة الفرد مع الوسط االجتماعي الذي ولد فیھ   . یصبح تأثیرھا ال شعوریا

ن تعد الثقافة في كلیتھا المحیط         الذي یشكل فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ، م

ة  ة العربی ھ المنظم ذي اعتمدت ة ال وم الشامل للثقاف ھنا البد من اإلشارة إلى المفھ

زة "للتربیة والثقافة والعلوم الذي یشیر إلى أنھا  ع السمات الممی تشتمل على جمی

یم لألمة من مادیة وروحیة وفكریة وفنیة ووجدانیة، وتشمل جمیع المعارف وال ق
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ي  الي والفن داع الجم وااللتزامات األخالقیة المستقرة فیھا، وطرائق التفكیر واإلب

ا  اة، كم راز الحی ر، وط رف والتعبی لوك والتص بل الس ي، وس ي والتقن والمعرف

ھ  ي منجزات ر ف ادة النظ ي إع ھ ف ا ومحاوالت ل العلی ان للمث ات اإلنس مل تطلع تش

وق والبحث الدائم عن مدلوالت جدیدة لحیاتھ وق ا یتف داع كل م تقبلھ وإب ھ ومس یم

ھ ى ذات ھ عل د ). 63، ص2002السنبل، " (ب ا الحم رف ) 17، ص1999(أم فیع

ي نسجھا اإلنسان لنفسھ "الثقافة بأنھا  شبكة من المعاني والرموز واإلشارات الت

  ".إلعطاء الغایة والمعنى لنفسھ وجماعتھ والعالم والكون من حولھ

إلى ظاھرة المد ) م2003(ر الثقافة فقد أشار أبو حالوة أما مسألة قوة تأثی         

ة  ار الغربی دات، واألفك یم، والمعتق یم الق ر وتعم اعیة لنش ولم والس افي المع الثق

ا  ورة تكنولوجی ازات ث دث إنج ة بأح ً، والمدعوم ا ة خصوص ً واألمریكی ا عموم

ة ا العربی ا ثقافتن ي تواجھھ دیات الت ن اخطر التح بشكل  المعلومات، والتي تعد م

ي اتجاه . عام وثقافة الشباب بشكل خاص ي ف التلقي العشوائي واالستیراد اآلل ك

ومي  خ الی ر الض ي عب ي العرب واحد والتأثیر الدعائي المرّكز والمتعّمد في المتلق

دة ات الفاس ات، واإلعالن ن المعلوم ان م والي . ألطن ى أن ح ات إل یر البیان وتش

ى  2000 ذه المعلومات صفحة أو موقع ینزل بالدقیقة عل ھ ھ ا تؤدی ت وم اإلنترن

ھ  ي ووجدان ل العرب ي العق تھالكیة ف رة االس یم الطف رس وتعم ن غ ون (م زیت

ع، والرقاب)15، ص1995 كال المن ا أش دي معھ د تج م تُع ث ل ع ة، حی ، أو التقوق

ح ذا الخطر الواض ام ھ ذات أم ى . واالنكفاء على ال ة إل ن دعوة جدی د م ذا الب لھ

یتنا  ى خصوص اظ عل ي الحف ل ھ یة، ھ ن الخصوص وع م ن أي ن ة، ولك الثقافی

اب  بثة بأنس ة متش ة نقی ول ثقافی ول أص زة ح ة؟ أم مترك ة مغلق یة ثقافی خصوص

ر رفض اآلخ خة ل ادات راس ة واعتق در . فكری دما أص ك عن ى ذل ال عل ر مث وخی
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ة  ھریة موجھ ة ش ة مجل ة األمریكی ي وزارة الخارجی ارجي ف الم الخ ب اإلع مكت

ي تح باب العرب ى الش م إل ل اس اي"م رب "ھ ى الع اح عل ا االنفت دف منھ ، الھ

ین  باب ب ل الش ً جی ا ن ) 35-18(خصوص ة م ب اإلیجابی ریفھم بالجوان نة وتع س

ول الشباب  ي كسب عق ة ف الحیاة األمریكیة، فھو ببساطة أحد األسالیب األمریكی

وبھم ي وقل د . العرب عر زھی ة وبس بالد العربی ة لل ذه المجل ویق ھ ة تس ي النی وف

ارئ ى  والق ن الموضوعات السیاسیة وتقتصر عل و م ا تخل د أنھ ة یج ذه المجل لھ

أین  ا ف ن أمریك ة ع ة أمریكی التعلیم والتكنولوجیا والصحة والموسیقى، وھي مجل

واعي  ول الشباب ال ا أن تستقطب عق ھذه المجالت العربیة التي تستطیع ویمكنھ

  )1(.ووجدانھم؟

بابھا         ددت أس ا تع باب مھم رة الش ا ھج ٍد  أم كلة وتح ي مش ا فھ وعواملھ

اھرة  بحت ظ د أن أص ً بع ا ة خصوص ورة عام ة بص ات العربی ا المجتمع تواجھھ

ام  ي ع انیة العرب ة اإلنس ر التنمی ار تقری ث أش ا، حی ائعة فیھ ى أن ) 2002(ش إل

ً %) 54(من الشباب العربي و %) 51( ا من المراھقین یرغبون في الھجرة ھرب

ر بة لف ائدة بالنس اع الس ن األوض ى م ون عل م قلق یم، وأنھ ل، والتعل ص العم

  . المستقبل

النظر وتستحق  جبووھي قضیة ت -ترجع ظاھرة ھجرة الشباب العربي        

ة ة ثاقب ة برؤی ا -وقف دة منھ ل عدی ى عوام ذي : إل ریع ال دیموغرافي الس و ال النم

اع  وء األوض ادي، وس ود االقتص ب والرك ن جان ي م الم العرب ھده الع یش

ة و یادة االجتماعی ات وس ص اإلمكان ى نق افة إل ر، إض ب آخ ن جان یة م السیاس

                                                
  هـ1424، 56مفكرة اإلسالم، العدد  )1(
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البیروقراطیة التي تعیق العمل، وتخلف النظام التعلیمي وعدم مواكبتھ لمتطلبات 

داد  ي ع ات ف ي الجامع ن خریج ة م داد الھائل بحت األع ى أص ل حت وق العم س

د وصلت. صفوف العاطلین عن العمل  كما أن زیادة نسبة العاطلین عن العمل ق

ن  ر م ى أن أكث ً إل مستوى لم یسبق لھ مثیل، حیث أشارت التقاریر األخرى أیضا

ن ) 180( انون م اء، یع باب والنس ن الش م م الم، معظمھ ي الع خص ف ون ش ملی

ة ن . البطال ر م ة أكث بة البطال ت نس د بلغ ي فق وطن العرب عید ال ى ص ا عل أم

ن مج%) 17.6( والي مم ة، أي ح وى العامل ل ) 22(وع الق ون عاط ن ملی ع

ً حوالي خمسة مالیین آخرین اك )2(العمل، یضاف إلیھم سنویا ى أن ھن ، إضافة إل

ة  یة ) 5(قراب اع المعیش م األوض ا رغ ا وأمریك ي أوروب ي ف ل عرب ین عام مالی

  .م2001الصعبة التي یمرون بھا بعد أحداث الحادي عشر من أیلول 

ازي باألق          ث التلف د أما التحدي اإلعالمي الفضائي والب ار الصناعیة فیع م

ث أن  ى الشباب حی دیات خطورة عل ر التح ُ من أكث بَ ذأ افي  ی ون ثق ي أت الم ف الع

ا  دمتھا فرنسا وبریطانی ي مق ة وف ك دول الغرب العریق أمریكي واحد، بما في ذل

ة  ن ثقاف ة نفسھا م ن حمای تمكن م م ت ي ل ورغر"الت اكوال والھمب ز والكوك " الجین

وش، ( ورة المشو). 1992الت ن خط ي تكم ھ المتلق رض ل ا یتع ي م ا ف كلة ھن

ة  ات المھاری د المقوم دیھم بع م تكتمل ل ذین ل للبرامج المختلفة وھم فئة الشباب ال

ائل  ا وس ي تبثھ ة الت وارد اإلخباری ة والم اء الفكر والثقاف ل وانتق ة لتحلی والمعرفی

وز  ن رم افي م االتصال الجماھیري المرئي والمسموع وما یحمل المضمون الثق

  )101، ص2003خضر، . (العملیة الثقافیة والتعلیمیة تؤثر في

                                                
  3-1ـ، صه1423، 23/3/2003شبكة النبأ للمعلومات،  )2(
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كما أن من أكبر التحدیات خطورة والتي تواجھ شباب الیوم تسطیح الوعي        

ابري  ا الج ار إلیھ ي أش ذات والت ى ال وم )2، ص1994(واالنغالق عل ث تق ، حی

ن  وجیھھم ع ى إدراك الشباب وت على إحالل اإلدراك محل الوعي والسیطرة عل

الصورة والصوت إلى ما یجري على السطح من صور ومشاھدات ذات  طریق

ا إخضاع  تم بھ ل، وی ال حاجب للعق إلدراك، مستفز لالنفع ر ل طابع إعالمي مثی

یط  ال وتنم ھ الخی یم وتوجی ق والق ف المنط ل وتكیی ة العق دیل فاعلی وس بتع النف

  .الذوق، وتوعیة السلوك بھدف تسطیح الوعي

  :مشكلة الدراسة وأسئلتھا
ل لشریحة الشباب        ا الطوی إن األھمیة الكبیرة التي أولتھا األمم عبر تاریخھ

ة  ى أھمی ا ترجع إل ي بصورة خاصة إنم ع العرب ة والمجتم ا، عام ي مجتمعاتھ ف

ن  ً م یا ً أساس ا ة ومكون ھذه الفئة من المجتمع من حیث كونھا طاقة بشریة مخزون

ة  ً وأنھا تمر في مرحل وین مكونات المجتمع، خصوصا ن التشكل والتك حرجة م

ة  ؤثرات خارجی وین بم ذا التك أثر ھ د یت افي، وق ي والثق توى الروح ى المس عل

ذه الدراسة للكشف  تعرقلھ، وتعیق نموه بل قد تشوھھ، ومن ھنا جاءت مشكلة ھ

ن  واجھھم م ي ت ة الت دیات الثقافی عن اھتمامات الشباب الثقافیة المعاصرة، والتح

ة ال ة كلی ة نظر طلب ةتربوجھ ة  ی ي مرحل ون ف م ال یزال ب، وھ ة المرق ي جامع ف

ن  ة ع ن خالل اإلجاب ك م رات المعاصرة، وذل ي ظل المتغی التكوین واإلعداد ف

  :األسئلة التالیة

از  :السؤال األول ما نوع البرامج الثقافیة التي یفضل الشباب مشاھدتھا على التلف

  في جامعة المرقب؟ تربیةمن وجھة نظر طلبة كلیة ال
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د مستوى  :الثاني السؤال ة إحصائیة عن روق ذات دالل ) α =0.05(ھل ھناك ف

ة تعزى بین استجابات الشباب  رامج التلفازی وع الب التي تعكس درجة تفضیلھم لن

  لمتغیر النوع، والبرنامج األكادیمي، والتخصص األكادیمي؟

د مستوى  :السؤال الثالث ة إحصائیة عن روق ذات دالل ) α =0.05(ھل ھناك ف

ي یفضلون البحث  تربیةاستجابات طلبة كلیة البین  نحو الموضوعات الثقافیة الت

  فیھا تعزى إلى متغیر النوع، البرنامج األكادیمي، والتخصص األكادیمي؟

د مستوى  :السؤال الرابع ة إحصائیة عن روق ذات دالل ) α =0.05(ھل ھناك ف

ة تعز تربیةبین استجابات طلبة كلیة ال دیات الثقافی وع نحو التح ر الن ى متغی ى إل

  والبرنامج األكادیمي، والتخصص األكادیمي؟

  :أھمیة الدراسة
ا أن        ة إم روة الغالی ذه الث ا أن ھ ین، كم یمثل الشباب ثروة األمة وكنزھا الثم

وء  الل س ن خ یع م در أو تض اء، أو أن تھ ر والبن و الخی لیم نح كل س تثمر بش تس

یاع أو ال ى الض ا إل ؤدي بھ ا ی تثمارھا مم اداس ر . فس م عب ت األم ا أدرك ن ھن م

ة وسریعة ومدروسة  دأت بخطوات عاجل روة وب ذه الث ة ھ تاریخھا الطویل أھمی

ى  ى أغل اظ عل ا للحف بصیاغة األھداف ورسم الخطط ووضع اآللیات التنفیذیة لھ

  .ثروة تمتلكھا وھم أبناؤنا من الشباب من أجل صالحھم وإصالحھم في آن واحد

دو     وم تح بابنا الی ھ ش ایواج ة منھ ا المتنوع دة بأبعادھ ة: یات عدی  الثقافی

ة  ى ثقاف افة إل ة، إض ادیة، والعلمی ة، واالقتص یة، والفكری ة والسیاس واالجتماعی

ة  ؤثرات فكری ن م ھ مضامینھا م الترف واالستھالك وعشق المظاھر، وما تحمل

من  وقیمیة ضحلة یصل تأثیرھا عبر أقنیة مفتوحة ال حصر لھا وال حدود تقیّدھا

ب. الل جسور مفتوحة تدخل مباشرة في كل بیت وغرفة ومكتبخ ن جان ذا م  ھ
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د أن  دي بع ذا التح ة ھ ي مواجھ ة ف ة التعلیمی د قصور العملی ومن جانب آخر نج

ة، كل  انیة العام یم اإلنس أصبحت تنحو نحو تھمیش المحتوى الثقافي وإقصاء الق

ات الحی م، وضحالة وعي الشباب لمجری انیة ذلك انعكس على ضیق فھ اة اإلنس

  .بشكل عام ومجتمعھم الذي یعیشون فیھ بشكل خاص

ن  ة م باب الثقافی ات الش ن اھتمام ة للكشف ع ذه الدراس ة ھ اءت أھمی ا ج ن ھن م

رات  وء المتغی ي ض ر ف ب آخ ن جان واجھھم م ي ت ة الت دیات الثقافی ب والتح جان

األمة  العالمیة المعاصرة، ومحاولة الكشف عن اتجاھاتھم نحو الحفاظ على ثقافة

م شركاء  ل أنھ ا ب دف لن أنھم ھ وحضارتھا، بحیث ال ننظر إلى ھؤالء الشباب ك

  .لنا في مواجھة كل تحٍد وإنجاز ومھمة نقوم بھا داخل المجتمع

  :أھداف الدراسة
از  معرفة :الھدف األول ى التلف البرامج الثقافیة التي یفضل الشباب مشاھدتھا عل

  .وم في جامعة المرقبمن وجھة نظر طلبة كلیة اآلداب والعل

اني دف الث ة ال :الھ روق ذات معرف ة الف باب اإلدالل تجابات الش ین اس ائیة ب حص

ة  رامج التلفازی ي والتي تعكس درجة تفضیلھم لنوع الب وع والت ر الن تعزى لمتغی

  .مج األكادیمي، والتخصص األكادیميوالبرنا

ین استاإلداللة الفروق ذات ال معرفة :الھدف الثالث ة حصائیة ب ة كلی جابات طلب

ا ث فیھ لون البح ي یفض ة الت وعات الثقافی و الموض وم  نح ي اآلداب والعل  والت

  .مج األكادیمي، والتخصص األكادیميتعزى إلى متغیر النوع، البرنا

ة اإلداللة الفروق ذات معرفة ال :الھدف الرابع ة كلی ین استجابات طلب حصائیة ب

ة  ي الاآلداب والعلوم نحو التحدیات الثقافی ات وع، والبرن ر الن ى متغی مج تعزى إل

  .األكادیمي، والتخصص األكادیمي
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  :الدراسات السابقة
ي           رة الت دیات المعاص ة والتح باب الثقافی ات الش وع اھتمام ال موض د ن لق

ون  ة الرس اءت دراس ث ج ین حی احثین والدارس ات الب واجھھم اھتمام ت

)Larson,2002 (ض ال ة تعرض بع رات السریعة وھي دراسة تحلیلی ي تغی الت

باب یة الش ي شخص رات ف داث تغیی ي إح رت ف ي . أث ة الت ل المھم ن العوام وم

أحدثت ھذه التحوالت سواء السلبیة منھا، أو اإلیجابیة، نجد أنھا تتمثل في عولمة 

دھا ي ظھرت ض ة، واالتجاھات المعارضة الت ا . االقتصاد والثقاف ى م إضافة إل

ا حدث من تغیرات سیاسیة، ودیمقر ة وم اطیة من جانب، وفاعلیة السلطة الحاكم

ب آخر ن جان ة . أحدثتھ من فقدان الثقة والتمزق م رات اإلیجابی ا بالنسبة للتغی أم

ة  یمكن إیجادھاف ر الربحی ي المؤسسات غی وق الشباب ف ً لحق ا ولي اھتمام ي ت الت

تق. واحتیاجاتھم النمائیة بلیة الناتجة وقد خرجت الدراسة ببعض التصورات المس

دی ات والتح ا المعلوم ي أفرزاعن ثورة تكنولوجی ةتت الت م األجن ة بعل ا والمتمثل  ھ

ات  ى تطلع افة إل ع إض ي المجتم باب ف ا الش دیات یواجھھ ة كتح اقیر الطبی والعق

اء  ة، وقض ات االجتماعی وین العالق التعلیم، و تك ة ب تقبلیة والمتمثل باب المس الش

اتھم أوقات الفراغ، ودور المجتمع ف دراتھم واھتمام ى اكتشاف ق ي مساعدتھم عل

رازات سرعة  ن إف إضافة إلى مساعدتھم في اختیار المھنة المناسبة والذي یعد م

س الحاجة  ي أم ت الشباب ف ي جعل ى سوق العمل والت التغیرات التي طرأت عل

  .لمعرفة كیفیة اختیار المھنة المناسبة من بین البدائل المتاحة في المجتمع ككل

ة         وق ووطف ة زحل اءت دراس وان ) 1995(وج ي ( بعن باب ف ف الش مواق

دفت للكشف ) سوریا من وسائل اإلعالم الجماھیریة  وھي دراسة استطالعیة ھ

ور الشباب  ة احتیاجات جمھ ى تلبی عن مدى قدرة الوسائل اإلعالمیة المتاحة عل
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ن تل زة، وإذاعة، وعن مدى إقبال الشباب على التفاعل مع الوسائل االعالمیة م ف

الت حافة ومج ارة . وص ة وزی ون والریاض ة أن التلفزی ائج الدراس رت نت أظھ

ذكور  ن ال ات الشباب م لم أولوی ي س ى ف ثالث األول ب ال ت المرات األصدقاء احتل

ب . واإلناث على حد سواء في حین احتلت الصحف، والسینما، والمسرح المرات

رأون الصحف ) %20(كما أن ھناك . األخیرة في سلم اھتماماتھم من الشباب یق

ا %) 28.6(الیومیة وأن  منھم یقرأون الصحف  أكثر من مرة في األسبوع، علم

ى " صفحة المنوعات"أن الصفحة األخیرة من الصحف  ة األول جاءت في المرتب

  .  في سلم تفضیل الشباب، كما وتضمنت الدراسة العدید من التوصیات

تخدام         ار واس دى انتش ول م ا ح باب  أم ین الش الم ب ال واإلع وسائل االتص

بدراسة ) 2004(األردني فقد قام مركز الفینیق للدراسات االقتصادیة المعلوماتیة

ة  ى عین الم عل ال واإلع ائل االتص ي لوس باب األردن تخدامات الش ول اس ح

من الشباب في مختلف الجامعات وكلیات المجتمع األردنیة العامة ) 1245(بلغت

ون %) 70.4(نتائج الدراسة أن أظھرت . والخاصة ن الشباب الجامعیین یحمل م

ً، وأن  اال ً نق ا و %) 53.1(ھاتف ى الرادی تمعون إل ون ویس اھدون التلفزی نھم یش م

تظم كل من ا أن . بش ر %) 63.2(كم ة وأن أكث حف الیومی ابعون الص نھم یت م

ة  ي محط اھدتھا ھ ي مش ون ف ي یرغب ة الت ات التلفازی بة )   MBC( المحط بنس

ة %)45.9( م محط بة )  LBC(  ، وث تقبل %)38.2(بنس اة المس ا قن ، تلیھ

  %).  36(وأخیرا روتانا بنسبة%) 36(، وقناة الجزیرة%)36.6(

راون         ة ب ا دراس و ) Brown, 2002(أم ور والنم ا التط اول فیھ ي تن الت

ل  ل وحق االت العم ى مج ال عل بكات االتص دثتھا ش ي أح رات الت ي والتغی الرقم

ة وط ذه التربی ا أن لھ حت نتائجھ د أوض باب ، فق ى الش یم عل الیب التعل رق وأس
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ات  رات وتطلع ال مؤش أداة اتص ة ك بكة العالمی دثتھا الش ي أح ة الت ة النوعی النقل

تقبلھم  15أثرت على الشباب من ذوي األعمار  ر حول مس ي التفكی أكثر ف سنة ف

ذ شكل  ة لتأخ ة التعلیمی یم المستمر المھني والتغیرات التي ستطرأ على البیئ التعل

درة  ات، والق والتعلیم المتعدد المھارات، وأفكار وطرق الغوص في عالم المعلوم

  .على تبادل المعرفة، بین مناطق التعلیم المختلفة في العالم

ایلر          ة ت اءت دراس تخدامات ) Taylor, 2002(وج ت واس ول اإلنترن ح

ة ب: الشباب ذي یستغرقھ وھي دراسة استطالعیة للكشف عن العالق ت ال ین الوق

ى الخط الشبكي  اء عل ي البق ة) Online(الشباب ف اة المدنی ي الحی . ومشاركتھ ف

ین  378تكونت عینة الدراسة من  ارھم ب راوح أعم ذین تت  25-16من الشباب ال

ن . سنة من مناطق عدیدة في كندا تبانة بعثت ع تم جمع المعلومات من خالل اس

ث ت ي حی یّن طریق البرید اإللكترون ب تب ن جوان رات تكشف ع ة فق ضمنت قائم

ب  ق بجوان دد یتعل اس مح ة بمقی ة، مرفق اة المدنی ي الحی باب ف اركة الش دى مش م

واء  اط واالنط ة كاإلحب یة معین ي )extraversion(نفس اعات الت دل الس ، ومع

تخداماتھم  االت اس بوع، و مج ي األس ت ف ام اإلنترن وس أم ي الجل تغرقونھا ف یس

دار الوقت أظھرت ن. لإلنترنت ین مق تائج الدراسة أنھ لم تظھر عالقة ارتباطیة ب

اة  ي الحی دى مشاركتھم ف ت وم ام اإلنترن وس أم ي الجل ذي یستغرقھ الشباب ف ال

اس  ب مقی ة حس فت )Youth Inventory Involvement(المدنی ا كش ، كم

ت تخدامات اإلنترن اط واس ین اإلحب ة ب ة االرتباطی ن العالق ة ع ائج الدراس . نت

ت ھذه الدراسة إلى بعض الشواھد المھمة للعالقة االرتباطیة بین استخدام وأشار

اركة  توى المش ین مس ذلك ب ة، وك اة المدنی ي الحی باب ف اركة الش ت ومش اإلنترن

 ً  .والحالة النفسیة للشباب أیضا
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ة للشباب          ة الذاتی أما حول تحلیل مفھوم أسلوب الحیاة وعالقتھ بالقیم والھوی

اة ) Johansson, 1992(ائج دراسة جوھانسون فقد أظھرت نت أن أسلوب الحی

ع الصفات  ال ینفصل عن بنیة المجتمع ومكانة الفرد فیھ، بل إنھ یمتد لیشمل جمی

ذه . الشخصیة التي یتمیز بھا الفرد في المجتمع، وسماتھ الخاصة بھ لقد جاءت ھ

ي رات وھ دة متغی ین ع ة ب ل العالق م تحلی د أن ت ة بع نس: النتیج ة الج ، والطبق

ة طة الممارس یم، واألذواق، واألنش ي، والق توى التعلیم ة، والمس ا . االجتماعی كم

أن ھذه الدراسة أثارت قضیة جدلیة وھي أن الھویة الذاتیة للفرد تعد أقوى مؤثٍر 

 .في تشكیل أسلوب حیاتھ ضمن إطار القیم التي یؤمن بھا

یلنك         او) Schlink, 2000(أما دراسة ش ي تن ع الت ا اتجاھات المجتم ل فیھ

ً . المعاصر نحو تحقیق حاجات الشباب اك قصورا ن أن ھن ا ع فقد كشفت نتائجھ

ب  ا یتطل باب، مم ف الش یم وتثقی و تعل ع نح ة والمجتم رة والمدرس ل األس ن قب م

دوام المدرسي  رة ال اء فت د انتھ ة تستقبل الشباب بع رامج مساندة وإثرائی إعداد ب

امي، ر نظ ً غی كال ذ ش ث تأخ ائع  بحی دي الش امج التقلی رامج، البرن ذه الب ن ھ    وم

)4-H ( كرات الل معس ن خ دریبھم م باب وت اركة الش ى مش دف إل ذي یھ وال

و  ق النم ن أجل تحقی ة م اة العام ارات الحی ً لممارسة مھ ومخیمات تمنحھم فرصا

ى  اد عل درة االعتم دیھم ق ي ل ي تبن ارات الت بعض المھ تھم ل م وممارس ذاتي لھ ال

ن ھ نفس، وم اراتال ادة : ذه المھ ال ) Leadership(القی واالتص

)Communicable ( ي و المھن ة ) Career Development(والنم وتربی

ارات  ن المھ ا م ا وغیرھ ارات التكنولوجی الحیوان والنبات والتدبیر المنزلي ومھ

  .الضروریة للحیاة المجتمعیة
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ا جرسكن وآخرون         ام بھ حول ) Gruskin, et al, 2001(وفي دراسة ق

ا وخاصة  ا واالستجابة لمتطلباتھ ة مراعاتھ أھمیة الشباب كثروة اجتماعیة وكیفی

ة ھذه أوضحت  قدففي إطار الصحة والحقوق اإلنسانیة،  الدراسة الجھود المبذول

على المستوى الوطني والقومي والتي تھدف إلى رعایة الشباب كثروة اجتماعیة 

ة ورة خاص حیة بص ة الص ن الناحی ورة  م ة بص انیة كامل ا اإلنس ا حقوقھ ومنحھ

ي . عامة ة بحق الشباب والت ن الممارسات الخاطئ ً م ا كما بینت الدراسة أنموذج

 .تؤدي إلى ھدر طاقاتھم وخاصة على المستویین الوطني والقومي

ر         ة ھیفن اءت دراس د ج باب فق وق الش ول حق ا ح ) Hefner, 1998(أم

وق  ین مسیرة حق ة ب رن الماضي كدراسة مقارن ن الق تینات م الشباب خالل الس

حیث یقول إنھ ال . والتي كانت تسیر على العكس مما یمارس في الوقت الحاضر

ر  داث التغیی ل إح ن أج ال م ون النض باب یمارس ان الش ث ك ة حی ھ للمقارن وج

ون  ة ویمارس ة اجتماعی وة ومكان وم بق باب الی ع ش ین یتمت ي ح اعي، ف االجتم

ي مجتمعھمحقوقھم من خالل مجتمع  . الرفاق ولیس من خالل القوى السیاسیة ف

ة  ى العزل اء عل ة بالقض راءات كفیل اذ إج رورة اتخ ة ض حت الدراس ا أوض كم

وعي  ر ال ن أجل تفجی ك م واالغتراب االجتماعي الذي یشعر بھ شباب الیوم وذل

 .االجتماعي الكامن لدیھم

ورنبیرغ          ة ث ا دراس ا) Thornburg, 1991(وأم ي ج وانوالت : ءت بعن

ة واالقتصادیة  شباب في خطر ومجتمع في خطر، فقد تناولت األعباء االجتماعی

ً الكشف عن ثالث ظواھر اجتماعیة نتجت عنھا ھذه  الواقعة على الشباب محاوال

ي ورة وھ ران: الخط غوط األق ریة وض ة األس دان الرعای ر، فق ت . الفق وخرج

رة  ود كبی ذل جھ ة لب ة ملح اك حاج أن ھن ة ب باب الدراس اعدة الش تركة لمس ومش
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م  ا المعل وم بھ دة یق اط جدی ن أدوار وأنم ث ع الل البح ن خ ك م رھم وذل وأس

ین قطاعات  اون المشترك ب ى ضرورة إشاعة التع بمشاركة الشباب، إضافة إل

ة  ة فئ ل خدم ن أج ة م ة االجتماعی اع الخدم ة، وقط ة، والمھنی ع التعلیمی المجتم

ً اجتماعیة جدید  .ة في المجتمعالشباب ومنحھم أدوارا

وي        ة العیس ا دراس ر ) 1995(أم وع التفكی ن ن ف ع ا الكش اول فیھ ي ح الت

ر ي، والمنتش باب العرب ان الش ى أذھ یطر عل ذي یس ي ال ین  الخراف ي المجتمع ف

ة ات األوروبی ي المجتمع ا ف ا بمثیالتھ اني ومقارنتھ ري واللبن غ . المص ي بل والت

ا  ة الدراسة فیھ راد عین نھم ) 2210(مجموع أف ذكور و) 940(م ن ال ) 1270(م

ن  اثم ة اإلن ن الخراف ددة م واع متع ار أن ن انتش ا ع فرت نتائجھ د أس ، فق

بین الشباب، وأن ھذه االعتقادات شملت جمیع جوانب ) األرواح،السحر، الحسد(

أن نسب  ا ب حیاة الفرد كالحب، والزواج، وتكوین األسرة، والنجاح، والفشل علم

ین ا ب ت م اد تراوح ث %. 8-%69 االعتق ى الباح ة أوص ة الدراس ي نھای وف

دیني والعلمي وإعادة  بضرورة الحد من انتشار الخرافة من خالل نشر الوعي ال

ي  باب ف ة الش ین فئ ي ب ر العلم ر الفك ة لنش دریس الحالی ق الت ي طرائ ر ف النظ

  .المجتمع

  :الطریقة واإلجراءات

  :مجتمع الدراسة وعینتھا
ع الدراس         ون مجتم ة اتك ة كلی ع طلب ن جمی وم  آلدابة م ة والعل ي جامع ف

ب  ادیمي  المرق ام األك ددھم  م2009/2010للع غ ع ذین بل ً طالب) 4828(وال  ا

ین ) 403(تم أخذ عینة عشوائیة بلغت . وطالبة ین نسبة  اتب وطالبالطب ممثل



 

                             -132 - 

ح % 8 من مجتمع الدراسة، ثم توزیعھم حسب متغیرات الدراسة وكما ھو موض

  ):1(في جدول رقم 

  )1(ل رقم جدو
  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتھا

 النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر

 %34.7 140 ذكر النوع

 %65.3 263 أنثى

 %86.4 348  بكالیورس البرنامج األكادیمي

 %13.6 55 لیسانس

 %26.8 108 تربیة إسالمیة+ علوم اجتماعیة التخصص األكادیمي

 %18.6 75 یاتریاض+ دقیقة  أحیاء

 %15.9 64 كیمیاء+ فیزیاء

 %38.7 156 لغة انكلیزیة+ ةعربیلغة 

 %100 403  المجموع الكلي
  

  :أداة الدراسة
دیات           ن التح ف ع ب الكش ى جان ة، إل باب الثقافی ات الش د اھتمام لتحدی

ك  د المعاصرة التي تواجھھم، تم إعداد استبانة كأداة رئیسة لجمع البیانات وذل بع

دیات  ى التح ة إضافة إل ة والبحثی ات الشباب الثقافی أن تم وضع قائمة من اھتمام

ون  ي یرغب ة الت رامج التلفزیونی دد الب غ ع ث بل واجھھم، حی ي ت ي الت مشاھدتھا ف

ة  یة، واالجتماعی ادیة، والسیاس ة، واالقتص البرامج الدینی ت ب واع تمثل تة أن س

دى الشباب للبحث أما بالنسبة للموضوعا. والریاضیة، والترفیھیة ت المفضلة ل

ي  ب الموضوعات الت ا الطال ار منھ ة یخت ي قائم م وضعھا ف د ت والكتابة فیھا، فق

اء . تستقطب اھتمامھ ة األبن ى تربی ؤثر عل ي ت أما بالنسبة للتحدیات المعاصرة الت
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ة حول . ئمة خاصة بھاوتنشئتھم فقد تم وضعھا في قا ات عام ى معلوم إضافة إل

اعات الیوم دد الس دد ع ت، وع تخدام اإلنترن ي اس ب ف تغرقھا الطال ي یس ة الت ی

الدقائق التي یستغرقھا في استخدام الھاتف النقال، وعدد الكتب التي قرأھا خالل 

ن  ذلك ع ة، وك ة ثانی ا كلغ ب تعلمھ ي یرغ ة الت ات األجنبی ادیمي واللغ ام األك الع

  .أفضل مكان یرغب القراءة فیھ

  :صدق األداة وثباتھا
ن تم ا         ة م لتأكد من صدق محتوى األداة وذلك من خالل عرضھا على لجن

داء والعلوماء ھیئة التدریس في كلیة اآلداب المحكمین وھم أعض نھم إب ب م ، طل

ة  ات الشباب الثقافی رز اھتمام ي تب تبانة الت رأیھم في المعلومات الواردة في االس

دیالت ا واجھھم والتع ي ت رة الت ة المعاص دیات الثقافی ا والتح ب إجراؤھ ي یج لت

تبانة . علیھا ى أن أصبحت االس وفي ضوء ما جاء من مالحظات تم األخذ بھا إل

  .في صورتھا النھائیة

وان الدراسة           ح عن تكونت االستبانة في صورتھا النھائیة من مقدمة توض

ث  ات األداة حی ن ثب د م م التأك ا ت تجیب، كم ن المس ة ع ات عام دفھا ومعلوم وھ

ى عین ت عل ن طبق ت م ً طالب 20ة تكون داخلي  ا اق ال ل االتس غ معام ة وبل وطالب

  .ومن ثم أصبحت األداة صالحة لتطبیق البیانات). 0.74(لألداة ككل 

  :التعریفات اإلجرائیة
سنة ) 24-16(وھم فئة من أبناء المجتمع الذین تتراوح أعمارھم بین : الشباب -

م طالب كلی ذه الدراسة ھ ي ھ وم آلداب ة اوالمقصود بھم ف ة  والعل ي جامع ف

  .المرقب
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باب - ات الش ا : اھتمام باب بھ ب الش ي یرغ رامج الت وعات أو الب ي الموض ھ

ة  موتستقطب اھتماماتھ ة أم المرئی ة أم البحثی ة(سواء القرائی ا و) التلفازی ھو م

  .ھذه الدراسة بینتھ

ة - ن  :التحدیات الثقافی ً م ا ّون نوع ث تك ي تواجھ الشباب بحی ھي الظواھر الت

ر  كالاإلش ن التغی ا والناتجة ع دى الشباب عنھ لعدم توافر الرؤیة الواضحة ل

  .المفاجئ والسریع في المجتمع وعلى غیر أسس معیاریة واضحة أو مفھومة

  :المعالجة اإلحصائیة
تخدام       ائیة باس یالت اإلحص تخدام التحل م اس ة، ت ئلة الدراس ن أس ة ع لإلجاب

ة الستجابات ، وتم حساب (SPSS)الرزم اإلحصائیة  التكرارات والنسب المئوی

لتحدید مواقع الفروق بین ) χ 2(أفراد عینة الدراسة وتم إجراء تحلیل مربع كاي 

  .استجابات أفراد عینة الدراسة

  :محددات الدراسة
ا أجر         ةتتحدد ھذه الدراسة من كونھ ات كلی ى طالب وطالب ت عل اآلداب  ی

ادیمي للعام األ جامعة المرقب  -والعلوم  ي م 2009/2010ك دد ف ا تتح ا أنھ ، كم

ن  ھ م ضوء أداة الدراسة المعدة من أجل تحقیق ھدف الدراسة، وما ستتوصل إلی

  .نتائج تعتمد على صدق األداة وثباتھا

  

  :متغیرات الدراسة
  :تضمنت ھذه الدراسة المتغیرات التالیة  

  ).ذكر، أنثى: (متغیر النوع، ولھ فئتان - 1

  ).بكالوریوس، لیسانس: (، ولھ فئتانادیميمتغیر البرنامج األك - 2
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ھ - 3 ادیمي، ول ص األك ر التخص ان متغی ات يثم وم اجتماعیة،: (فئ ة عل تربی

المیة اء ، إس اء، كیمی یات، فیزی ة، ریاض اء دقیق ة وأحی ة عربی ة ، لغ لغ

 ).إنكلیزیة

ي  - 4 واردة ف ة ال رامج التلفزیونی وع الب ى ن تمل عل ة وتش رامج التلفزیونی الب

 .استبانة الدراسة

تبانة الموضوعات التي یھتم الطالب بالبحث والكتابة فیھا  - 5 ي اس كما وردت ف

 .الدراسة

ع  - 6 ي المجتم اء ف ة وتنشئة األبن ى تربی وي عل أثیر ق ا ت ي لھ ا التحدیات الت كم

 .وردت  في أداة ھذه الدراسة

 :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ئلتھا،          ً ألس ا دء بعرض سیتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا وفق ل الب وقب

ذه الدراسة  رات ھ ھذه النتائج، البد من عرض البیانات المھمة والمرتبطة بمتغی

ا  ة م ة، خاص ئلة الدراس ائج أس یر نت ي تفس ة ف رات أولی ا كمؤش ن اعتمادھ ویمك

تخدام  ي اس ب ف تغرقھا الطال ي یس ة الت اعات الیومی دد الس دل ع ا بمع ق منھ یتعل

اتف اإلنترنت، وكذلك متغیر عدد الدقائ ق التي یستغرقھا الطالب في استخدام الھ

ادیمي  ام األك ي الع ا ف ي قرأھ ب الت دد الكت ل، وع ر ( م 2009/2010المتنق غی

ررة یة المق ب الدراس افة ) الكت ا، إض ي تعلمھ ب ف ب الطال ي یرغ ات الت وأي اللغ

  )2(إلى أفضل مكان لدیھ للقراءة والدراسة كما ھو مبین في الجدول رقم 
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  )2(جدول رقم 

التكرارات والنسب المئویة الستجابات أفراد عینة الدراسة حول استخدام 

  اإلنترنت، والھاتف المتنقل 

  تعلمھا، وأفضل مكان للقراءةفي وعدد الكتب التي قرأھا واللغة التي یرغب 
 المستوى المتغیر

 یومیاً / ساعة/ استخدام اإلنترنت
 المجموع بدون إجابة ساعات فأكثر5 ساعة 4-3 ساعة 1-2

304 69 15 15 403 

 %100 %3.8 %3.8 %17 %75.4 النسبة

 یومیاً / دقائق/ استخدام الھاتف المتنقل

لیس لدیھ  ساعة فأكثر 2 ساعة 2-1.5 دقیقة 60-30 دقیقة 30أقل من 

 ھاتف نقال

 المجموع

245 98 30 14 16 403 

 %100 %4 %3.5 %7.4 %24.3 %60.8 النسبة

  البعدد الكتب التي قرأھا الط

 م2009/2010عام

 المجموع بدون إجابة لم أقرأ كتب فأكثر5 كتب 4-3 كتاب 1-2

 %100 %0.5 %7.7 %25.3 %29 %37.5 النسبة

 المجموع الصینیة الیابانیة األسبانیة األلمانیة الفرنسیة اإلنجلیزیة اللغة التي یرغب تعلمھا كلغة ثانیة

 %100 %1 %0.7 %2.2 %0.7 %18.4 %76.9 النسبة

 المجموع بدون إجابة السكن الداخلي مركز الخدمات الطالبیة مكتبة الجامعة المنزل أفضل مكان للقراءة أو الدراسة

 %100 %3.1 %31.3 %0.5 %14.1 %51 النسبة

  

ن الطالب یستخدمون ) 2(نالحظ من الجدول رقم         ة م أن ھناك نسبة عالی

ت  ث بلغ ات حی بكة للمعلوم ت كش الب %) 75.4(اإلنترن دد الط وع ع ن مجم م

دل  بة ) 2-1(وبمع ا نس اف إلیھ ً ویض ا اعة یومی ذین %) 17(س الب ال للط

دل  ت بمع تخدمون اإلنترن ن أن ) 4-3(یس ا یمك ث بمجموعھم ً حی ا اعات یومی س

ل نس ن تص وم م ي الی ت ف تخدام اإلنترن والي ) 4-1(بة اس اعات أي ح س

ى استخدام %) 92.4( ال الطالب عل وھي نسبة عالیة ومؤشر إیجابي حول إقب

ة  ن ناحی ذه الشبكة م ث أخرى ھ ة حی ي الجامع ة وخاصة ف ذه الخدم وفر ھ ن إت
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اتھم وحاجاتھم  ة الھتمام شبكة اإلنترنت مفتوحة لجمیع الطالب دون استثناء تلبی

  .اسیة والبحثیة من ناحیة وتواصلھم مع العالم الخارجي من ناحیة أخرىالدر

ل  د بلغتفأما بالنسبة الستخدام الطلبة للھاتف المتنق ً  ق ا ون ھاتف ذین یحمل نسبة ال

 ً دول %) 84(نقاال ن ال د م ي العدی دد الشباب الجامعي ف وھي نسبة تزید على ع

و ذین یحمل باب ال بة الش ت نس ث بلغ ا األردن، حی ي األردن ومنھ ً ف اال ً نق ا ن ھاتف

رأي، %) (70.4( ة ). 6، ص2004جریدة ال ي یستغرقھا حمل دة الت ن الم ا ع أم

%) 60.8(ھاتف النقال في الیوم فقد أظھرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة بلغت 

ن  ل م تخدمین ألق ة المس بة ) 30(لفئ ا نس ة، تلیھ ة %) 24.3(دقیق ) 60-30(لفئ

بة ى نس ین أن أدن ي ح ة، ف ت  دقیق اعتین كان دة س تخدمونھ لم ذین یس ك ال ألولئ

و . فأكثر ذا فھ ي عصرنا ھ ة ف ل ضرورة الزم لقد أصبح استخدام الھاتف المتنق

وع  ي ن ة ف احثین وخاص ام الب تحوذ اھتم ي تس ة الت ائل التكنولوجی د الوس أح

دل  ذه الدراسة أن مع ھ ھ ا بینت إن م م ف االستخدام ولیس في عدد الساعات ومن ث

والي  تخدامھ ح اتھم ) 60(اس امعي وحاج باب الج بة للش وم بالنس ي الی ة ف دقیق

ون  ر یك ب آخ ن جان الیھم م م أو أھ ع زمالئھ واء م رین س ع اآلخ ل م للتواص

ول وع االستخدام .. بمستوى المعق ً حول ن ا ى السؤال مطروح ن یبق تجیب سولك

  .علیھ دراسات قادمة

م 2010-2009العام األكادیمي الكتب التي قرأھا الطالب في  أما عن عدد        

ة  -غیر الكتب الدراسیة المقررة- ابین فنجد أن أعلى نسبة سجلت لفئ اب أو كت كت

ة %) 37.5(بلغت  یثح) 1-2( ب بلغت نسبتھا ) 4-3(وأن فئ ة %) 29(كت وفئ

رأ و، %)25.3(كتب فأكثر بلغت نسبتھا ) 5( تشیر ھذه النتائج إلى أن الطالب یق

ً إض ذي كتبا ت ال ي الوق ً ف دا ة ج زال قلیل افیة ویطالع مطالعات خارجیة ولكن ال ت
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ادیمي داد أك ة إع ي مرحل و ف ا وھ ر خصوص رأ أكث ھ أن یق ب من وي  -یتطل ترب

ق إال  ي ال تتحق ب والت یتطلب منھ االستزادة من طلب المعرفة الموجودة في الكت

القراءة ھ ي، ف دافع ذات تیعاب مضامینھا ب ا واس الل قراءتھ ن خ م م اح العل ي مفت

  .والمعرفة

ب        ى جان أوضحت النتائج حول متغیر اللغة التي یرغب الطلبة في تعلمھا إل

بة  ة وبنس ة اإلنكلیزی ة اللغ ون بدراس الب یرغب ب الط ة، أن أغل ة العربی اللغ

ن %)18.4(تلیھا اللغة الفرنسیة بنسبة %) 76.9( ى نسبة م ، في حین كانت أدن

ة وا ة األلمانی یب اللغ بة نص ة وبنس ة الیابانی دتھا %)0.7(للغ ة أی ذه النتیج ، وھ

ة  ت وباللغ ى صفحات اإلنترن العدید من الدراسات التي أوضحت أن ما ینشر عل

غ  ث یبل ة %) 43(اإلنكلیزیة یشكل نسبة أعلى من أي لغة أخرى حی ة ببقی مقارن

ا نسبة  ا بینم%) 31.8(اللغات األوروبیة غیر اإلنكلیزیة والتي تشكل بمجموعھ

ى  ً قد تصل إل ي الوقت %) 0.2(نجد أن نسبة ما ینشر باللغة العربیة قلیلة جدا ف

یویة  ات اآلس ة اللغ ر بمجموع ا ینش د م ذي نج ة(ال ة، الكوری ینیة، الیابانی ) الص

  )26، ص2002صالح، %). (29.3(

ة اآلأما بالنسبة ألفضل مكان للقرا      ة كلی ة نظر طلب ن وجھ ومءة م  داب والعل

ن أعلى نسبة سجلت الختیارھم المنزل كأفضل مكان للقراءة والدراسة فقد تبین أ

ت و بة %)51(بلغ داخلي وبنس كن ال ا الس ة %)31.3(، تلیھ ة الجامع م مكتب ، وث

ي %) 14.1(وبنسبة  راءة ف ھ الطالب للق ة توجی ى أھمی وھنا البد من اإلشارة إل

ت  دمات اإلنترن ات وخ ادر ومعلوم ن مص ا م وافر فیھ ا یت ة لم الي المكتب وبالت

ان  ا المك ة ألنھ ي المكتب راءة ف یتطلب بناء اتجاھات إیجابیة لدى الطالب نحو الق

ادیمي  داد أك ة إع د مرحل ي تع ة الت ة الجامعی ي المرحل ة ف ل وخاص األفض
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 ً ابرا ً وس ا ً وباحث ا ا متعلم ھ فیھ ر وقت اء أكث ب قض ن الطال ب م ص یتطل متخص

  .تبیة الجامعیةللمعرفة في آن واحد وھذا كلھ توفره البیئة المك

ال  ائل االتص الب لوس تخدام الط ول اس ة ح رات األولی ذه المؤش رض ھ د ع وبع

افي  ال الثق ى االتص اعد عل ي تس ائل الت ن الوس ي م ة وھ ة الحدیث التكنولوجی

  :كما یليھي والتواصل المعلوماتي، البد من عرض نتائج أسئلة الدراسة و

ي یفضل الشباب لإلجابة عن السؤال األول والمتضمن نوع الب   :أوالً  رامج الت

ة كلی ر طلب ة نظ ن وجھ از م ى التلف اھدتھا عل ومة اآلمش ة  داب والعل ي جامع ف

ة الدراسة المرقب راد عین ة الستجابات أف ، تم حساب التكرارات والنسب المئوی

ح  ا ھو موض د، وكم ذا البع ي ھ على كل موضوع من الموضوعات المتضمنة ف

  ).3(في جدول رقم 
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  )3(جدول رقم 
نتائج اختبار مربع كاي للكشف عن العالقة بین استجابات أفراد عینة الدراسة 

  والبرامج التلفزیونیة المفضلة
البرامج 

التلفزیونیة 

 المفضلة

المجموع 

 الكلي

مربع  البرنامج األكادیمي مربع كاي النوع

 كاي

 مربع كاي التخصص األكادیمي

ة تر χ 2 لیسانس بكالوریوس χ 2 إناث ذكور % بی

 إسالمیة

اء + أحی

 ریاضیات

+ فیزیاء

 كیمیاء

ي + عرب

 إنجلیزي

2 χ 

 برامج دینیة
150 46 94 0.335 120 20 0.074 49 26 12 53 12.642* 

34.7% 11.4% 23.3% 0.563 29.8% 5% 0.785 12.2% 6.5% 3% 13.2% 0.005 

 برامج اقتصادیة
0.00 7 0.00 13.382* 7 0.00 1.126 2 2 1 2 0.589 

1.7% 1.7% 0.00 0.001 1.7% 0.00 0.289 0.5% 0.5% 0.2% 0.5% 0.899 

 برامج سیاسیة
130 73 57 38.817* 109 21 1.028 42 19 11 58 12.200* 

32.3% 18.1% 14.1% 0.001 27% 5.2% 0.312 10.4% 4.7% 2.7% 14.4% 0.007 

رامج  ب

 اجتماعیة

134 28 106 16.971* 116 18 0.008 32 28 18 56 2.451 

33.3% 6.9% 26.3% 0.001 28.8% 4.5% 0.929 7.9% 6.9% 4.5% 13.9% 0.484 

 برامج ریاضیة
60 50 10 73.426* 54 6 0.796 10 10 21 19 19.974* 

14.9% 12.4% 2.5% 0.001 13.4% 1.5% 0.372 2.5% 2.5% 5.2% 4.7% 0.001 

 برامج ترفیھیة
14 37 104 6.909* 127 14 2.545 25 32 28 56 10.817* 

35% 9.2% 25.8% 0.009 31.5% 3.5% 0.111 6.2% 7.9% 6.9% 13.9% 0.013 

  )α =0.05(دالة عند مستوى * 

د سجلت        یتبین من خالل عرض نتائج السؤال األول أن البرامج الترفیھیة ق

ت  ث بلغ ة حی تجابات الطلب ي اس بة ف ى نس ة %)35(أعل رامج الدینی ا الب ، تلیھ

بة  بة %)34.7(وبنس ة بنس رامج االجتماعی م الب رامج %)33.3(، ث م الب ، ث

بة  یة بنس ت %)32.3(السیاس ة كان تجابات الطلب بة الس ل نس د أن أق ا نج ، بینم

وھذه النتیجة أكدتھا الدراسات االجتماعیة %). 1.7(للبرامج االقتصادیة وبنسبة 

ة تھالك وثقاف ة االس ان ثقاف ي طغی افي ف ال الثق ي المج ة ف ي  والتربوی ورة ف الص

ا  ى تفضیلھم كم س عل ث انعك ح بحی عصرنا ھذا وأن تأثیرھا على الشباب واض

ة  ى ثقاف لبیة عل اتھا الس ا انعكاس ً لھ ا ذه طبع ة، وھ ذه الدراس ائج ھ حتھ نت أوض
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ب  ن جان وات الفضائیة م ر القن ث عب ا یب ا یستوجب إعادة النظر فیم الشباب مم

ة رامج توعی داد ب ة بإع ام وبجدی ى القی افة إل ة  إض ایا المجتمعی اول القض تتن

ادي  اء االقتص رتبط بالبن ا ی ة م ع وخاص ة المجتم اء وتنمی ي بن یة ف األساس

  .واالجتماعي اللذین یعدان من ركائز بناء مجتمع قوي ومتین

 ً ة  :ثانیا روق ذات الدالل ن الف اني والمتضمن الكشف ع عرض نتائج السؤال الث

راد عی) α =0.05(اإلحصائیة  ي تظھر درجة بین استجابات أف ة الدراسة والت ن

  .نتائج السؤال الثاني) 3(یوضح جدول رقم . تفضیلھم لنوع البرامج التلفازیة

ً ذات داللة إحصائیة عند مستوى        بالنسبة لمتغیر النوع، نجد أن ھناك فروقا

)α =0.05 ( رامج ي الب ذكور ف الح ال ة لص ة الدراس راد عین تجابات أف ین اس ب

%) 12.4(، و%)18.1(، و%)1.7(سیة والریاضیة وبنسبة االقتصادیة والسیا

والي ى الت رامج .عل ي الب اث فھ الح اإلن جلت لص ي س ة والت رامج التلفازی ا الب أم

  %).25.8(، والبرامج الترفیھیة وبنسبة %)26.3(االجتماعیة وبنسبة 

ة          ائج الدراس حت نت ا أوض ائیة كم ة إحص روق ذات دالل اك ف یس ھن أن ل

ا تعزى لمت ة المفضلة، أم رامج التلفازی ع الب ى جمی ادیمي وعل امج األك ر البرن غی

ً ذات  ا اك فروق ائج الدراسة أن ھن د أظھرت نت ادیمي، فق ص األك بالنسبة للتخص

رامج  ة، والب رامج الدینی داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة الدراسة في الب

  .لعربیة واإلنكلیزیةالسیاسیة، والبرامج الترفیھیة لصالح تخصصي اللغة ا

رامج و ول الب ور ح ذي یتمح اني وال ؤال الث ائج الس رض نت الل ع ن خ ین م تب

ة اآلالتلفازیة المفض وملة من وجھة نظر طلبة كلی ة المرقب داب والعل ي جامع  ف

ة  اتھم االجتماعی رتبط باھتمام ي ت رامج الت ى الب ً عل اال ر إقب اث أكث أن اإلن

ً بالبرامج االقتصادیة والسیاسیةالذكور أكوالترفیھیة، بینما نجد  وھذه . ثر اھتماما
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توى  د مس ین عن ین الجنس وارق ب ن الف فت ع ة كش ي ) α =0.05(النتیج ف

ي تستدعي  ً، والت ً وإناثا االختیارات للبرامج كما أنھا عكست میول الطلبة، ذكورا

ذه  ون ھ ب أن تك ذي یج ت ال ي الوق اتھم، ف باع رغب الل إش ن خ ا م ام بھ االھتم

ب البرامج  ار وجوان ن أفك ا تتضمنھ م على مستوًى عاٍل من اإلعداد والتقدیم وم

ى  وة إل ذه دع یفھم وھ ئتھم وتثق باب وتنش داد الش ي إع ً ف را ً كبی ب دورا ة تلع ثقافی

ون  ائیات لتك ي الفض ة ف ة والثقافی رامج االجتماعی داد الب ام بإع رورة االھتم ض

ي تستقطب برامج ذات مستوًى عاٍل من اإلعداد للقضایا االجتماعی ة والثقافیة الت

  .اھتمام الشباب وتلبي حاجاتھم

 ً ة  :ثالثا روق ذات الدالل ن الف ث والمتضمن الكشف ع عرض نتائج السؤال الثال

د مستوى  ة اآل) α =0.05(اإلحصائیة عن ة كلی ین استجابات طلب وم ب داب والعل

ر ى متغی زى إل ي تع ا والت ث فیھ لون البح ي یفض ة الت وعات الثقافی و الموض  نح

  .النوع، والبرنامج األكادیمي، والتخصص األكادیمي

ة  ب المئوی رارات والنس اب التك ات وحس ل البیان م تحلی ؤال ت ن الس ة ع لإلجاب

ن  ف ع اي للكش ع ك ار مرب اب اختب ة وحس ة الدراس راد عین تجابات أف الس

  ).4(االختالفات بین استجاباتھم وكما ھو موضح في جدول رقم 
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  )4(جدول رقم 

اختبار مربع كاي للكشف عن العالقة بین استجابات أفراد عینة الدراسة نتائج 
  والموضوعات التي تھمھم للبحث والكتابة فیھا

وعات  الموض

ة  البحثی

 المفضلة

المجموع 

 الكلي

ع  البرنامج األكادیمي مربع كاي النوع مرب

 كاي

 مربع كاي التخصص األكادیمي

ة ت χ 2 لیسانس بكالوریوس χ 2 إناث ذكور % ربی

 إسالمیة

اء + أحی

 ریاضیات

+ فیزیاء

 كیمیاء

ي + عرب

 إنجلیزي

2 χ 

 *7.808 52 31 20 41 *6.389 28 116 0.045 93 51 144 البیئة

35.7% 12.7% 23.1% 0.831 28.8% 6.9% 0.011 10.2% 5% 7.7% 12.9% 0.050 

 *13.200 46 30 15 28 2.779 11 108 0.991 82 37 119 السالم

29.5% 9.2% 20.3% 0.320 26.8% 2.7% 0.098 6.9% 3.7% 7.4% 11.4% 0.004 

 0.399 36 16 17 28 0.358 15 82 3.194 56 41 97 الدیمقراطیة

24.1% 10.2% 13.9% 0.074 20.3% 3.7% 0.550 6.9% 4.2% 4% 8.9% 0.940 

ة  الطبیع

 اإلنسانیة

174 41 133 16.871* 153 21 0.648 40 29 32 73 4.328 

43.2% 10.2% 33% 0.001 38% 5.2% 0.421 9.9% 7.2% 7.9% 18.1% 0.228 

قضایا المجتمع 

 وتنمیتھ

179 61 118 0.062 156 23 0.174 50 25 29 75 4.754 

44.4% 15.1% 29.3% 0.803 38.7% 5.7% 0.676 12.4% 6.2% 7.2% 18.6% 0.191 

 5.811 55 28 37 51 2.456 18 153 2.585 104 67 171 العلم

42.4% 16.6% 25.8% 0.108 38% 4.5% 0.177 12.7% 9.2% 6.9% 13.6% 0.121 

 1.324 59 19 27 39 0.166 21 123 0.186 92 52 144 العولمة

35.7% 12.9% 22.8% 0.666 30.5% 5.2% 0.683 9.7% 6.7% 4.7% 16.6% 0.724 

ة  الخارط

 الجینیة

49 5 44 14.812* 42 7 0.019 10 17 7 15 9.638* 

12.2% 1.2% 1.9% 0.001 10.4% 1.7% 0.890 2.5% 4.2% 1.7% 3.7% 0.022 

 *12.512 73 32 24 32 *7.066 13 148 1.605 111 50 161 حقوق اإلنسان

40% 12.4% 27.5% 0.205 36.7% 3.2% 0.008 7.9% 6% 7.9% 18.1% 0.006 

ودة  الج

 الشاملة

37 15 22 0.605 28 9 3.941* 7 5 4 21 5.600 

9.2% 3.7% 5.5% 0.437 6.9% 2.2% 0.047 1.7% 1.2% 1% 5.2% 0.133 

 13.672 34 14 27 14 2.104 8 81 *16.117 74 15 89 االستنساخ

22.1% 3.7% 18.4% 0.001 20.1% 2% 0.147 3.5% 6.7% 3.5% 18.4% 0.003 

 2.204 11 7 4 6 0.220 3 25 *21.514 7 21 28 االقتصاد

6.9% 5.2% 1.7% 0.001 6.2% 0.7% 0.639 1.5% 1% 1.7% 2.7% 0.531 

  )α =0.05(دالة عند مستوى * 
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م        دول رق ن الج ظ م الب ) 4(یالح م الط ذي یھ ع وال وع المجتم أن موض

ى نسبة بلغت  ى أعل ھ موضوع %)44.4(للبحث والكتابة فیھ قد حصل عل ، یلی

بة  انیة وبنس ة اإلنس م بن%)43.2(الطبیع وع العل بة ، وموض م %)42.4(س ، ث

ان بنسبة  وق اإلنس بة %)40(موضوع حق ة بنس ة والبیئ ھ موضوعا العولم ، یلی

  .لكل منھما%) 35.7(

م %) 6.9(أما أدنى نسبة فقد سجلت لصالح موضوع االقتصاد وبنسبة          ث

  %).9.2(موضوع الجودة الشاملة وبنسبة 

ً ذات د ا اك فروق ث أن ھن ؤال الثال ائج الس حت نت ا أوض د كم ائیة عن ة إحص الل

توى  وع ) α =0.05(مس ر الن زى لمتغی ة تع ة الدراس راد عین تجابات أف ین اس ب

ة ة الجینی انیة، والخارط ة اإلنس وعات الطبیع ي موض اث ف الح اإلن  ولص

ي . واالستنساخ ذكور ف ة إحصائیة ولصالح ال ً ذات دالل ا في حین أظھرت فروق

ط اد فق وع االقتص ر البرن. موض بة لمتغی ا بالنس ادیمي، أم دفامج األك رت  ق أظھ

د مستوى  ً ذات داللة إحصائیة عن ي ) α =0.05(فروقا الوریوس ف ولصالح البك

  .موضوعات البیئة، وحقوق اإلنسان والجودة الشاملة

ة        ً ذات دالل ا رت فروق ث أظھ ادیمي حی ص األك ر التخص بة لمتغی بالنس

ة ) α =0.05(إحصائیة عند مستوى  راد عین الدراسة ولصالح بین استجابات أف

البیئة، والسالم، والخارطة : تخصصي اللغة العربیة واإلنكلیزیة في موضوعات

  .الجینیة، وحقوق اإلنسان

ً و       ا اك اتجاھ ى أن ھن ث إل ؤال الثال ائج الس یر نت ة  تش ة كلی دى طلب ً ل ا إیجابی

ي شكلت  اآلداب والعلوم م مجتمعھم وقضایاه والت في البحث في موضوعات تھ

م اإلنسان أعلى نس بة من بین الموضوعات األخرى، إضافة إلى موضوعات تھ
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ث  ن حی ة اإلنسانیة م نفسھ من فھم ذاتھ وطبیعتھ والمضمنة في موضوع الطبیع

ن  البحث فیھا ودراستھا وفھمھا والكشف عن أسرارھا، أما موضوع العلم فھو م

وع ة اآلدابالموض ة كلی دى طلب ة ل وم ات المحبب ال والعل ھ، ف ث فی و للبح علم ھ

ة  ى المنجزات العلمی وف عل ي الوق ا الرئیسة وخاصة ف ة وبوابتھ طریق المعرف

عوب  ى الش العلم ترق تقبل، وب ر والمس ي الحاض ھ ف ان وحیات ى اإلنس ا عل وأثرھ

  .وتتقدم

ة       ة التالزمی ا، فالعالق أما بالنسبة لموضوع البیئة واھتمام الشباب للبحث فیھ

ن  ا م ان جعلتھ ة واإلنس ین البیئ وعب ة االموض ة كلی دى طلب ة ل آلداب ات المحبب

وم ف والعل ي مختل ع ف رد والمجتم اة الف ى حی ا عل اتھا وأثرھ ة وانعكاس ، والعولم

  .جوانبھا وأبعادھا بحیث شكلت محور اھتمام الطلبة

في البحث فیھا  داب والعلومي لم تنل رغبة طلبة كلیة اآلأما الموضوعات الت     

ي  فھي موضوع االقتصاد والسبب دیھم ف ة الواضحة ل دان الرؤی ى فق قد یعود إل

بتھا  اءت نس م ج ن ث یم، وم ة والتعل اد والتربی ین االقتص ة ب ة التالزمی م العالق فھ

ي  ة والت وعات الحدیث ن الموض ة م ة الجینی وع الخارط ا أن موض ة، كم متدنی

ان  ا باإلنس ة عالقتھ ا ودراس ا وفھمھ الع علیھ ل االط ى األق نھم عل ب م یتطل

ا جاءت وتربیتھ وت ي البحث فیھ اتھم ف ة الھتمام نشئتھ ومن ثم فإن النسبة المئوی

رى وعات الشائعة األخ ة الموض ة ببقی ً مقارن ا ة أیض ث . متدنی ي  إنحی ث ف البح

ة  ي رؤی ات ف ریحیة للموروث ة التش ة اآلالبنی ة كلی ومطلب م  داب والعل ا یھ إنم

ن د م ات یع ب الموروث ا أن ط ي، كم ال العلم ذا المج ي ھ ص ف  المتخص

ن  ي الكشف ع رتبط بمحاوالت اإلنسان ف ھ ی ث أن ن حی ة م التخصصات الحدیث
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ة  فرة الوراثی ر الش یرة عب ت بالقص رة لیس ذ فت ان من ر اإلنس ت تفكی ي الزم الت

  )114، ص2003الخلف، . (تاریخھ الطویل

 ً ى  :رابعا ؤثر عل ي ت ة الت دیات الثقافی ع والمتضمن التح لإلجابة عن السؤال الراب

ة تربیة األبناء  وتنشئتھم في المجتمع، حیث تم حساب التكرارات والنسب المئوی

ن  ف ع اي للكش ع ك ة مرب اب قیم م حس ا ت ة، كم ة الدراس راد عین تجابات أف الس

د مستوى  ة اإلحصائیة عن روق ذات الدالل راد ) α =0.05(الف ین استجابات أف ب

ا ص األك دیمي، عینة الدراسة تعزى لمتغیر النوع، البرنامج األكادیمي، والتخص

  ).5(وكما ھو موضح في جدول رقم 

م        دول رق ي ج ائج ف یر النت ى ) 5(تش جل أعل د س ة ق دي العولم ى أن تح إل

ة %) 55.1(النسب المئویة التي بلغت  ى تربی ً عل ا ً قوی أثیرا مما یدل على أن لھ ت

ح م ً واض ال ذا فع ع وھ ي المجتم ئتھم ف اء وتنش ة األبن ة كلی ات طلب الل إجاب ن خ

ً علوم آلداب والا ً جسیما وكما ھو معروف فإن ظاھرة العولمة باتت تشكل خطرا

دت  ي ول ات الت ى المجتمع ل وحت ا ب ة منھ ة النامی ة وخاص ات كاف ى المجتمع عل

ة السیاسیة،  ة االقتصادیة، والعولم ن أشكال متنوعة كالعولم ھ م فیھا، لما اتخذت

ة ة الفكری ة، والعولم ة التربوی ة، والعولم ة االجتماعی نبل، ( .والعولم س

  )63،ص2002
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  )5(جدول رقم 
نتائج اختبار مربع كاي للكشف عن العالقة بین استجابات أفراد عینة الدراسة 

  والتحدیات التي تؤثر على تربیة وتنشئة األبناء في المجتمع
دیات  رتبة ت التح

 الثقافیة

المجموع 

 الكلي

ع  البرنامج األكادیمي مربع كاي النوع مرب

 كاي

 مربع كاي ادیميالتخصص األك

ة  χ 2 لیسانس بكالوریوس χ 2 إناث ذكور % تربی

 إسالمیة

اء + أحی

 ریاضیات

+فیزیاء

 كیمیاء

ي + عرب

 إنجلیزي

2 χ 

1 5 

الھیمنة 

 االتصالیة

162 71 91 9.868* 136 26 1.326 52 22 28 60 7.054 

40.2% 
17.6

% 

22.6

% 
0.002 33.7% 6.5% 0.250 

12.9

% 
5.5% 9.6% 14.9% 0.070 

2 3 

تسطیح 

 الوعي

179 46 133 11.611* 156 23 0.174 52 36 19 72 6.814 

44.4% 
11.4

% 
33% 0.001 38.7% 5.7% 0.676 

12.9

% 
8.9% 4.7% 17.9% 0.78 

3 2 

تزییف 

 الحقائق

199 65 134 0.747 179 20 4.317* 49 40 22 88 10.013* 

49.4% 
16.1

% 

33.3

% 
0.387 44.4% 5% 0.038 

12.2

% 
9.9% 5.5% 21.8% 0.018 

4 8 

إذابة العالم 

في أتون 

 واحد

90 34 56 0.472 74 16 1.677 27 13 14 36 1.581 

22.3% 8.4% 
13.9

% 
0.492 18.4% 4% 0.195 6.7% 3.2% 3.5% 8.9% 0.664 

5 1 

 2.355 92 31 42 57 0.449 28 194 0.156 143 79 222 العولمة

55.1% 
19.6

% 

35.5

% 
0.693 48.1% 6.9% 0.503 

14.1

% 
10.4% 7.7% 22.8% 0.502 

6 11 
 4.302 14 12 8 13 0.035 6 41 2.319 26 21 47 اإلیدز

11.7% 5.2% 6.5% 0.128 10.2% 1.5% 0.851 3.2% 2% 3% 3.5% 0.231 

7 7 

الدیموقراطیة 

 اإللكترونیة

96 34 62 0.025 84 12 0.141 27 14 22 33 5.721 

23.7% 8.4% 
15.4

% 
0.873 20.8% 3% 0.707 6.7% 3.5% 5.5% 8.2% 0.126 

8 10 
الثقافة 

 النوویة

50 14 36 1.144 44 6 0.313 11 16 13 10 14.832* 

12.4% 3.5% 8.9% 0.285 10.9% 1.5% 0.717 2.7% 4% 3.2% 2.5% 0.002 

9 12 
تكنولوجیا 

 اللیزر

40 12 28 0.440 36 4 0.501 14 8 10 8 7.502* 

9.9% 3% 6.9% 0.507 8.9% 1% 0.479 3.5% 2% 2.5% 2% 0.058 

1

0 
13 

عصر 

 الجینومي

28 8 20 0.505 26 2 1.080 4 7 10 7 11.333* 

6.9% 2% 5% 0.477 6.5% 0.5% 0.299 1% 1.7% 2.5% 1.7% 0.010 

 2.669 3 4 3 4 *5.993 5 9 0.006 9 5 14الفیبارات  114
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 0.446 %0.7 %1 %0.7 %1 0.014 %1.2 %2.2 0.938 %2.2 %1.2 %3.5 الضوئیة 1

1

2 
6 

 6.429 73 25 23 39 0.708 19 141 *4.199 114 46 160 ثقافة الصورة

39.7% 
11.4

% 

28.3

% 
0.040 35% 4.7% 0.400 9.7% 5.7% 6.2% 18.1% 0.093 

1

3 
3 

الالعقالنیة 

 في الفكر

179 52 127 4.598* 155 24 0.016 48 33 27 71 0.210 

44.4% 
12.9

% 

31.5

% 
0.032 38.5% 6% 0.900 

11.9

% 
8.2% 6.7% 17.6% 0.976 

1

4 
9 

االقتصاد 

 الرقمي

57 28 29 6.058* 49 8 0.008 12 10 13 22 2.864 

14.1% 6.9% 7.2% 0.014 12.2% 2% 0.927 3% 2.5% 3.2% 5.5% 0.413 

  )α =0.05(دالة عند مستوى * 

ا أ        بة كم جل نس د س ائق ق ف الحق دي تزیی ة أن تح ائج الدراس رت نت ظھ

ل %) 49.4( ة ب یاع الحقیق و ض ً أال وھ را ً خطی دیا وم تح الم الی ھ ع ث یواج حی

ة  لحة خاص ة ذات مص ة معین ا فئ ن خاللھ دم م ورة تخ ر بص ا لتظھ وتزییفھ

اح  ة وإفس ات الدیمقراطی ن الممارس الم ع اد اإلع ن ابتع اتج ع ذا ن تفیدة، وھ مس

ن  المجال ً ع دا ا بعی أمام الباحثین والمھتمین في البحث عن الحقیقة والكشف عنھ

ذي  وم وال ھ الفكر اإلنساني الی ا یواجھ التضلیل أو التعتیم للحقائق وھذا أخطر م

ن  ة الصادقة م ھ للحقیق ھ ووعی سوف یجعلھ في صراع فكري مستمر بین إدراك

  .جانب آخرجانب ومثولھ أمام الحقیقة المزیفة والتعایش معھا من 

د سجال نسبة : بالنسبة للتحدیین        ي الفكر فق ة ف وعي، والالعقالنی تسطیح ال

ً في أن فقدان النظرة الثاقبة لألمور %) 44.4( لكل منھما وھي نسبة عالیة أیضا

دي  ى تح بة إل ذلك بالنس اء وك ة األبن ى تربی وي عل أثیر ق ھ ت ً ل ا ھا حتم وتمحیص

ً جعل األمالالعقالنیة في الفكر  دا ا بعی ة لھ ة ال قیم ة زائل وازین مادی ور تقاس بم

ة  ة الثابت ة والقیمی ة العقلی ا عن الموازین ذات الصبغة المنطقی ر مھم ي ال تتغی الت

  .تغیرت أو تبدلت الظروف
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%) 40.2(أما تحدي الھیمنة االتصالیة فقد جاء بالمرتبة الخامسة وبنسبة         

ً عل را ً كبی دي خطرا ع إذ یسیطر حیث شكل ھذا التح ي المجتم اء ف ة األبن ى تربی

ى%) 20(حوالي  الم عل ا %) 80(من دول الع ا یجعلھ ن شبكة االتصاالت مم م

ال  ى االتص یطرتھا عل ي س ة ف ا، وخاص اء عمالئھ الحھا وإلرض ا لمص توجھھ

یطر  ي تس طناعیة الت ار االص ة واألقم بكات اإللكترونی الل الش ن خ ي م اإلعالم

ا یزی ة، ومم یطرة تام ا س ة علیھ یوع ثقاف دي ش ذا التح لبي لھ أثیر الس ن الت د م

ى حساب المضمون وبنسبة  ً %) 39.7(الصورة عل ا اك تھمیش إن ھن م ف ن ث وم

ة  ى إذاب ً للفكر العقالني وللوعي اإلنساني من جانب، إلى جانب السعي إل واضحا

  .كما أظھرتھا نتائج ھذه الدراسة%) 22.3(العالم في أتون واحد وبنسبة 

ا أظھرت نتائج     ن لھ م تك الدراسة أن التحدیات المرتبطة باالكتشافات العلمیة ل

 داب والعلوماء من وجھة نظر طلبة كلیة اآلتلك التأثیرات القویة على تنشئة األبن

بة  ة بنس ة النووی ا الثقاف زر %)12.4(ومنھ ا اللی ر %)9.9(، وتكنولوجی ، وعص

ومي  ي %)6.9(الجین اد الرقم ایبرا%)14.1(، واالقتص وئیة ، والف ت الض

)3.5 .(% ً ا ة وإلمام ب معرف ة وتتطل وم حدیث ذه العل ون ھ ذا بك یر ھ ن تفس ویمك

ً بھا حتى یمكن إصدار الحكم على مدى تأثیرھا على تربیة األبناء وتنشئتھم  جیدا

ام  داب والعلوموھذا یتطلب من طالب كلیة اآل في المجتمع ا واإللم التعرف علیھ

  .ى تأثیرھا على تنشئة األبناءبجوانبھا العلمیة واالجتماعیة ومد

بة        د شكل نس دز فق دي مرض اإلی ا بالنسبة لتح ن %) 11.7(أم الرغم م وب

أثیره  د ت ل نج اء ب ى تنشئة األبن أثیره عل دم ت ي ع ا ال تعن تدني ھذه النسبة إال أنھ

ن  ھ م ى أبنائ ً عل ا ي حریص ا العرب زال مجتمعن ر، وال ی ع آلخ ن مجتم ف م یختل
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ة رامج التوعی الل ب ع  خ ات المجتم ة فئ ى كاف تمرار إل ة باس حیة الموجھ الص

  .وخاصة فئة الشباب

توى        د مس ائیة عن ة اإلحص روق ذات الدالل ن الف ف ع بة للكش ا بالنس      أم

)α =0.05 ( أثیر ا ت ي لھ دیات الت و التح ة نح ة الدراس راد عین تجابات أف ین اس ب

ائج الدر د أن نت ع، فنج ي المجتم اء وتنشئتھم ف ة األبن ى تربی اسة كشفت قوي عل

ة  دي الھیمن ي تح اث ف ین استجابات الطالب ولصالح اإلن ً ب ا اك فروق عن أن ھن

ي الفكر واالقتصاد  االتصالیة، وتسطیح الوعي، وثقافة الصورة، والالعقالنیة ف

  .الرقمي

أما بالنسبة لمتغیر البرنامج األكادیمي، فقد أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك        

د ائیة عن ة إحص ً ذات دالل ا توى  فروق امج ) α =0.05(مس الح برن لص

  .البكالوریوس في تحدي تزییف الحقائق، والفایبرات الضوئیة

اك      وبالنسبة لمتغیر التخصص األكادیمي، حیث أظھرت نتائج الدراسة أن ھن

ائیة  ة إحص ً ذات دالل ا ر ) α =0.05(فروق زى لمتغی الب تع تجابات الط ین اس ب

دي تزیی ي تح ة ف ة واإلنكلیزی ة العربی ة اللغ ر تربی الح متغی ائق، ولص ف الحق

ا دي تكنولوجی ي تح المیة ف ة وإس اء  اجتماعی ر الفیزی الح متغی زر، ولص اللی

  .في تحدي عصر الجینوميوالكیمیاء 

وة و      د ق ي تحدی ً ف ً واضحا را تشیر ھذه النتائج إلى أن للتخصص األكادیمي أث

  .ائج ھذه الدراسةتأثیر ھذه التحدیات على تنشئة األبناء في المجتمع كما بینتھا نت

  :التوصیات والمقترحات
  :توصلت ھذه الدراسة إلى بعض التوصیات والمقترحات اإلجرائیة ھي كما یلي
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ى  .1 ة إل ي الجامع دادھم ف اء إع ة أثن امعي وخاص باب الج ھ الش تم توجی أن ی

ل  ب داخ ة للكت ارض دائم ة مع الل إقام ن خ ك م ة وذل ب الثقافی ة الكت مطالع

افي أو علمي الحرم الجامعي وعمل مساب اب ثق ص كت قات ثقافیة ألفضل ملخ

ة  ة والعربی ر العالمی ن دور النش دار ع دث إص ب ألح ل الطال ن قب رض م یع

  .وفي مختلف الموضوعات الثقافیة

ف التخصصات  .2 عقد لقاءات وندوات ثقافیة تجمع بین الشباب الجامعي بمختل

ا الطال ة یتناولھ ف األكادیمیة ویتم فیھا مناقشة لموضوعات ثقافی ن مختل ب م

 .الخ... أبعادھا ومحاورھا االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والتربویة

االت  .3 ن مق عمل لوحات جداریة یعرض فیھا الشباب الجامعي أحدث ما قرأ م

دة أو  ي جری ة الموجودة ف ن المقال حیث یقوم الطالب بقصھا أو عمل نسخة م

 ً ا مجاال ح تحتھ ن مجلة ویعرضھا في ھذه اللوحة وأن یفس راء م ات الق لتعلیق

ن  م م ات نظر زمالئھ ى وجھ الطلبة على المقالة ومن ثم یتعرف الطالب عل

 .الطالب اآلخرین مما یزید من حصیلتھم الثقافیة

ة  .4 د أوعی ي أح ا فھ راءة فیھ ة والق اد المكتب ى ارتی امعي إل باب الج جیع الش تش

احثین والمتخصصین وھي أ اة الب ي حی ة ف ً المعلومات األساسیة والمھم یضا

ة  ات العلمی ف التخصص ن مختل راء م ب الق ي طل ري تلب افي وفك ى ثق ملتق

 .والثقافیة

ر االقتصاد  .5 ة االقتصادیة وأث ة الثقاف وعیتھم بأھمی توجیھ الشباب الجامعي وت

ع رجال  اءات م دوات ولق د ن ن خالل عق ك م ع وذل رد والمجتم اة الف على حی

ى التخطیط واستشراف  األعمال وتعریف الطالب بأھمیة االقتصاد وأثره عل

 .المستقبل العلمي والفكري والمعرفي والثقافي والتكنولوجي ألفراد المجتمع
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تھم  .6 انھم للغ ب إتق ى جان رى إل ة أخ م لغ ى تعل امعي عل باب الج جیع الش تش

ات فالعربیة  ن معلوم ا م ا ینشر فیھ ت وم ي شبكة اإلنترن وم ف دخول عالم الی

وا یھم أن یتعلم تم عل ة یح ة وثقافی افي  علمی وھم الثق ن نم د م ة تزی ة ثانی لغ

 .والفكري والعلمي

ات الشباب  .7 ي اھتمام رامج تلب داد ب ي إع ع وسائل اإلعالم ف أن یتم التعاون م

ھ  ي تواج دیات الت ى التح رفھم عل ذلك تع اتھم وطموحاتھم وك الجامعي ورغب

 .المجتمع وأن یشارك الشباب الجامعي في إعدادھا وتقدیمھا

رامج .8 اص للب ل خ ل دلی ائیات وأن  عم ف الفض ى مختل دم عل ي تق ة الت الثقافی

رامج  ف الب امعي بمختل باب الج ف الش زي لتعری غ رم ً أو بمبل ا وزع مجان ی

ن التخبط  ً م دال م التخطیط لمشاھدتھا ب ة وساعات عرضھا لیتسنى لھ الثقافی

 .بین قناة وأخرى وقد یرسون على برامج غیر نافعة

ا مناقشة القضایا كي ي توظیف شبكة اإلنترنت للشباب الجامع .9 ن خاللھ تم م ی

تمعھم  م مج م وتھ ي تھمھ ة والت ق المناقش ن طری ادل اآلراء ع ا تب تم فیھ ی

ة المفتوحة  ا  (On- Line Discussion)اإللكترونی سمح للشباب یوھو م

  .بالدخول فیھا طوال ساعات الیوم للتعبیر عن آرائھم ومقترحاتھم
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  )1(الملحق رقم 
  :   /   /      .التاریخ(    )رقم االستبانة                                               

   المرقب   جامعـة

  كلیة اآلداب والعلوم              

                       قسم علـم االجتمـاع       

  : ارة بحث بعنوانـاستم

  لشبـاب اللیبـياالھتمامات الثقافیة والتحدیات المعاصرة ل

   دراسة میدانیة بجامعة المرقب

  عفاف عبد الفتـاح أبو القاسم : إعداد الباحثـة

                                                 

  أختي الطالبة.... أخي الطالب.  

  

تخدم            ات تس ى معلوم ول عل و أداة للحص ك اآلن ھ رض علی ا یع م

أن  ً ب ا ة علم ي اإلجاب دق ف ك الص وب من ي، والمطل ث العلم راض البح ألغ

ا أن  ة، كم وى الباحث د س ا أح ع علیھ ن یطل ة ول ریة للغای تكون س ات س المعلوم

ات الشخصیة  م ضمن البیان ك ذكر االس ب من المعلومات ستكون عامة ولن یطل

  .أمام العبارة المالئمة)   ( جو أن تقوم  بوضع إشارة وأر
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  البیانات الشخصیة: أوالً 

  .�أنثــى  �ذكـــر  : النوع  - 1

 .�لیسانس �بكالیورس :البرنامج األكادیمي - 2

ادیمي - 3 ص األك ة:التخص وم اجتماعی ة  �عل المیةتربی ة� إس اء دقیق  �أحی

 .�لغة عربیة �كیمیاء �فیزیاء �ریاضیات

ً  عدد الساعات - 4 ا -2 �ساعة 2-1: الیومیة في استخدام االنترنت بالساعة یومی

  .�إجابةبدون  �ساعات فأكثر5 �ساعات4

ال - 5 اتف النق تخدام الھ ي اس ة ف دقائق الیومی دد ال ن : ع ل م ة 30أق            �دقیق

ن  ة 60-30م ن  �دقیق اعة2-1.5م أكثر2 �س اعات ف اتف  �س ھ ھ یس ل ل

 .�نقال

ادیميھا خالل اعدد الكتب التي یقرأ - 6 ام األك ن : لع اب2-1م ب 4-3 �كت  �كت

 .�إجابةبدون  �أي كتاب قرأ لم ی �فأكثر كتب  5

ا - 7 ي یرغب تعلمھ ة: عدد اللغات األجنبیة الت ة�الفرنسیة �االنجلیزی  �األلمانی

 .�الصینیة�الیابانیة  �األسبانیة

ھ - 8 راءة فی ب الق ان یرغ ل مك زل : أفض ة ال �المن ة �مكتب ز  �الجامع مرك

 �إجابةبدون  �السكن الطالبي �البیةالخدمات الط

ً ثانی   .للشباب اللیبي والتحدیات المعاصرة االھتمامات الثقافیة: ا
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ة �السیاسیة �االقتصادیة�الدینیة : البرامج التلفزیونیة المفضلة - 1  �االجتماعی

  �الترفیھیة  �الریاضیة

ة - 2 ث والكتاب لة للبح وعات المفض ة: الموض الم  �البیئ ة�الس  �الدیمقراطی

ة الط انیةبیع ھ �اإلنس ع وتنمیت ایا المجتم م �قض ة �العل ة  �العولم الخارط

 .�االقتصاد �االستنساخ �الجودة الشاملة � اإلنسانحقوق  �الجینیة

ون - 3 ھ الشباب اللیبی ي تواج ة الت دیات الثقافی الیة: التح ة االتص طیح  �الھیمن تس

ائق�الوعي  ة �تزییف الحق د إذاب ون واح ي أت الم ف ة  �الع دزاال�العولم  �ی

ة االلكترونی ة  �ةالدیمقراطی ة النووی زر �الثقاف ا اللی ر  �تكنولوجی عص

ومي وئیة �الجین ارات الض ر  �الفیب ي الفك ة ف ورة الالعقالنی ة الص ثقاف

 .�االقتصاد الرقمي�
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 التقاریر المقدمة إلى السلطان عبدالحمید الثاني 
دراسة وثائقیة من االرشیف العثماني عن والیة طرابلس الغرب 

  ومنشورات مركز أبحاث التاریخ العثماني
 الكیالني التواتي الكیالني .د                                                                                      

    قسم التاریخ                                                                                              
  جامعة طرابلس -كلیة اآلداب                                                                                    

 مقدمة 
یخیة التي تحدثت عن اإلمكانیات الثقافیة حسب ما تذكر المصادر التار       

) م1908- 1876(والسیاسیة الھائلة التي یتمتع بھا السلطان عبدالحمید الثاني

ً على الدول  خاصة في مواجھة التیار الصھیوني الذي بدأ یظھر بقوة مستندا

الرجل ( االستعماریة صاحبة مؤتمرات برلین لتقسیم امالك الدولة العثمانیة 

، وصل آنذاك، وفي ظروف غایة في الصعوبةما یحلو لھم التسمیة ك) المریض

، فالثورات تعصف د الثاني عرش إمبراطوریة متھالكةالسلطان عبدالحمی

بمستعمراتھا في أوروبا بدعم أوروبي صلیبي قوي تقوده روسیا وبریطانیا 

ه ووصول ھذ ،بلغاریا - الصرب –وإیطالیا في كل من البوسة والھرسك  اوفرنس

العربي خاصة وصول فرنسا إلى الجزائر  دول إلى مستعمراتھا في الوطنال

  .وبریطانیا إلى الخلیج العربي

 31ل السلطان عبدالحمید الثاني في صفي ضوء ھذه الظروف الصعبة و      

الذي لم یكمل الشھر الثالث من وصولھ إلى عرش بعد أخیھ  م1876اغسطس 

طیع القول بأنھ سنة وفي عصر نست 33ي الدولة العثمانیة وفي عمر ال یزید عل

فإیطالیا وألمانیا أكملت وحدتھما في الدولة القومیة سنة  بدایة عصر القومیات

مع الدولة العثمانیة،  93، والجیوش الروسیة على البسفور في الحربم1870
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حكم  إسقاطم بعد 1835والجیوش العثمانیة قد عادت إلى طرابلس الغرب عام 

دویالت المغرب لالنقضاض على  الفرنسیة لیین ووصول الجیوشالقرمان

  .العربي 

كانت روسیا ھي المحرك لجمیع الثورات التي قام بھ البلغار والسالف وقد       

مقتل المسیحیین في ھذه المناطق بتھمت تركیا اوالبوسنة والھرسك والصرب و

 23رات وفي م من القضاء على ھذه الثو1876وتمكنت الجیوش العثمانیة عام 

 - فرنسا -نجلتراا –دول روسیا الأي بعد أقل من شھرین كانت  1876أكتوبر 

مؤتمر استانبول إلمالء شروطھم على الدولة العثمانیة لحضر إیطالیا ت -النمسا

رفض  .في إنھاء جمیع مستعمراتھا في أوروبا وإعطاء المسیحیین استقاللھم

س الوزراء واھتم باختیار رئی السلطان عبدالحمید جملة وتفصیال ھذه الشروط

التابعین للدولة العثمانیة في جمیع الوالیات  والدستور وإعطاء حقوق المسیحیین

، كانت سیدة االستعمار بریطانیا )1(وإعالن  اإلصالحات في المناطق المسیحیة

 55في أوج عظمتھا تتمتع بمستعمرات ال تغیب عنھا الشمس وصل عددھا 

سلطان عبدالحمید الثاني إلى عرش اإلمبراطوریة مستعمرة، وقبل وصول ال

مستعمرة  13م، كان لدي بریطانیا 1775عام أي عام  100العثمانیة العجوز ب 

م كان االیرلندیون یعانون الذل 1801وفي عام  ،في الوالیات األمریكیة

واالضطھاد والبطالة والفقر تحت حكم بریطانیا، ومع بدایة القرن التاسع عشر 

یطانیا صاحبة السیادة البحریة حیث تأسست فیھا المصارف في مختلف كانت بر

ً ملیون 37بلدان العالم التي تحت سیطرتھا، وأصبح الشعب البریطاني في عدد    ا

یعیشون على أفخر أنواع االطعمة من المستعمرات التي سیطرت علیھا 

یة احتلت قواتھا جزر الفوكالند وجنوب أفریقیا وأمریكا الجنوبحیث بریطانیا 
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والھند وعلى المضائق والبحار الدولیة من جبل طارق إلى قناة السویس فعدن 

م لم یكن لھا منافس في المجال البحري وفي 1898في عامو ،وسنغفورة

ً انزلت بریطانیا سفن )2(م1906عام ال تضاھیھا السفن األلمانیة المزودة بالمدافع  ا

د الي حكم الدولة السلطان عبدالحمیفیھا الثقیلة التي ال تملكھا دولة وصل 

  !.العثمانیة فماذا فعل بطرابلس الغرب یاترى

مع العلم أنھ لیس ھناك أي مجال للمقارنة بین بریطانیا واإلمبراطوریة       

العثمانیة، فالعثمانیون أینما توجھوا وجدوا مقاومة كبرى في الیمن استمرت 

ن في مدة ن مدحورییالحرب أكثر من مائة عام ثم طرد العثمانیون مھزوم

ً حرب 55قیاسیة في الوطن العربي وفي إیران واجھت الدولة العثمانیة  لم  ا

تستطع السیطرة على أمراء فارس، كذلك ثورات عدیدة في الوطن العربي في 

لبنان وسوریا ومصر وطرابلس الغرب والجزائر وتونس، وفي أوروبا أكثر 

زان المدفوعات ھذه الثورات والحروب أرھقت میفمن مائتي سنة من الحروب 

العثماني ولم یحدث أي انسجام بین العثمانیین والشعوب التي احتلتھا سواء من 

لدولة، فالوالیات العثمانیة لناحیة الحكم أو اللغة أو االستقرار أو السیاسة العامة 

سلمت إلى والة مارسوا االرھاب والسطو على أھالي الوالیات أمثال جمال باشا 

في طرابلس ومحمد علي في مصر وداود باشا في في الشام ومحمد نجیب 

كانوا یدفعون إلى الدولة في استقطاعات مالیة والباقي لھم مما جعلھم والعراق 

في نھایة المطاف خطرا على الدولة العثمانیة مثل محمد علي وداود باشا ھذه 

وتلك وغیرھا من الممارسات الخاطئة وسوء اإلدارة وعدم تجدید نفسھا وعدم 

جام بینھا وبین الشعوب التابعة لھا جعلھا دولة مستھدفة من قبل جیرانھا االنس

وھي دول ذات سیادة تدافع عن مصالحھا وتتطلع لقسمة أمالك ھذه الدولة التي 
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وقفت لھم في وسط الطریق االستعماري الذي یتطلعون إلى السیطرة علیھ 

سالمي والعالمي، فقد دورھا اإل فكانت الدولة العثمانیة ظاھرة تاریخیة لم تؤدِ 

العرب في األندلس وھي في ذروة مجدھا وتقاسمت مستعمراتھا في  نتخلت ع

الوطن العربي بین فرنسا وبریطانیا وھي عاجزه عن الدفاع عنھم أو مساعدتھم 

على  في الدفاع على أنفسھم وھو ما حدث لطرابلس الغرب التي سنقدمھا مثاالً 

  .ذلك

في لیبیا علي النحو  مؤرخو الحولیات اللیبیة یقسمون الوجود العثمانيف       

  :التالي

بدأ بأول والي عثماني وھو مراد آغا ) م1711-1551(العھد العثماني األول - 1

ً عام 160وانتھى بعد  بالوالي محمد أبومیس، وفي ھذا العھد نالحظ أنھ لم  ا

اللیبي  یحدث أي تغیر في البیئة االجتماعیة أو الثقافیة أو الدینیة حیث المجتمع

سني مالكي واآلخرون سني حنفي وھما قریبان من بعضھما أضف إلى ذلك أن 

ھؤالء الوالة كانوا بعیدین عن مركز اإلمبراطوریة فال یطبقون قوانین الدولة 

فھم یعیشون على القرصنة البحریة وتجارة القوافل مع المجتمعات األفریقیة 

لعثمانیة مع صعوبة االتصاالت المجاورة ولیست علیھم رقابة من طرف الدولة ا

والمواصالت فحكموا البالد بالطرق البدائیة خاصة وأن معظمھم من قادة 

  .الذین یتمیزون بالخشونة والقوة وغالبیتھم حدیثو اإلسالماالنكشاریة 

جاء ھذا العھد نتیجة انقالب قام بھ أحد ) م1835- 1711(العھد القره مالي - 2

ن وتدعى ید القره مالي وھو من أسرة القره مالیالقادة العسكریین ویدعى أحم

أحد ضواحي مدینة قونیھ الحالیة وھم حكام مدینة انقرة دخلوا في ) قره(بلدھم 

خدمة الدولة العثمانیة ودخلوا الجیش العثماني حتي وصلوا إلى الحكم في 
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بین ذكره الشیخ الطاھر الزاوي ھم نتیجة التزاوج طرابلس الغرب ولیس 

ً عام 124اللیبیین واألتراك وطوال ھذا العھد الذي استمر  شھدت البالد تقلبات  ا

كثیرة في مجال االستقرار والثورات أدت في نھایة األمر إلى تدخل الدولة 

م وكان عدد والة ھده 1835العثمانیة بإزاحة ھده األسرة من حكم البالد عام 

  .القره مالي والة أشھرھم أحمد القره مالي ویوسف 8الفترة 

ً عام 75استمر الذي ) م1911- 1835(العھد العثماني الثاني - 3 بدأ بالوالي  ا

م وكان اشھر والتھ أحمد 1911مصطفى نجیب وانتھي بالتدخل اإلیطالي عام

اتسم ھذا العھد بالقوة وإبادة وقد  ،علي رضا ورجب باشا وغیرھم، عزت

رابلس الكثیر من القبائل اللیبیة التي عارضت العودة العثمانیة وفیھ فقدت ط

وغیرھم من  ةشائخ القبائل اللیبیممن والكثیر أبطالھا أمثال غومة المحمودي 

عاما على  20ن سبق ھذا العمل اإلرھابي بأكثر من إو .االبطال فرسان لیبیا

تولي السلطان عبدالحمید، فھو برئ من دم اللیبیین بل وقف معھم في الكثیر من 

ة والعلمیة والتبشیریة وظھر جلیا في األزمات وراقب البعثات االستكشافی

أوامره وكتاباتھ ومذكراتھ واعتبر طرابلس وبنغازي في مصاف فلسطین 

  .العزیزة

م 1842سبتمبر  1/ 1258شعبان  16ولد في  :السلطان عبدالحمید الثاني -

اعتلى عرش الدولة العثمانیة الذي ) م1861-1839(والده السلطان عبدالمجید

عاما  33عد أخیھ األكبر مراد الخامس وعمره م ب1876في أواخر اغسطس 

ً في مدینة 1909أبریل عام  27وخلع عن العرش في  م وأمضى بقیة حیاتھ منفیا

 10سالنیك وفي آخر أیامھ رجع إلى قصر بكالر بكي في اسطنبول، وتوفي في 

  .)3(م1918فبرایر 
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ا فعلى تولي السلطان عبدالحمید والدولة العثمانیة تمر بأصعب مراحلھ     

المستوى الداخلي أزمة مالیة حادة ودیون وجب سدادھا وخزینة خاویة وضغوط 

طامعة في أمالك الدولة العثمانیة والتي تدافع عن أوروبیة وروسیا الجارة 

مصالح مسیحیھ االرثودوكس في كل من أرمینیا والصرب والبلغار والجبل 

یاء مدینة اسطنبول وھي أحد أح) یشیل كوي(األسود وجیوشھا تتقدم نحو 

الدولة العثمانیة أي مساعدة من أحد  اشھر لم تتلقَ  10وخالل حرب دامت 

باإلضافة إلى الجیوش العثمانیة التي تقاتل الصرب والجبل االسود، وتتقدم نحو 

م واحتلت فرنسا تونس 1878بلغراد واحتلت النمسا والبوسنة والھرسك عام 

  .م1880م وانجلترا ومصر عام 1881عام 

وكان السلطان عبدالحمید على درایة بالمؤامرات الصلیبیة وما یحیكونھ      

لإلسالم فعمل على استرداد الخالفة اإلسالمیة التي لم یھتم بھا حتى محمد الفاتح 

أكبر سالطین الدولة العثمانیة فاستقدم الكثیر من علماء المسلمین ومفكریھم 

ال جمال الدین االفغاني ومحمد عبده والقوى الفاعلة في العالم اإلسالمي أمث

وشجع على حل الخالفات بین المذاھب اإلسالمیة وما بین الشیعة والسنة وبذل 

المساعدات للجمعیات اإلسالمیة والطرق الصوفیة ودعم الحركة السنوسیة في 

  .لیبیا وبعث لھا الوفود، كما ستأتي التقاریر التي سنقدمھا في ھذا البحث

العثماني عبدالحمید على ثقة أن وقوف الدولة العثمانیة أمام  كان السلطانلقد     

 –عرب -المؤامرات الصلیبیة ال یكفي بدون دعم مسلمي الشرق والغرب 

افغان إلى كل مسلمي آسیا وأفریقیا إلى الصین والھند وإیران  - اكراد -اتراك

وتقارب وإذا أردنا ھزیمة  روسیا وأوروبا فعلینا جمع المسلمین في وجود واحد 

  . )4(بیننا تفوت بھ الفرصة علیھم
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ن، وعلى أثر االحتالل الفرنسي لتونس والمظاھرات التي قام بھا اللیبی      

ً لكل من تونس والجزائر ضد السلطان والقنصلیات الفرنسیة في طرابلس  دعما

الغرب ورغم معارضة الوالي أحمد راسم إال أن السلطان العثماني أمر والیھ 

ألف تونسي في  200ألف جزائري في الجبل الغربي و 250000باستقبال 

م أي قبل 1910طرابلس رجعوا بعد توقیع اتفاقیة الحدود الفرنسیة التركیة 

  .)5(وصول االحتالل اإلیطالي

  تقاریر الھیئات ولجان التفتیش التي ارسلھا السلطان عبدالحمید الثاني
ال تقع في ید الغرب إلى طرابلس الغرب للوقوف على احتیاجاتھا حتى 

  االستعماري
بعد أربع سنوات من وصول السلطان عبدالحمید الثاني إلى عرش الدولة       

العثمانیة بدأت األحداث تتوالى بقوة على الشمال األفریقي وأحیطت طرابلس 

من الجنوب والغرب فرنسا ومن الشرق فالغرب وبرقة بطوق استعماري 

ً بریطانیا وصار بحرنا مرتع بدأت المقاومة تھز وألساطیل الدول االستعماریة ا

الجزائر وتونس ومصر وتبحث عن معین حیث ال معین، بدأت األطماع 

اإلیطالیة في الظھور سواء على مستوى الجماعات اإلیطالیة المھاجرة إلى 

طرابلس الغرب وبدأت المؤسسات التجاریة والمصرفیة والبرید والمدارس 

بدأ القلق و. تحرض والنشاط السیاسي یقوى لصالح إیطالیا اإلیطالیة والصحافة

یظھر على ساسة الدولة العثمانیة وبدأ العد التنازلي لمصیر الدولة العثمانیة 

یتعرض علنا للتھدید الذي تمثل في أول أمره في أن المصالح اإلیطالیة في 

على  طرابلس الغرب تتعرض للخطر وعلي السلطات اإلیطالیة الحمایة والدفاع

بدأ بعزل الوالة واستبدالھم فھذه المصالح كل ھذا یمر على السلطان عبدالحمید 

 -1875(مصطفي عاصم: والة ھم 6حیث وصل الوالیة في أربع سنوات 
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 - )م1878-1878(علي كمال باشا-)م1878- 1876(مصطفى باشا -)م1876

أحمد ) م1881-1879(محمود جالل باشا - )م1880-1878(محمد صبري باشا

ستة والة في   )6()1881 - 1880(أحمد نظیف باشا ) 1880-1879( ت باشاعز

أقل من أربع سنوات كاملة، وذلك لعدم قدرتھم على ضبط  األمور في الوالیة 

وعدم وقوفھم في وجھ الجمعیات والمؤسسات اإلیطالیة التي تصل إلى الوالیة 

ً دون رقابة أو ردع مع تسھیل واضح لنشاطاتھا التخریب یة من بعض تباعا

ً لنظارة الخارجیة. الوالة ً  ،في ذلك الوقت كان أحمد راسم وكیال وكان والیا

ً لبلدیة اسطنبول، باإلضافة إلى ذلك تتحدث عنھ  لخمس والیات عثمانیة وعمیدا

المصادر التركیة بشيء مشرف في العلم واألدب وحسن اإلدارة في جمیع 

ً لوالیة بانیاالمناصب التي تقلدھا نقتطف منھا أنھ اشتغل   - ترابزون - قونیھ - والیا

م رقى لرتبة وزیر ومن عام 1868اسطنبول، وفي عام  –ایدن   - اسكودار

ً على طرابلس الغرب1896 إلى م1881   .)7(م والیا

كلف من قبل السلطان عبدالحمید الثاني والیا لطرابلس الغرب وكانت ھذه     

ً إیاه بإرشادات ن مادة في ین وثالثیبلغت أثن آخر وظیفة یشغلھا لكبر سنھ مزودا

الوالیة كانت المادة األولى تتعلق باألعمال العسكریة مختلف إصالحات 

 بولیسیة للمحافظة على اآلمنالمنیة األقوة بالوتدریب األھالي على السالح و

البالد موالون للدولة العلیة وعلیھا المحافظة علیھم من أطماع إیطالیا، وفي 

مراقبة سواحل الوالیة، وأن الدولة سترسل لھم طربیدات بحریة المادة الخامسة 

وفي مجال  ةعشر ةالستخدامھا في حمایة سواحل الوالیة، وفي المادة الثالث

قوم برحالت تالغرض س اھا لھذؤم بناتالمواصالت ستصل باخرة اسبانیة 

منتظمة بین طرابلس واسطنبول كما اوصى باالھتمام باألعمال التجاریة 
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یة والتعلیمة واإلشراف على المحاكم والتفتیش على أحكام القضاء وفي والصناع

المادة الخامسة عشر اوصى باالھتمام بمتصرفیة بنغازي وربطھا بطرابلس 

لتواصل بین المدینتین في صورة دائمة لالغرب وتكلیف بوسطة بحریة 

 ، وفي)8(ومستمرة وكل الخدمات ستقدم لھا من طرابلس دون تقاعس أو تأخیر 

ھذه العجالة ال یسعنا المرور على جمیع موادھا ولكنھا شاملة عامة لكل العمل 

اإلداري والسیاسي والعسكري، باإلضافة إلى االھتمام  بموارد الوالیة وفتح 

طرق المواصالت الداخلیة والخارجیة واالھتمام بالمكونات االجتماعیة وفتح 

ؤسساتھا الثقافیة واالجتماعیة، مجاالت المشاركة في إدارات الوالیة ومجالسھا م

باإلضافة إلى األوامر السلطانیة فإن السلطان عبدالحمید قد كلف العدید من 

ً وكثیرالمدنیین  والعسكریین المستشارین  من ھیئات المراقبة والتفتیش على  ا

جمیع أعمال الوالة في الوالیة ومدى نجاحھم في أداء المھمة التي كلفھم بھا، 

ً وأغلب ھذه ا لشخصیات والھیئات محل ثقة من طرفھ فالكثیر منھم كان والیا

ً على البالد أو متصرف ً عالیة المقام أو مھندس ةخبرذا أو  ا وسنتعرف علیھم أثناء  ا

  .تقدیم مقترحاتھم وآرائھم للسلطان العثماني 

  :التقاریر واللوائح
  :نامق باشا) تقریر( الئحة -1

العسكریة كلف من طرف السلطان عبدالحمید وھو من كبار الشخصیات       

ً للسلطان، قدم الئحتھ في  ربیع  7بدراسة حالة الوالیة وتقدیم ما یراه مناسبا

م، وقد اشتغل نامق باشا في طرابلس الغرب 1885ینایر  24/ ه1302الثاني 

م مع القائد العسكري طاھر باشا في عودة العھد العثماني الثاني عام 1836عام 

  .م1835
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سم كتبت باللغة  40×30تتكون الالئحة من صفحتین من الحجم الكبیر و     

، ویبدو )9(العثمانیة ذات األحرف العربیة توجد باألرشیف العثماني اسطنبول 

ن مھمتھ كانت عسكریة محضھ فبمجرد وصولھ إلى أمن قراءة الالئحة 

عسكریة  كتائب) 4(طرابلس التحق بالكتائب العسكریة وذكر أن طرابلس بھا 

ً جندی 40إلى  30من الوطنیین وكل كتیبة تتكون من  ني إمن العرب، ویقول  ا

ً وھي كما تركتھا دون تغیر یذكر ویلخص مذكرتھ في  50تركت البالد منذ  عاما

  :مقترحات ةثالث

یجب أن تطبق القوانین العسكریة والتدریب العسكري العام كما في الوالیات  -أ

عسكریة مع عدد النفوس ویدعو إلى إحصاء سكاني األخرى وأن تتناسب القوة ال

  .عام في الوالیة لمعرفة القوة العسكریة التي یجب أن تكون في البالد

  .تطبیق التجنید اإللزامي في البالد -ب

  .یجب أن تكون إدارات الدولة والجیش في ید امینة لحمایة البالد -ج

  :االمیرال حسن حسني بي الئحة -2
ً على طرابلس االمیرال ح        ً في بنغازي ووالیا سن حسني بي اشتغل متصرفا

 یقول عنھ الشیخ) م1910-1909(والثانیة) م1904- 1902(مرتین األولى

إیطالي التصرف في عھده تكاثرت الشركات تركي الجنسیة " الطاھر الزاوي 

اإلیطالیة ودخلت فرنسا فزان وأعطي أراضي قبائل نالوت لفرنسا وفق اتفاقیة 

  .)10(م1910د الحدو

ومن خالل معرفتي التاریخیة بالكثیر من شخصیات تلك الفترة سواء في      

الدولة العثمانیة أو في والیة طرابلس خاصة حسن حسني كان یسعى إلى 

فھ في والة الوالیة بما في ذلك ى والي  الوالیة من خالل قدحھ وقذالوصول إل
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نھ إبالرغم من سوء إدارتھ  والیة  فترتيأحمد راسم وقد نجح في الحصول على 

 َ ُ وَ سْ أ والي جاء إلى طرابلس، حیث زار حسن حسني طرابلس مرتین في عام  أ

م حیث قدم 1886ه الموافق سبتمبر 1303ي الحجة ذ 8ه، وفي 1303ه و1302

صفحات  6مادة مقدمة تتكون من  20الئحتھ إلى السلطان عبدالحمید الثاني في 

سم باسم الئحة حول والیة طرابلس وسنجاق بنغازي  25×40من الحجم الكبیر 

  ،)11(میر االي حسن حسني بي وھي مسجلة باألرشیف العثماني اسطنبول

نھا والیة غنیة إأعطى حسن حسني أھمیة كبرى للجانب االقتصادي وقال     

بالموارد التجاریة خاصة وأنھا جارة لكثیر من الدول األفریقیة مثل السودان 

على مقدرة بإیصال تجارة البحر المتوسط بسواحلھا وموانیھا إلى  وتشاد وأنھا

أفریقیا والعكس إذا ما تحسنت الموانئ البحریة وقدمت خدمات بحریة مشجعة 

بین شواطئ الدول المطلة على البحر األبیض  ةإلیصال ھذه التجارة المتبادل

ھي المادة التي یصنع منھا الورق دد الكثیر من إنتاج الوالیة مثل الحلفاء ووعّ 

كذلك الكبریت واالسفنج والملح وھي قریبة من موانئ قبرص، مالطا، كریت 

مصر إلى جبل طارق إذا ما تحسنت موانئ الوالیة فھي ال تحتاج إلى عمل 

كثیر فكل میناء ال یتعدى إصالحھ شھرین في أكثر األحوال ھذه الوالیة العامرة 

مواقع االستراتیجیة والعسكریة والكثیر من المواضیع كذلك تعتبر من أحسن ال

الھامة التي تناولتھا ھذه الالئحة واھتمت ھذه الالئحة بذكر المدن الساحلیة 

تحتاج إلى عنایة  بنغازي ولھا موانئٌ  - طبرق -وأھمیتھا وإمكانیاتھا مثل درنة

تمام كذلك تتمتع بعدد سكاني كبیر غیر أنھم بدو لیس لھم مقر لذا یجب االھ

كما یقترح تھجیر أھالي األناضول إلى  –بتكوین قرى لتثبیت ھؤالء السكان 

وھي تحتوي علي دراسة  ،عمار حتى تصبح مدن كبیرةإلھذه المدن لمزید من ا
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ملة وشاملة لجمیع نواحي األعمار واإلسكان والرجل لھ خبرة واسعة في اك

أھمیة إال اقترحھ  مجال الحكم واإلدارة والثقافة، حتي لم یترك موضوع لھ

ووضع الحلول لھ بحیث یعطي كل التوقعات إلنجاح موضوعاتھ التي طرحھا 

في ھذه الالئحة اھتم بالواحات و بالصحراء وبالمدن، بالتعاون مع الدول و

بالزراعة حیث شخص جمیع المواقع وق بإحصاء السكان بالطروأھتم المجاورة 

مدارس ومشاركة األھالي عي إلى فتح الالتي زارھا إلنتاج زراعي معین كما دُ 

غیر أنھ لم ، لتواصل واالستفادةلفي السلطة وتقریبھم من المجتمع العثماني 

  .یعمل شيء من ھذا اثناء مدة والیتھ

  :الئحة محمد ھالل -3
ھو رجل عربي من بالد الیمن درس في سوریا والیمن ومصر وبدأ عملھ     

ً ضاقم ثم عمل 1871في القضاء عام  انتفل إلى تركیا حیث عین  في الیمن ثم یا

قام بمھمة إلى طرابلس  1886رئیس لمحكمة استئناف انقرة ثم قونیھ، وفي عام 

 ً  14 –م إلى 1886أغسطس  28)م1305-1303(الغرب لمدة سنتین تقریبا

 .  )12(م، ثم قدم ھذا التقریر إلى وزارة المنافع وعلیھ توقیعھ وختمھ1887نوفمبر 

ً وھي باألرشیف العثماني تحت ) 15( الل من تتكون الئحة محمد ھو       فصال

نشرھا السید نجاة قونش  44رقم الظرف  35قسم  2314تصنیف یلدز رقم 

وھو أحد الباحثین في مؤسسة التاریخ العثماني حیث أعطاھا حقھا من الدراسة 

، یبدأ السید محمد ھالل )13(والبحث والتحلیل ما نشكره علیھا نقتبس منھا ما یلي

ن والیة طرابلس الغرب تختلف على كل الوالیات إ: تقریره بقولھ أفندي

والیات  أو ثماني العثمانیة لعلھا مثل أسیا الصغرى أو العراق والیمن أو سبع

ً وعرضھا من الشمال إلى  60عثمانیة مجتمعة طولھا من تونس إلى مصر  یومیا
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ً یزید عدد سكانھا على  30الجنوب  ھبي الحلفاء تكثر ملیون ومعدنھا الذ 2یوما

ترھونة تنبت من تلقاء نفسھا یحصدھا أھلھا  -الخمس –في مرتفعات ورفلة 

ً ألھلھا  1500 - 1000بمعدل  ً تصدر إلى الخارج وتدر ربحا عبوة جمل یومیا

ً في الئحتھ وھو  400من  ً كامال ألف إلى ملیون لیرة ویخصص لھا فصال

 أھللبیان كرم السادس وقد خصص الفصل ، الفصل الثاني عشر من الالئحة

  .بالدین اإلسالمي ودولة الخالفة لوثیقا ھمارتباطوصدقھم البلد 

منھا بالذكر  خصَّ لصناعات التقلیدیة ولخصص الفصل العاشر و          

التي كانت وسوریا الیمن المفروشات من نھا أجمل إوكان یرى المفروشات 

تصدر إلى الدولة العثمانیة وإلى مناطق أخرى وھي المصدر الثاني في 

میع العادات إلى الخارج أما الفصول الالحقة فقد خصصھا لبیان جالتصدیر 

والتقالید والفنون التي اختص بھا أھل المغرب اإلسالمي كما وضح فیھا أھمیة 

ضرورة إحداث ى ضا علاني وحث فیھا أیالتعلیم والقضاء والزراعة والمو

  .بقبائل الوالیة واالھتمامإصالحات إداریة وعسكریة 

  :الئحة أحمد راسم باشا -4
 ھسنوات على  تولی كتب ھذه الالئحة الوالي أحمد باشا بمناسبة مرور عشر     

حكم الوالیة ووضع فیھا كل ما فعلھ في البالد طوال مدة حكمھ من مشاریع 

  .ةوسیاسیة یإدار

م إلى الباب العالي 1891مایو  15ه،  1303شوال  7بعثھا بالتلغراف في      

، وفي ھذه الالئحة )14(عشرة صفحة من الحجم الكبیروھي تتكون من إحدى 

 َّ على المجھودات التي بذلھا من أجل إرساء دعائم اآلمن واالستقرار في  مَ تكل

البالد كما ارسى دعائم التبعیة للدولة العثمانیة ألول مرة منذ عودة العھد 
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عھد  العثماني الثاني الذي اتسمت عودتھ باستعمال القوة المفرطة، أما عھده فھو

متمیز باآلمن واالستقرار واالنجازات التي یحصیھا في الئحتھ وأنھ  یعمل على 

حفظ البالد خاصة بعد احتالل فرنسا لتونس وأنھ یعمل جاھدا إلبعاد الطلیان عن 

في المادة األولى  ذكرهفورد ھذا في مقدمتھ أما ما أورد من انجازات ، الوالیة

  :ومنھا

ن تصدیر الحلفاء وخصص لھا میناء خاص حتي الجھود المبذولة في تحس - 1

ً شقر 1.099.000وصلت قیمة التصدیر إلى    .ا

ھم من االعشار نظم شیوخ القبائل وربطھم بالمتصرفیات والوالیة وإعفا - 2

ً م، واحرز تقدم1884والضرائب عام  في میزانیة الوالیة بزیادة قدرھا  ا

ً شقر 200.000   .ا

جھات الغربیة فسادا في األرض عند منع قبائل ورغمھ التي تعبث في ال - 3

حدودھا مما زاد في تنمیة االھتمام بالزراعة واإلنتاج الحیواني نتیجة انتشار 

  . اآلمن في الجھات الغربیة من الوالیة

د ما فعلتھ الجھات العامة انتشار الخدمات البلدیة في كل أنحاء الوالیة وعدَّ  - 4

ألسواق والخدمات العامة سواء للوالیة والخاصة من المواطنین في انتشار ا

 -المساجد  -االسواق  - التعلیمیة والبریدیة والتلغرافیة، حیث انتشرت المدارس 

 920وأقام والمدابغ الجلیدة الصوفیة المصانع ووالحدائق  –المطابع  - المصانع 

 ً حدیقة في ربوع طرابلس وبنغازي، وأخیرا تأمین الطرق من  2335 ومصنعا

ع الطرق لسالمة القوافل التجاریة في جمیع انحاء الوالیة وعمل دوریات قطا

دائمة لمراقبة سیر القوافل وسالمة وصولھا حتي أقصى الواحات والمراكز 

  .التجاریة كما تعھد باستمرار العمل طوال مدة وجوده في الوالیة
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  :الصادق المؤید الئحة -5
ایة الئحتھ وفي توقیعھ بأنھ المستشار ذكر السید اللواء الصادق المؤید في نھ   

لسلطان عبدالحمید الثاني والمبعوث الشخصي للسید محمد المھدي لالخاص 

السنوسي المقیم بالكفرة  وقد اھتم بجمیع الواحات والقرى والقبائل التي جاءت 

خصوصیات كل منطقة وتاریخھا وأنھ رتب أمور كل  في طریقھ متناوالً 

  . الشاقة حلتھ الطویلةالمناطق التي مر بھا في ر

سم بخط یده  20× 30صفحة من النوع المتوسط )  13(وتتكون الالئحة من     

م وتتكون من مقدمھ شرح فیھا أھمیة 1895مالیة  1311سنة كانون الثاني 

 )15(ط اآلمن وعالقاتھ الواسعة بالسودان وأفریقیاودور الشیخ السنوسي في ضب

وذكر السید الصادق في الئحتھ بالرغم من أھمیة الكفرة من حیث انھا مركز 

تجاري ھام لتجارة أفریقیا إال أنھا لم تصلھا سلطة الدولة  مركزٌ السید السنوسي و

وكلف  لكفرةالعثمانیة وھو أول رجل عثماني علق علمین على أحد المباني با

ن إتبع متصرفیة بنغازي بمباركة الشیخ السنوسي ومن قبلھ حاكم علیھا ی

استقرار المنطقة وإعمارھا یرجع إلى إقامة عالقات ودیة مع الشیخ السنوسي 

وتجار المنطقة الذین یسیطرون على تجارة أفریقیة من المواد القابلة للتصدیر 

ن على تجارة  الرقیق وأشاد سیطراتودعم العالقات مع السودان وتشاد اللتین 

ن تتمتعان بموقع ھام لجبال تبیستي، كما عرج یكذلك بكل من جالو و أوجلة اللت

على القبائل التي سكنت ھناك وھدأ من نفوس القبائل المتشاجرة وبین أصولھا 

وھجراتھا وأھمیتھا لمتصرفیة بنغازي وكذلك منطقة اجخرة وقبائلھا واھتم 

صفحات وعالج جمیع  8ة بنغازي وخصص لھما الصادق المؤید بمتصرفی

مشاكلھا في اإلدارة والتنمیة وإدارة البالد وتنمیتھا ومراكزھا الخدمیة حیث 
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واقترح توصیل التلغراف من  ابھن یمنعدملاتحدث عن التلغراف والبرید 

غیر المبرر للنھوض بمتصرفیة مصراتھ وعزز الئحتھ بالحدیث عن اإلھمال 

ً ووضع عددبنغازي صاحبة  ً الموقع المھم والتي تتبع مدینة اسطنبول رأسا من  ا

  :المالحظات واالقتراحات الفوریة مثل

 .نظام الضرائب غیر عادل في تحصیلھ - 1

المحاكم وتشكیالتھا وعدده ال یتناسب وعدد السكان وال یخدم العدل في  - 2

 .لناس في قضایاھم الضروریة والملحةاالمتصرفیة وال ینصف 

 4لتعلیم وعددھا قلیل ال یتعدى ایكفي حاجة الناس إلى  عدد المدارس ال - 3

 .مدراس حتى مدینة درنة 

 .تعتمد متصرفیة بنغازي على اإلنتاج الزراعي والحیواني - 4

وھذا یحتاج إلى مساعدات زراعیة وطبیة لإلشراف على صحة         

 ن إلى المنطقة والكثیریالحیوانات والقضاء على األمراض بإرسال أطباء بیطری

من التوصیات المھمة التي ال یتسع المقام لذكرھا في ھذا البحث ولكنھا تعبر 

قرون إال قلیال  ةعن حقبة الوجود العثماني الخانق الذي اصیب بھ وطننا أربع

وتركنا لالستعمار وعلى الجمیع البحث في ھذا القصور إلظھار معاناة شعبنا 

  .من أخوة الدین وال عیب في إظھار الحقیقة

  :محمد كامل باشا ئحةال -5
وھو من مستشاري السلطان عبدالحمید ضابط برتبة فریق كلف لدراسة      

أحوال طرابلس الغرب وھذه الوفود والھیئات التفتیشیة كل ذلك یرجع إلى 

والیات  8تعادل  ىلسلطان عبدالحمید الثاني بھذه الوالیة التي ھلاالھتمام الفعلي 

مساحة وإمكانیات، ومن خالل قراءة الئحتھ  عثمانیة أي أنھا بمستوى دولتین
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طرابلس  - ترھونة - مصراتھ –الخمس  ة خاصةنجده في كثیر من مناطق الوالی

یشترك ویدعو إلى حمالت غرس األشجار واالھتمام بالمواسم الزراعیة، ولكن 

اغسطس  29قع الالئحة بتاریخ قد ووالالئحة مدة إقامتھ في الوالیة  لم تذكر

 15سم وفي  37.5× 23.5م من الحجم الكبیر 1892 سبتمبر 10م  1308

مادة تتعلق بجمیع أمور الوالیة وھي باألرشیف  25صفحة وتحتوي على 

  .)16(العثماني في اسطنبول 

الالئحة في جملتھا تتكون من مقدمة وفصلین الفصل األول یتكون من        

-تلغراف ال –الطرق البحریة  - المواصالت -مادة  في خصوص الزراعة) 12(

األشجار المثمرة وتحسین أنواعھا وخزینة الوالیة وتنمیة  -االقتصاد -الثقافة

الفصل الثاني إقامة عمل ثقافي سواء بتطویر المناھج الدراسیة أو  ،مواردھا

ال فن أھل الوالیة ال یجیدون اللغة التركیة رغم ھذه المدة الطویلة إالبعثات حیث 

الدفاع عن أنفسھم في المحاكم وال یعرفون ماذا یقول القاضي یتمكنون عن 

الموظفون في مؤسسات الوالیة لیسوا على ) 14 -13(ویقول في المادتین

المدارس ینقصھا العنصر النسائي، أما بالنسبة فمستوى یؤھلھم للقیام بأعمالھم 

ً میلون 18فبلغت لضرائب الوالیة ً ملیون 12والمحصل  ا دخل الوالیة من أما  ا

ً  عالٍ فمور والزیتون اشجار الت ویحتاج إلى اھتمام باإلنتاج حتي یمكن  جدا

االعالم التي على المباني ال تعبر عن أعالم الدولة فمنھا أعالم . تسویقھ

الدعاء في المساجد یشمل السلطان العثماني و –الصالحین والدول األوروبیة 

تنقصھا  والبلدیات كثیرة ولكن. ووالي الوالیة ویجب أن یقف الدعاء للوالي

الصراع القبلي كثیر جدا ومنتشر و. العناصر الفاعلة من المھندسین واألطباء

تھریب السالح واألضرار و، ویجب إیقافھ من عملیات الحرث والھجرة الداخلیة
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أھالي الوالیة والتي تنجم عنھ في قطع الطرق وعدم استتاب اآلمن الداخلي 

وفیر األعداد الكافیة من الجیش ویجب ت، متدینون ولكن تنقصھم القراءة والكتابة

م مناقشتھا وإثارتھا كل ھذه المواضیع ت ،حدود الوالیةلحمایة والشرطة 

ً والوالة  ،ضعھا أمام الدولة العثمانیةوو ولكن االھتمام قلیل والمسافة بعیدة جدا

حیث واإلصالحات شكلیة  غیر نافذتطبیق القوانین ففي البالد  ىلھم الید الطول

ال فعل وال عمل، وھناك الكثیر من اللوائح التي ال یمكن ذكرھا لمحدودیة 

ً البحث ولكن سنخصص لھا بحث ومن ھذه ، كي یھتم الباحثون بدراستھاآخر  ا

اللوائح الئحة عمر باروق أفندي والئحة الیاور فخري أفندي التي تتعلق 

مادة كتبت ) 25(باألمور لعسكریة وسائر األمور النافعة وھي من وببنغازي 

م، والئحة أحمد راسم الثانیة والمتعلقة 1905الموافق  1323في ذي الحجة 
والئحة مجلس الوالیة بخصوص  ،، بنھایة عملھ في والیة طرابلس الغرب)17(

مال كالست خرآ قاالً النفوذ اإلیطالي ھذه وغیرھا سنخصص لھا م )18(تزاید

الجھود التي بذلت في العدید من الھیئات والشخصیات التي لھا الید الطولى 

قامت ھذه ، )ءامجلس الوزر( سواء في القصر العثماني أو الصدارة العظمي

الوطن وإن لم یكن في المستوى  ما یلزم نحو الشخصیات المشكورة بالواجب

  .الذي نریده

ة بحثي أن طرابلس الغرب لیبیا الحالیة لیست نكره فقد أود أن أقول في نھای      

َّموف من الكتاب ب األلواستھوت ق زارھا ف ،األدباء والمشاھیر والساسة والحكا

زارھا و، رواد العلم وانبھروا بكرم أھلھا وشجاعتھم وأخالقھم وحسن مدنھم

، واستماتتھم في الدفاع عن وطنھمأھل الحرب وكتبوا عن شجاعة أھلھا أیضا 
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ً القراصنة ورغ زارھاو ما یقوي نفوس م سوء عملھم إال أنھم قالوا عنھا أیضا

  .حتى تزداد محبتھم لھاأبنائھا 

یت مدینة أم ما ر1510ر عاموافاندرویبالقرصان اإلسباني الكبیر قال عنھا       

صمة لكبار اإلمبراطوریات نھا تشبھ عاإ، جمل منھا وال أنظف وال أكبر منھاأ

رة، فاستھوت كل من زارھا حتى لم یبق من أھل الشرق والغرب إال المشھو

  وكتب عنھا، فلماذا ال نكتب نحن تاریخھا وفنھا ومقاومتھا ومستقبلھا؟

ن طرابلس الغرب كانت القضیة المركزیة بالنسبة للسلطان إویمكن القول       

الجیش  الكتاب والصحفیین والنواب ورجاالتعبدالحمید الثاني ولكل 

أرضنا، فقد بعث بالعدید من  ھم فيؤُ لذین شاركوا وسالت دماوالمجاھدین ا

اقترحوا ولكن التنفیذ لم ووھیئاتھ لدراسة حالة الوالیة وقاموا وأبلغوا  رجاالت

حتى الموت  ةیكن في المستوى المطلوب، حیث كانت الدولة العثمانیة ضعیف

  .ویةبیرة وحركة االستعمار نشطة وقوالمؤامرات  الدولیة ك

إن ھذه النخبة من كبار رجاالت الدولة من العسكریین والقضاة       

والمھندسین ورجاالت السیاسة واالقتصاد وكلھم على مستوى المھمة التي كلفوا 

بھا واتضح ذلك في لوائحھم وتقاریرھم التي دعت إلى اإلصالح والنھوض 

ً بمستوى الوالیة ولكن التنفیذ كان ضعیف ً ئیوبط ا ُ 1551منذ عام ف ا  نَ بْ م لم ت

م، ال شك أنھا كارثة لم یفعلھا جمیع دول االستعمار 1902المدارس إال في عام 

  .ستحق التشھیر والمقاضاة الدولیةتو

بأولئك الكتاب والصحفیین ورجال األعالم والتاریخ وال یفوتنا أن ننوه       

) اللتان(مثل صحیفة الفجر التركیة ذین أثروا القضیة اللیبیة بمؤلفاتھم الرائعة ال

شیخ  جمال الدین أفندي، وكذلك - را ساباناك -ھالة شفتن.د - ور ضیاءنأ –
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ً نلوم كل كتابنا و،یوسف حكمت وغیرھمالقاضي اإلسالم، و مترجمینا  وأخیرا

في مذكرات السلطان العثماني عبدالحمید الثاني في فصولھ  ذین أھملوا ما وردال

صصھا لطرابلس الغرب في مذكراتھ السیاسیة حول بنغازي وطرابلس التي خ

ذان لالصالح السعداوي، .د ،حرب محمد.دلغرب ولم یذكروا حرفا منھا امثال ا

في كتابھا حرب طرابلس  ھالة شفقن. تھملھا دترجما مذكرات السلطان فلماذا لم 

صفحتھ أوجالل توفیق كارا شابان في ، م في صفحتھا التاسعة1911-1912

مر أوا(أو رمضان یلدز  في كتابھ  ،من كتاب طرابلس بنغازي فزان176

، )226-234عمار طرابلس الغرب، ص إالسلطان عبدالحمید الثاني في 

مانة التي یجب أن یتحلى بھا كتاب التاریخ قال وغیرھم من أھل الصدق واال

  .التاریخ لھم انكتبیكذبون  الناس عندما بدأ :سفیان الثوري
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  :امشھوال
  
منشورات بیت  ،الكتاب الذھبي في تاریخ تركیا: شلاردوغانمیرتوفسور بر) 1(

  .ترجمة الباحث. 213م، ص 1991الكتب، استانبول، 

بیروت، : التیارات السیاسیة المعاصرة، دار النھضة : عبدالحمید البطریق) 2(

 .78م، ص 1974

دین مذكرات األمیرة عائشة عثمان اوغلو، ترجمة صالح سعداوي وكمال ال) 3(

 .11ص، 1م، ط1991، األردن-عمان  ،اوغلو

مذكرات السلطان عبدالحمید، ترجمھ عن النص : محمد حرب عبدالحمید) 4(

  .1991، دار العلم، دمشق، 3ط،األصلي

طرابلس لیبیا  -االیطالیین مجيءاحمد صدقي الدجاني تاریخ لیبیا قبل  -)5(

 .150- 194م ص1971

 

تونسیة ترجمة عبدالجلیل التمیمي تونس ص ة اللالمسأ، عبدالرحمن تشایجي)6(

 .م 1973سنة 151- 150

 .، ترجمة الباحث268، صاألولالجزء ،دائرة المعارف التركیة) 7(

صاحب الخالفة السلطان عبدالحمید  ةاوامر والھام صاحب الدولة حضر) 8(

 - االرشیف العثماني تصنیف یلدز –الثاني إلى والي طرابلس الغرب 

االرشیف . ، اسطنبول3كرتون  156رف ظ 156XXXVأوراق 

  .الالئحة بمكتبة الباحث: العثماني 
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الئحة محمد نامق توجد باألرشیف العثماني تحت تصنیف یلدز رقم ) 9(

yee,1379 - 14,126ترجمة الباحث.  

م، 1970دار صادر،: والة طرابلس الغرب، بیروت: الطاھر الزاوي ) 10(

 .38، 37ص 

 ،رب وبنغازي امیر االي حسن حسنيالئحة تخص طرابلس الغ) 11(

  .ومكتبة الباحث YEE,331,14,126,1یلدز

إدریس بوسطن، محمد ھالل افندي لوائح حول الیمن، ابحاث في التاریخ ) 12(

 .؛ ترجمة الباحث326 - 301ص  3م، ج1982العثماني، اسطنبول 

الئحة تخص طرابلس الغرب، أبحاث في التاریخ العثماني، : نجاة قونش) 13(

 .، ترجمة الباحث256- 245م، ص 1980طنبول اس

الئحة أحمد راسم باشا مسجلة باألرشیف العثماني اسطنبول تحت رقم ) 14(

YEE ,207,14,126,1.  

مالي وھي باألرشیف العثماني  1311الئحة الصادق المؤید لعام ) 15(

  .ترجمة وتحلیل والباحث  YEE 401,13, 1, 1اسطنبول تحت رقم 

  .YEE.364.14, 126,1مل باشا، االرشیف العثماني الئحة محمد كا) 16(

 Y.A.RESاالرشیف العثماني  ،م1905/ 1323الئحة عمر باروق )17(

134.12.  

  .Y.A.RES. 1320.8.12.29/39النفوذ اإلیطالي ) 18(
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 لیبیا  الحاجة إلى تبني مفاھیم التربیة البیئیة بالنظام التعلیمي في "
  "كمدخل للحد من ظاھرة التلوث البیئي 

  )رؤیة مستقبلیة لدور المنھج والمعلم(
                                                                                    

  خالد المختار الفار .د                                                                                            
  علم النفسقسم                                                                                                  

   الزاویةب كلیة اآلداب                                                                                  
  :البحث ومشكلتھ  مقدمة

ً اضیئة وتحسینھا من أجل األجیال الحإن حمایة الب      رة والمقبلة أصبح ھدفا
ً  للمجتمع ا استراتیجیات في خطط إلنساني، ویتطلب ذلك وبشكل عاجل أساسیا

عض نظر الب في يالبیئالتلوث ان النامیة، وھذا ما جعل التنمیة وخاصة في البلد
ھا، والتخطیط لھا والتنفیذ رتدااا من خالل لھإیجاد حل بد من مثل مشكلة الی

مشكالت البیئة تتمیز بتنوع كبیر من حیث طبیعتھا  أنوالمتابعة باعتبار 
، ومشكلة التحضر فھناك الفقر والجوع وسوء التغذیةوتعقیدھا   واتساعھا

تصحر وتلوث البیئة بشتى أشكالھ ونضوب الموارد وتبدیدھا ومشكلة ال
  .وغیر ذلك من مشكالت البیئة هومضار

جد في جمیع البلدان مھما كان تطورھا تو يالبیئالتلوث إن مشكالت      
حیث یوجد بعضھا في  ،ألخرھا قد تختلف من بلد نكلو ،الحضاري واالقتصادیة

یة حیث ماالبالد الصناعیة المتحضرة، ویوجد البعض اآلخر في البلدان الن
البلدان عده مشاكل بیئیة قد تعزي إلى التخلف وضعف السیطرة على  هجھ ھذاتو

 الصحیة مأكانت الناحیة الغذائیة ن التنمیة فظروف المعیشة السیئة، سواء م
، وضعف إنتاجیة العمل ي الزراعیةراضار الغابات وتناقص خصوبة األحسوان

  .عدم كفایة التنمیةعوامل ترتبط في أكثر األحیان ب كلھاالبشري 
نحو التربیة  التجاهلن الضرورة تدعو إف يالبیئالتلوث ولمواجھة مشكالت      

لیس في  تضح أن حل ھذه المشاكلاھذه المشاكل خاصة بعد أن  في حل إلسھامل
ومھما كانت اإلمكانات المادیة  ةیمھما بلغوا من الكفاید االختصاصین وحدھم 

دون إجراء من ة یجاد حلول سدیدة للمشكالت البیئال یمكن إی والتقنیة، وألنھ
العملیة التعلیمیة وقد كانت ضرورة توافر  ھاتعدیل في جمیع مجاالت ومراحل
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ً العتراف المجتمع الدولي بھا في مؤتمر األمم المتحدة  التربیة البیئیة موضعا
حیث أشار ھذا المؤتمر في أحد توصیاتھ إلى  1972سنة " ستوكھولم"ة یللبیئ

ر ئالتابعة لألمم المتحدة، والسیما الیونسكو وسانھ یجب على المنظمات ا
برنامج تعلیمي دولي أن تتخذ التدابیر الالزمة لوضع الت الدولیة المعنیة االوك

َّ  ،بجمیع فروع العلمخاص بالتربیة البیئیة  وخارجھا  درس في المدارسوت
ً وصغاریویشمل جمیع مراحل التعلیم و ً إلطالعھم على ما وجھ للجمیع كبارا ا

یمكن أن یقوموا بھ من أعمال بسیطة في حدود إمكانیاتھم إلدارة بیئتھم 
  : التالیةوتكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة . وحمایتھا

 ما ھي اآلثار السلبیة التي تسببھا مشكالت التلوث البیئي ؟ - 1
 ىه البیئة لدیجابي اتجاإلما ھي األسالیب التي من شأنھا تنمیة السلوك ا - 2

 الفرد ؟
 ما دور المناھج التعلیمیة في تحقیق أھداف التربیة البیئیة ؟ - 3
 ما الخصائص التي یجب توفرھا في معلم التربیة البیئیة ؟ - 4
  :أھمیة البحث * 

إلى ما  هإن ما تحظى بھ التربیة البیئیة ھذه األیام من اھتمام وجدیة إنما مرد     
نوعیة إیجابیة في تعامل السلوك البشري مع البیئة  تتسم بھ من أھلیة إلیجاد نقلھ

وھو ما یعول علیھ في تجنیب العالم  ،الیة في ضمان استمرار ھذا السلوكعوف
رف التي نشأت في ظل افتقار عامة الناس نحالكثیر من  أنماط السلوك الم

ّ أن التربیة  ل وحدھا ال یمكن لھا أن تحللمعارف والثقافة العامة عن البیئة، إال
كافة المشاكل البیئیة التي تعزي إلى مجموعة من العوامل الفیزیائیة والبیولوجیة  

ولكن یمكن لھا أن تسھم في وضع الحلول  ،واالجتماعیة والثقافیةواالقتصادیة 
ن السلوك البشري عوخاصة تلك الناتجة  ،المشاكل البیئیةالمناسبة للعدید من 

خلق راض بعض األفكار للمساھمة في استعوتكمن أھمیة ھذا البحث  المنحرف،
تجاه التعامل مع البیئة وتكوین ثقافة بیئیة لدى المواطن یشعر  سلوك حضاري

ا من التلوث واإلھمال والتخریب والتصحر من نمن خاللھا أن ما أصاب بیئت
  .جراء اعتداء اإلنسان على بیئتھ
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التي یعیش فیھا  إلنسان من سلوكیات منحرفة تجاه البیئةاإن ما یقوم بھ      
تخذه هللا امر ھذا الكون ونفسھ الذي عَّ حیث أنھ ھو اإلنسان  ،یبعث االستغراب

 في سبحانھ وتعالى خلیفة لھ في األرض لیعمرھا ویستزرعھا ویستخرج ما
ً ھو اإلنسان ذاتھ الذي یدمرھا ویخربھا  والخیراتبطنھا من الثروات  نجده أیضا

أرجاء المكان بالسموم والعوادم  ویمأل ویقضي على مظاھر التوازن البیئي
والغبار والدخان، وھو الذي یقضي على جمال البیئة  واألتربةواإلشعاعات 

حمیات ویقضي  على الخضرة واألشجار ویلقي مفیقطع الغابات ویعتدي على ال
وما إلى ذلك من امتالء الشوارع بالنفایات  ،بالصرف الصحي في اآلبار

والحشرات والقوارض فتعكر  ع خصب لنمو الجراثیمتي ھي مرتوالقمامة وال
 باسماألمراض الجلدیة والحساسیة وغیر ذلك ما یعرف ب وتصیبھراحتھ النفسیة 

ن ممارسة بعض المھن في البیئات الصناعیة عاألمراض المھنیة الناجمة 
قضیة ثقافیة تربویة سلوكیة نفسیة في المحل األول، وال تحل وقضیة البیئة 

التشریعات والقوانین والعقوبات وحدھا، بل أن قضیة ب لوث البیئيالتمشاكل 
یتعین أن یسھم ة یھي قضیة مجتمع وإنماة الدولة وحدھا، یالبیئة لیست مسئول

فظة علیھا جمیع الھیئات والمؤسسات والجمعیات األھلیة واألندیة المحا في
م واإلعالم ورجال العلم والتعلیوالنقابات المھنیة ورجال الوعظ واإلرشاد 

ألن القضیة عبارة عن سلوك فردي منھ واآلباء واألمھات والمفكرون والكتاب 
ً على سلوك الفرد  ما یتم داخل البیت وال یمكن أن توفر الدولة أو المجتمع رقیبا

بجدوى  وھي قضیة اتجاه عقلي فكري ثقافي وقضیة إیمان  بیتھ،داخل 
ومن ھنا تتضح أھمیة ھا باستمرار، بل والعمل على تحسین ،المحافظة على البیئة

كمدخل للحد من بلیبیا الحاجة إلى تبني مفاھیم التربیة البیئیة بالنظام التعلیمي 
  .ظاھرة التلوث البیئي من خالل دور المنھج التعلیمي والمعلم 

  :أھداف البحث 
 .السلبیة التي تسببھا مشكالت التلوث البیئي  اآلثارالتعرف على  - 1
یجابي اتجاه البیئة إلسالیب التي من شأنھا تنمیة السلوك االتعرف على األ - 2

 .لدى الفرد 
 .تحدید دور المناھج التعلیمیة في تحقیق أھداف التربیة البیئیة  - 3
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 .تحدید الخصائص التي یجب توفرھا في معلم التربیة البیئیة  - 4
وضع جملة من التوصیات التي من شأنھا تأكید مفاھیم التربیة البیئیة  - 5

 .من خالل دور المنھج والمعلم  لیبیاالتعلیمي في بالنظام 
  :منھج البحث 

إبراز أبعاد مشكلة البحث  ىاستخدم الباحث المنھج الوصفي الذي یھدف إل     
المتغیرات  ھاجل توضیح وتحدیدأوالقیام بتحلیلھا ومناقشتھا وتفسیرھا من 

المعلومات المختلفة التي تتعلق بموضوع البحث من خالل تجمیع البیانات و
ً ، وكذلك ما  االستفادة إلمكانیةوالتجارب السابقة عند بعض الدول  منھا محلیا

ووثائق وتقاریر ودراسات ومراجع تناولت موضوع  أدبیاتتوفر للباحث من 
نتائج وتوصیات تسھم في تبني مفاھیم التربیة البیئیة  إلىالبحث بھدف الوصول 

  .المناھج التعلیمیة والمعلمین من خالل دور  بلیبیابالنظام التعلیمي 
  :المبحث األول 

  :ة مفھوم البیئ أوالً 
ة بأ) Environment(یعرف مصطلح البیئة       نھ العلم الذي یھتم بدراسة البیئ

   . )1(الناتجة عنھاالعالقات التفاعلیة ودراسة بعناصرھا العضویة والفیزیقیة 
ً  1972ر ستوكھولم عام وقد أعطى مؤتم ً متسعا ة فھما دل ،للبیئ ث أصبحت ت  حی

وا على ن الم ارذلك الرصید م ي وقت م ة المتاحة ف ة واالجتماعی ي  ،د المادی وف
  \.)2(مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاتھ

ي ستوكھولم عام        الي  1972وقد أوجز مؤتمر البیئة البشریة ف ف الت التعری
ة واالجتماعی( نظم الطبیعی ن ال ة م ي مجموع ة ھ یش أن البیئ ي یع ة الت ة والثقافی

ا  ودون فیھ م، وی ا زادھ تمدون منھ ي یس رى، والت ات األخ ان والكائن ا اإلنس فیھ
  .)3(نشاطھم

ي        د مرس ا محم ھ بأ) 1999(وعرفھ یش فی ذي یع ادي ال یط الم ا المح نھ
ا  ة ومنشآت أقامھ ات حی ة وكائن اء وھواء وفضاء وترب اإلنسان بما یشمل من م

  .)4(إلشباع حاجاتھ
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ا  وجاء       ة بأنھ ن البیئ دة ع م المتح ف آخر لألم اوي "تعری ك النظام الفیزی ذل
ات األخرى، وھي كل متكامل اوالبایولوجي الذي یحی ن إو ،فیھ اإلنسان والكائن

   . )5(كانت معقدة تشمل على عناصر متداخلة ومترابطة 
ا م یش فیھ ي نع ة الت روف الطبیعی ل الظ درك ك ا ن ة، فإنن ذكر البیئ دما ن ع وعن

ة األ ات الحی كل بیئالكائن ان یش ا أن اإلنس ذا فكم ى ھ رى، وعل ھخ ھ : ت منزل
ي ووحدیقتھ، وسیارتھ،  ة الت ذي یشربھ، والمدین اء ال ذي یستنشقھ والم واء ال الھ

ال عھم، فإیقطن فیھا والناس الذین یعیش م ن الشأن نفسھ یكون مع الغابات والجب
ي ائوالطر رات والبحار الت ع ھي تیق واألنھار والبحی راد المجتم قاسمھما كل أف

ذي یحیط  و الوجود ال ى أن هللا ھ د عل األخرى تشكل بیئتنا، والقرآن الكریم یؤك
ول بب ِرقُ : (یئتنا النھائیة، ألنھ یق ِ الَمْش َّ ِ مَّ  َو َ ث َ وا ف ُّ ا تَُول ََم ْین َ أ َ ِرُب ف ِ  َواْلَمْغ ھُ هللاَّ َوْج

 َ ِنَّ هللاَّ یمٌ  إ ِ ٌع َعل ة[) َواِس رة آی ذلك )]115: (البق ول ك لُ : (، ویق َوَّ َو األ رُ  ھُ  َواآلِخ
اِھرُ  َّ َاِطنُ  َوالظ یمٌ  َواْلب ِ ْيٍء َعل ُكلِّ َش ِ ة[) َوھَُو ب د آی ي ، )]3: (الحدی ة ف وم البیئ ومفھ

ن األرض القرآن الكریم مفھوم شامل ومتكامل یقصد بھ كل ما ی حیط باإلنسان م
ماء و اوالس ال واألنھ اتالجب ل المخلوق واھر وك ؤث ر والظ ات والم رات والعالق

ةلمختلفة، فالتبادلیة ا ة وحیوی ن عوامل مادی ا یشملھ م ھ بم  ،البیئة ھي الكون كل
ة ل ة العربی ي اللغ ة ف دة دالالت لغویوكلمة البیئ ا ع ان ھ ھ ي المك أ فھي تعن المھی

َاَھا: (وھذا واضح  في قولھ تعالى ،والمعد لالستخدام ْرَض َمَدْدن َ ِیھَ  َواأل َا ف َْین ْلق َ ا َوأ
ْوُزونٍ  َرَواِسيَ  ِیَھا ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ َا ف َْتن ْنب َ ِشَ  َوأ ای ا َمَع ِیَھ ْم ف َُك َا ل تُْم  َوَجَعْلن َّْس َوَمن ل

ِینَ  َراِزق ِ ھُ ب َ ة[) ل ر آی ة )]21) (20: (الحج ریم أن البیئ رآن الك د الق ا أك ي  كم تعن
الى  ال تع ُكمْ (المكان أي إقامة البشر في كوكب األرض حیث ق َ أ وَّ َ َْرِض  َوب ي األ ِ ف

 ً ُُصورا َِھا ق ِ  تَتَِّخُذوَن ِمن ُسھُول اْذُكُروا آالَء هللاَّ َ ً ف ا ُوت َاَل بُی ْوا  َوالَ  َوتَْنِحتُوَن الِجب َ تَْعث
ْرِض ُمْفِسِدینَ  َ ِي األ   .)]74: (األعراف آیة[) ف

اق      ً واتس ع  ا ا تم ث وم ددات البح رض لمح إن م التع ة ف وم البیئ ول مفھ ھ ح
ة  نل أالباحث یحاو وم البیئ ھ یشیر وأن یحدد مفھ بحسب المنظور وأن یشیر إلی

ب  كل تعریف  یتناول الذي ب الطی ى النحو ) 2006(والتي أشارت إلیھم زین عل
   :)6(التالي
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  :البیئة الفیزیقیة 1
ات       ة، ضوء ، والمكون ي تشمل، حرارة، رطوب ل الت وھي مجموعة العوام

ك  اء، یابسة تل واء، م ن الھ ؤثر المادیة م ائن الحي وی ي تحیط بالك ات الت المكون
  .تأثر بھایفیھا و

  :البیئة البیولوجیة. 2
  .ھي مجموعة الكائنات الحیة التي تحیط بالكائن الحي ویؤثر فیھا ویتأثر بھاو   
  :البیواجتماعیة البیئة . 3

ة و      ة اإلحیائی ي البیئ ةھ مل  واالجتماعی اتوتش ة والحیوان النبات  اتالمنزلی
  .والكائنات اإلنسانیة التي تؤدي خدمات ،ةأنسالمست

  :اجتماعیةالبیئة سیكو. 4
ة       ة اجتماعی ذین نة نفسیة ناجموھي بیئ راد ال اطن لألف ن السلوك الب ك ع حت
وز  فاھیممق والائوالعادات والتقالید والطر ،بھم ات والرم ادات واألخالقی واالعتق

ب  ن الكت ر النظامي م والمجالت والصحف واإلذاعة واللغة ووسائل التعلیم غی
  .والصور والحاسوب واالنترنت

  البیئة المشیدة -5
من مكونات  یستخدمھوتشمل كل ما یستطیع اإلنسان أن یصنعھ من تقنیة أو      

بكات  ناعیة وش ز الص كنیة والمراك اطق الس اء المن ي بن ة ف ة ملموس مادی
  .المواصالت واإلعالم وغیرھا

  البیئة االجتماعیة  -6
بط       ي تض یم الت د والق راف والتقالی ریعیة واألع نظم التش ة ال ي مجموع وھ

  .حركة المجتمع وعالقات عناصره
  :البیئة المحلیة -7

واھر       ن ظ ط م ذا الوس منھ ھ ا یتض رد بم ھ الف یش فی ذي یع ط ال ي الوس وھ
ة ،  ر المختلف ائل النش الت ووس ائل المواص كان ووس آت وس ة ومنش طبیعی

واألعراف، وجمیع أوجھ النشاط البشري التي تتداخل بعضھا  والعادات والتقالید
 ً ً أو معقدا ً بسیطا   .مع بعض تداخال
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  البیئة السیكولوجیة  -8
اره أو سماعھ       وھي الجوانب واألبعاد من ا لعالم التي تؤثر في اإلنسان وأفك

ي صحتھا  لكلمات أو ألفاظ تترك في الفرد بصمة واضحة أو قد یعتقد اإلنسان ف
  .وتؤثر فیھ

  :البیئي وأثارھا السلبیة التلوث مشكالت : ثانیاً 
ي       وث البیئ رف التل یط ( یع ي تح ا والت وب فیھ ر المرغ رات غی ھ التغی بأن

أثیرات  دوث ت الل ح ن خ انیة م طة اإلنس ة األنش ً نتیج ا ً او جزئی ا ان كلی باإلنس
ة أو ا ة والكیمیائی ات الطبیعی ن المكون رة م ر مباش رة أو غی ـولوجیة مباش لبیـــ

  . ) 7( )للبیئة ما قد یؤثر على اإلنسان ونوعیة الحیاة التي یعیشھا 
الم نتحدث عن وعندما         ي ع اخ ف ن فساد المن ا نكشف ع ة، فإنن قضایا البیئ

ة ب االطبیعیة الذي یحیط بن سـبب مشكلة زحف الصحراء والرعي الجائر وإزال
ات   ات ، الغاب واع الحیوان راض أن تھالكواالوانق ر  س دما ننظ د، وعن ى الزائ إل

ذه  ن ھ ً م ا درھا اإلنسان، وانطالق ا مص ا أن غالبیتھ أساس تلك المشاكل یظھر لن
رِّ  ﴿: النقطة تذھب أذھاننا إلى قولھ تعالى َ ي الب ِ اُد ف ََس َر الف َ َھ َْت  ظ ب ا َكَس َم ِ ِر ب َْح ب َوالْ

 َّ ََعل ُوا ل ِذي َعِمل َّ َْعَض ال َھُم ب ِیُِذیق َّاِس ل ْیِدي الن َ َْرِجُعونَ أ   ) . 3(﴾الحدید اآلیةھُْم ی
ي        ودة ف یة الموج فیة األساس د الفلس د والتقالی ة العقائ ان ومجموع إن األدی

وم أن  ن المعل ھ م ة، وألن ین اإلنسان والبیئ ة ب ى عالق الدنیا، تسعى للحصول عل
ر راف م أكث د واإلس تھالك الزائ و االس ة، ھ ي الطبیع ي ف زان اإللھ د المی ا یفس

  )8( .ا التجدیدھشكل ال یجدي فیبریب في المصادر الطبیعیة التخو
ا والرفاھیة لبعض ني والصناعي قد حقق الرضي والتقموإذا كان التقدم العل      

ّ أن ھذا التقدم لم  ة الدول، إال ھ الحضارة والمدین ا حققت ن یترك اإلنسان لینعم م م
ً ویشرب فتنفبعد أن كان اإلنسان یسبب بعض المشكالت، دون أن ی ا س ھواء نقی
 َ ةماء خالیا ات الكیمیائی ن الملوث ذى ،م ة،  ویتغ ة عالی ة غذائی ام ذي قیم ى طع عل

اء  واء والم ي الھ ھ ف ي بمخلفات ورة لیلق ناعة المتط ة والص ر التقنی اء عص ج
ى  وي عل اء یحت واء، ویشرب م ع الھ والغذاء، وأصبح اإلنسان یتنفس السموم م

ي ج ذى طعامده وتسبب لسعناصر ضارة تسري ف ل واألمراض، ویتغ ً ھ العل  ا
ً، إضافة  ىملوثا ة  إل ات الصناعة واألنشطة التقنی د تصاعد مخلف ض تزای ي بع ف
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ة وما سببتالدول  ة طبق اض كثاف ازات واألبخرة وانخف ات الغ ھ من تصاعد مخلف
ى الدرع الواق دتعواألوزون التي  ي لكوكب األرض، وھذا سوف یؤدي بدوره إل

ً ش ً ونشوء مشكالت بیئیة صعبة الحلخلل یحدث اضطرابا   .)9(دیدا
ة رغم یمشكالت بیئ النامیة تعاني من عدةكغیرھا من المجتمعات  الیبی دوتع      

ن انتش د م ىإضافة ،ارھا الجھود المبذولة من الجھات المختصة للح ا أق إل ل أنھ
ً الدول انتشار ك المشاكل بسبب أمكان ا ا الاتلتل ة دامھ اوی دد السكان بھ ة ع  إال ،قل

لُ  م تخ ا ل اكل أنھ ك المش ن تل ورة  ،م ة بخط ة للبیئ ة العام ن الھیئ ً م ا وإدراك
نھج  ة م ى دراس ل عل ة تعم ة علمی كیل لجن م تش د ت ة فق كالت البیئ دادالمش   هوإع

ن اال ادیمك ھ  سترش ة للتنب تراتیجیة الوطنی ع اإلس ي وض ث ف تدامة بحی ة المس می
ة  اتعكس اختیارات لیبی ي  ،امةالمستدفي مجاالت التنمی ك المواضیع الت وھي تل

ة ة االجتماعی واء للتنمی ة س ل أھمی ة  مأ تمث حاح البیئ وطني وإص اد ال االقتص
ات  ي المنظم ھ ف ق علی روح ومتف و مط ا ھ ب وم ا یناس ا وبم ة علیھ والمحافظ

تدامة ة المس ة والتنمی ال البیئ ي مج ة ف ة واإلقلیمی م ، الدولی ي أھ ا یل رض فیم ونع
  : )10(وعلى النحو التالي یا بلیبالبیئي التلوث مشكالت 

حیة. 1 ة الص ن الناحی لبة  :م ا الص ع أنواعھ ات بجمی ن المخلف تخلص م تم ال ی
ذلك طر حیة، وك ر ص ة غی رة بطریق ائلة والخط الت ائوالس ع الفض ق تجمی

ذبو ة لألمراضالقمامة مما ساعد على انتشار ال وارض الحامل ا  ،اب والق وھو م
  .األمراض ذات العالقة من غیرھاة وانتشار مرض األكیاس المائی إلىأدى 

في كثیر من األحیان بالحرق العادي األمر  الصلبةیتم التخلص من النفایات . 2
المسببة للكثیر من أمراض الجھاز التنفسي،  الذي سبب انبعاث الدخان واألبخرة

ي  تم تصریفھا ف ث ی ة حی ة بدائی ا بطریق تخلص منھ تم ال ائلة فی ات الس ا المخلف أم
ى تلویث شواطئ البحر، حر في أغلب المدن الساحمیاه الب ي لیة فتعمل عل ا ف أم

رى دن والق دواخلو الم ائلة ت ،ال ات الس إن المخلف وداء أو ف ار الس ي اآلب ع ف وض
ة،ل في الودتترك لتسی ن  یان واألراضي الزراعی تم ا األمر دون أن ت م معالجتھ

تخل تم ال ذلك ی ن األمراض، وك د م ات الذي یسبب في انتشار العدی ن مخلف ص م
ذا ن ،المستشفیات بإلقائھا في المكبات العامة وفر أو المحارقوھ دم ت ن ع  اتج ع
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ل أو صالحیتھا الخاصة بذلك ن األمراض مث ً إلى انتشار العدید م ، ما أدى أیضا
  .التھاب الكبدي الفیروسي

ارة. 3 ازات الض اث الغ ائل  انبع تخدام وس ل والمواصالت باس ة النق نتیجة حرك
ي اختلفة، وھذه الغازات لھالنقل الم وتسبب  ،انعكاسات خطیرة على التلوث البیئ

أمراض الحساس ث تفانتشار عدة أمراض ك از التنفسي، حی د یة وأمراض الجھ ی
ق من الرصاص الذي یدخل جسم اإل% 90الدراسات بأن حوالي  نسان عن طری

ض  الجھاز التنفسي والھضمي ن بع ي دراسة ع  ناتج عن عوادم السیارات، وف
ز  لیبیامدن  ر تركی د أن أكب ة وبالتحدید مدینة طرابلس وج ي المنطق للرصاص ف

ر بحوالي ،میكرو جرام 1960حمة بالسیارات وصل إلى التجاریة المزد  أي أكب
  .میكرو جرام 577ة بنغازي وصل مرة من المعدل الطبیعي، وفي مدین 28

4 . ً را االت عنص ة وأصبحت االتص اة الیومی ر الحی ن عناص ً لألیام درا سف مص
ن موجات  تنتجھمن مصادر التلوث الصحي والبیئي بما  ي كھرم ومغناطیسیة ف
ذا اعتماد تطلب معھ یحالة االتصاالت الالسلكیة األمر الذي  ة لھ مواصفات محلی

  .الموضوع
ة. 5 ھ انعكاسات  كثرة استخدام المبیدات الكیماوی ان ل ا ك ي مجال الزراعة م ف

  .لحیوانسلبیة على النبات واإلنسان وا
ي قص المیاه الجوفیةن. 6 ، بسبب االستنزاف المستمر لھذا المصدر واإلفراط ف

ي  ،الري التقلیدي ا ف ادة تركیزھ ة وزی ي نظام الترب ما نتج عنھ تراكم األمالح ف
ر  ا أث اه م ات للمی دل امتصاص النب المحلول األراضي، وترتب عنھ انخفاض مع

ً على المزروعات وزیادة  ةسلبا ا الترب تعری دان إنتاجھ األراضي  وانحسارة وفق
  .الصالحة للزراعة

اه الصرف. 7 ى می حي تلق ذه  الص ر ، وھ اه البح ي می احلیة ف دن الس م الم بمعظ
ً یھدد تش ة وة اإلنسان وتلوث میاه الشواطئ، حصكل خطرا ة وثیق اك عالق أن ھن

رة أمراض خطی ة واإلصابة ب ولیرا ،بین تناول المنتجات البحریة الملوث ل الك  مث
  .الجھاز التنفسيااللتھاب الكبدي الوبائي أو التھاب و
ة  وجود مصانع كیمائیة. 8 وانئ النفطی ن الم دد م ي وع على طول الساحل اللیب

ائلة  ةكل ھذه المنشآت الصناعی ا الس ي بمخلفاتھ ً (تلق ا ن غالب ي ) دون معالجةم ف
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ا تكون ساخنة (دھا ریبالبحر وكذلك میاه ت ً م ي التي غالبا ا یسبب ف اه م وث می تل
ن  ك م ر ذل ى غی ق إل ل الزئب ة مث ر الثقیل ة العناص ات وخاص ر بالكیماوی البح

  .ریة وصحة اإلنسانحالكیماویات السامة والملوثات الغازیة ما یھدد األحیاء الب
ورق رى انتشار بعض المصانع األخ. 9 كمصانع األسنمت والغزل والنسیج وال

اث واد ا واألث ناعة م ة وص ناعات الغذائی یة والص ناعات الھندس اء والص لبن
ا تن ة، وم ك إلوالكھربائی ة وذل وث البیئ ات تل ن مخلف ھ م واد تج ى م ا عل حتوائھ

ن سامةإصلبة وأخرى كیمیائیة ضارة  م تك ن التفاعل  ، أو أبخرةن ل تتصاعد م
أثناء اإلنتاج خاصة مصانع في وكذلك الغبار المتطایر  ،حدث عند اإلنتاجالذي ی

ً سبب أضرارما سارات والمحاجر والك األسمنت تؤثر على صحة اإلنسان  بیئیةا
  .وتلوث الھواء الجوي

ر      ن أب ى أن م ارة إل در اإلش أن تج ذا الش ي ھ كالت اوف وث ز مش ة تل البیئ
ار  ار واألنھ اه البح ة ومی وث الترب كلة تل ً مش ال عبھا ح ً وأص دا ا تعقی وأكثرھ

ة،  اه الجوفی رات والمی تجوالبحی ا وین ن نفای وث م ذا التل انع ھ ات المص ت ومخلف
ة،  واد الكیمیائی تعمال الم ن اس مدمثوع ات واألس دات اآلف ي ل مبی ناعیة ف ة الص

تجو ،ةالزراع رى  ین آت األخ اني والمنش ازل والمب ات المن ات مخلف ن نفای ع
ي  تخدامھا ف ة واس واد الكیمیائی اج الم ادة إنت وث بزی ذا التل كلة ھ زداد مش وت

  .)11(لوث التربة والمیاهالصناعة، حیث تؤدي ھذه المواد إلى ت
   -:آلثار السلبیة للملوثات البیئیةانعرض باختصار في ھذا الصدد و
  :ار السلبیة على المیاه الجوفیة والتربةاآلث -1

اه ال اه المصاحبة تتأثر المی وث نتیجة المی د التل ة تحت تھدی ة والترب اج إلجوفی نت
ن المیا النفط الخام، حیث یتم ضخ ات م ي إطار عملی ات ه ف اطن األرض لعلمی ب

تم فصلھا ع ضخ نفط الخام وی رك ال ي أحواض وب د السطح ویخزن بعضھا ف ن
ركتالشركات المنتجة و تنشئھامفتوحة  كبیرة ات األخرى تن ت ض الكمی ب اسبع

ن مصادر  ددون حواجز وتعمن على سطح األرض  ً م المیاه المصاحبة مصدرا
ة ل ائص النوعی م الخص ة وأھ اه الجوفی وث للمی ة التل ي درج احبة ھ اه المص لمی

ة واحتوا ة العالی د ؤالملوح ة، وتوج ات النفطی ن المركب ة م ز عالی ى تراكی ا عل ھ
لمالیین المكعبات من المیاه المصاحبة والملوثة بالنفط  ن  متجمعة في ما ال یق ع
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ة  اطق مختلف ي من ة ف ة، ممائة بحیرة أو برك ة بالصحراء اللیبی ول النفطی ن الحق
ا  إضافة إلى ذلك ھناك كمیات كبیرة من التربة الملوثة بالنفط یصعب تقدیرھا، م

لن التلوث النفطي أعنھ  ینتج ن بتسرب یو یتحل ة یمك ى مسافات عمیق ة عل الترب
اه  ة والمی ى خصوبة الترب ً عل لبا ؤثر س ذي ی ر ال أن تصل إلى المیاه الجوفیة األم

  . )12(بالقرب من المواقع النفطیة المقامةلمزارع على ا
  :ار الصحیة للملوثات البیئیة اآلث -2

ا الصحیة        ا آثارھ ائلة لھ ة الصلبة والس ات البیئی ات والملوث إن تراكم المخلف
ى صحة اإلنسان  ؤثر عل السالبة، حیث یساعد ذلك على انتشار األمراض التي ت

ات  بالمستشفیات سببھاحاالت المرض الموجودة  من%  90ولقد تبین أن  ملوث
د  حوالقمامة بصورة خاصة، ناھیك عن تصاعد روائ ،ةالبیئة بصورة عام العدی

ي تع ارة الت ازات الض ن الغ ة  دم عف المناع ي ض بب ف رطنة، وتس ادة مس م
اض زي وإجھ بي المرك از العص تالل الجھ ات  واخ ص الھرمون د، ونق الموالی

یة دى الر الجنس اء،جل ث ال والنس مى  حی ادة تس ازات م ذه الغ ون ھ تك
ین" ن" الدیوكس وع م ي ن ة  وھ ي البیئ ً ف ا ا تباث ازات أكثرھ راروالغ ا أض ً أن لھ  ا

ي ت رى فھ حیة أخ د بسص رطان الكب وي وس ل الكل ة والفش وھات جلدی ب تش
   .)13(والتخلف العقلي لدى األطفال والطحال والرئتین

  :اآلثار البیئیة -3
ا أضرار بتسب      ع أنواعھ ً الملوثات البیئیة والمخلفات المنزلیة والقمامة بجمی  ا

ف عل تعفن والتل ة لل واد العضویة القابل ة لوجود الم ى البیئ ة وعل ى الصحة العام
ً لھا تسبب أضرارلكیمیائیة والبیولوجیة والغازات كوكذلك الملوثات ا ى یبیئ ا ة عل

اوتسبب في تلوث التربة والمیاه الجوفیة،  ،طبقات األرض ي ب طن نتیجة الردم ف
ة األوزون،  ،األرض دمیر طبق ي ت اھم ف ذلك تس وان ووك ان والحی یب اإلنس تص

ة و اج المحاصیل الزراعی اض إنت ة، وانخف ً بأمراض والتھاب مختلف تسبب أیضا
ر الحمض اھرة المط ي ظ ات ف اتي والكائن اء النب الك الغط ى ھ ؤدي إل ذي ی ي ال

ة راو ،الحی اس الح ي االحتب بب ف ذي یریتس رارةي ال ة ح ادة درج ى زی ل عل  عم
ن احبھا م ا یص ي وم دلھا الطبیع ن مع ى م ورة أعل طح األرض بص رات  س تغی

   .)14(فوق األرض مناخیة قد تسبب مشاكل للحیاة
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  :اآلثار النفسیة واالجتماعیة -4
ة یإن الملوثات البیئ      ال الطبیع ة الصلبة تشوه جم ة وخاصة المخلفات المنزلی

یة لإلنسان، و واحي النفس ى الن ؤثر عل ا ی بب أیتم ة س ة بیئی واھر اجتماعی ً ظ ضا
ال ا ي أعم اركة ف دم المش اس، وع ور الحم ل، وفت ذمر والمل ل الت ة لمث نظاف

ة، ال التطوعی ذي ی واألعم ة ال ال الطبیع س جم ي بعك اح النفس بب االرتی س
والصحي وزیادة الحماس واإلنتاج والمشاركة االجتماعیة، وقد أثبتت الدراسات 

وسوء المعاملة والسلبیة نتیجة  ،ل االكتئابوجود العدید من األمراض النفسیة مث
ات  ن الملوث تخلص م ة وال دمات النظاف دني خ دمتھا ت ي مق ة وف سوء الحالة البیئی

  .)15(علمیةوحضاریة غیر البیئیة بطریقة 
  :اآلثار االقتصادیة والسیاحیة -5

ة       ن إن انتشار الملوثات البیئیة وفي مقدمتھا المخلفات المنزلی  دون معالجةم
ة  وفیر الرعای ن ت ة ع ائر الناتج الل الخس ن خ وطني م اد ال ى االقتص ؤثر عل ی

ة  ات الناقل ة وانتشار اآلف اه الملوث لألمراض الصحیة، ومعالجة األراضي والمی
ة،  ات البیئی ود الملوث اثر بوج ي تتك یاحي والت ي والس اط الترفیھ ى النش ؤثر عل ت

  . )16(داخل المجتمع

ً ثالث   :ةي حیال البیئنمیة السلوك اإلیجابت: ا
ھا واستغاللھا قضیة قضیة المحافظة على البیئیة وحمایتھا وتجمیلھا وتحسین     

ي ال ة ف انون مھم: ل األولحمتربوی ك ألن الق اتذل ن العقوب دد م ھ ال  ،ا ش فإن
ھ أنیستطیع  ن خطوات ة  ،یراقب اإلنسان في كل خطوة م أتي دور التربی ا ی وھن

ع البیئیة في توضیح أن البیئة ھي  ك لجمی ا مل اس، أنھ ع الن راث مشترك لجمی می
ن  نحتمي، األفراد لكل منا نصیب فیھا نأكل منھا وفیھا نعیش وبھا ذلك ال یمك ول

د ا أن یفس د من یبھلواح ن نص ر م ا أكث ذ منھ األن  ؛ھا أو أن یأخ دودة  ثرواتھ مح
وكذلك فإن األضرار  ،الفوائد االقتصادیة الناجمة عن البیئة حق مشترك للجمیعف

ً، وأي  ا الجمیع أیض ق ب ا تلح ة عنھ اءةالناجم ن  إس خصأي م وء  ش ة أو س للبیئ
ى ساستعمالھا أو اإل ؤدي إل ا ی ا  نضوبھاراف في استھالك مواردھ ى عجزھ وإل

اقص ،یة مساحتھا محدودةاألراضي الزراعفعن الوفاء بمطالبنا منھا   بل أنھا تتن
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زدوفي التصحر وكل أجزاء منھا في البناء آعن طریق ت دد السكان بشكل ی اد ع
  .مستمر

ي استغاللھا       وھناك الكثیر من مصادر الثروة واإلنتاج یتم اإلسراف الزائد ف
ك  ،ولذلك تنضب أو تتناقص أو تتالشى ق ذل ما یھدد المصادر بالنضوب وینطب

تھالك ي االس رفنا ف ا، وإذا أس اه واألرض وغیرھ ادر المی ى مص ك  ،عل إن ذل ف
   .)17( ما یضر بنا وبكل المجتمع وباألجیال القادمة ،ریؤثر على مستقبل المصاد

رد بعض األسالیب التي من شأنھا  دیمكن تحدیو دى الف ة السلوك اإلیجابي ل تنمی
  : تجاه البیئة وھيا
ع .1 ة رف ة البیئ وعي بأھمی اس  ال مائر الن ة ض ك بتنمی ا وذل ة علیھ والمحافظ

ا یثاري وغیر ذلك من القیم اإلوإثارة الشعور والسلوك ا ألخالقیة التي یحث علیھ
ذل  ،الدین اإلسالمي اء والتضحیة والب دق والوف د والقناعة والص ة والزھ كاألمان

ة  اءوالعطاء والوطنی ى المصلحة الخاصة  ،واالنتم ع عل دیر مصلحة المجتم وتق
رد  ،وكل ما یدخل ضمن التربیة الصالحة والتنشئة االجتماعیة السویة ة الف وتربی

ة و ادات النظاف ى ع رة عل ة األس الل توعی ن خ فقة م ة والش ارة والرحم الطھ
  .والمؤسسات االجتماعیة األخرى

ات ا .2 دیل اتجاھ ولھمتع اس ومی ة ونح لن و البیئ ذ نح بعض ونب ھم ال و بعض
ال  ع واإلھم ع والجش ة والطم ات األنانی تھتاراالونزع ب  س ة ح ى وتنمی والفوض

ل النظام واحترام القانون وتنمیة الرغبة ام والتطوع والقدرة على العم ة  الع لنظاف
ة ة المحلی ن مسئولیة  ،البیئ ً م ا و أیض دارسوھ اجد والم وادي والمس رة والن  األس

 .وأماكن العمل وأجھزة حمایة البیئة وغیرھا من وسائط المجتمع
ائلة  تعریف أفراد المجتمع .3 ة الصلبة والس ا القمام ة وبقای ات البیئ بآثار الملوث

ات وتل ع الغاب انع وقط ات المص یة ومخلف رارھا النفس یح أض اه وتوض وث المی
ا ائوكذلك أسبابھا  وطر ،ةوالمادیة والصحیة واالجتماعی ة منھ ا والوقای ق عالجھ

 .والتعریف بالبدائل السلوكیة التي تقلل ھذه المشكالت
ة .4 ائل اإلعالم المختلف ات ال قیام وس ؤتمرات وحلق دوات والم د الن اشوعق  نق

ا ة والش ة العام ة البیئی ر الثقاف تمرة بنش املة ومس ة ش ة وطنی ا مھم ملة واعتبارھ
 .أجھزة المجتمع كافةاھمة بمس
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سواء في كافة مراحل التعلیم وعلم النفس البیئي  التربیة البیئیة جھإدخال من .5
ضمن مفردات المواد الدراسیة المختلفة حیث  مادة مشتقلة بذاتھا كانت أم إدخالھا

وعیة بالبیئة وفي تغییر االتجاھات الت علیمیة لھا دور كبیر في تنمیةأن البرامج الت
 .نحو األفضل

  : المبحث الثاني
  : مفھوم التربیة البیئیة -أوالً 

ة  عندما     د بحثنا في المعاجم اللغوی ا نج ة فإنن ى التربی د معن ة لتحدی ا أالعربی نھ
ا (إلى الفعل ترجع في أصلھا اللغوي  و –رب ىَ (و ) یرب د أي ) رب ى الول َ ال رب فیق

  .)18(لھ ینمو، وربا الشيء أي زاد ونماغذاه وجع
َْرَض ": وقد ورد ھذا المعنى في القرآن الكریم عندما قال هللا تعالى      َرى األ َوتَ

تْ  ْیَھا الَماَء اْھتَزَّ َ َا َعل نَزْلن َ َِذا أ إ َ ً ف َتْ  َھاِمَدة ٍ  َوَرب َِھیج ٍ ب لِّ َزْوج َتَْت ِمن ُك ْنب َ ج " [َوأ الح
ت أي نمت وزادت لم )].5: (آیة ي بی َي ف ول رب ا تداخل فیھا الماء والنبات ، ونق

ي  ة وف ة والخلقی دیة والعقلی واه الجس فالن أي نشأ فیھ، ورباه بمعنى نشاه ونمى ق
ا: "التنزیل الحكیم یقول سبحانھ وتعالى َ ِین َك ف ِّ َُرب ْم ن َ ل َ اَل أ َ ً  ق دا ِی ْن  َول ا ِم َ ِین ْثَت ف ِ ب َ َول

ِینَ  ن ِرَك ِس ة" [ُعُم عراء آی الى، )]18: (الش ال تع ا : " وق ا َكَم بِّ اْرَحْمھَُم ل رَّ ُ َوق
 ً ِغیرا ِي َص َان َّی ة" [َرب ة )]24: (اإلسراء آی ى اللغوي للتربی ذا یتضمن المعن ، وھك

ھ،  ن جنس الشيء وطبیعت ادة تكون م ك الزی و وتل ذا النم ادة، وأن ھ النمو والزی
ي  ا ف ھ، أم ھ وخلق مھ وعقل ي جس و ف ذا النم ون ھ ان یك بة لإلنس األرض وبالنس

  . فیكون النمو من خالل الماء والنبات
رد الو      اب الف ي اكتس ة ھ ة البیئی ات مالتربی یم واالتجاھ اھیم والق ارف والمف ع

ً ت رد مسئوال ل الف اظ والمھارات وأسالیب التفكیر التي تجع ك للحف ھ، وذل اه بیئت ج
ات األخرىیتھا حتى تفاعلیھا وحم ي ت ي باحتیاجات الكائن یشالت ي شاركھ الع  ف

د عرف ة، وق ذه البیئ ي ھ ة وع ى تنمی دف إل ي تھ ة الت ة التربوی ا العملی ت بأنھ
ا مالمواطنین وفھمھ اتھم بھ ة عالق ة ومعرف اظ  ،للبیئ واالضطالع بمسئولیة الحف

ائ اتھم وبق ف ھمعلیھا لضمان حی ذا التعری اة أفضل وھ ق حی ى تحقی ، والعمل عل
   .)19(وعي بالبیئة وفھم معطیاتھاللتربیة البیئیة في تنمیة ال مھمةیكشف عن غایة 
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 ً  :ةیالتربیة البیئمضامین  -ثانیا
ن یالتربیة البیئ مضامینن إ       ة ال تستھدف تزوید المتعلم بمعلومات متناثرة ع

إن  ال تسعىأنھا وة لبیئا ذلك ف إلى بلوغ عدد معین من األھداف المنھجیة فقط، ول
وخلق شعور ومسئولیة  ،ةت البیئمسة مشكالة تستدعي مالیالتربیة البیئ مضامین

ة اه البیئ تعلم تج دى الم م ، ول ن ث امینم إن مض ة ف ة التربی ى  البیئی دف إل اءتھ  بن
ا دركات والمھ ة لفھالم یم الالزم ات والق ربط م رات واالتجاھ ي ت ات الت العالق

و ھ الحی ارتھ وبمحیط ان بحض ياإلنس دیرھا ي الطبیع ة  ،وتق ح حتمی وتوض
ادر ال ى المص ة عل ةالمحافظ ان  ،بیئی الح اإلنس تغاللھا لص ن اس رورة حس وض

ة ورفع ھ الكریم ى حیات ً عل ً وحفاظا ت ل ا ى لیس ذا المعن توى معیشتھ، وھي بھ مس
داد  ،مجرد موضوع معرفي ا ھي أع اءه ھوتوجیھالسلوك وإنم ذي یضمن بق ، ال

ة ھ خالی ن  في بیئت م  ،مشكالت أيم ة والفھ وعي والمعرف دى اإلنسان ال وتنمي ل
  .مشكالت بیئیة جدیدة ولیة والعمل على منعالمسئل موتح

 :ةیأھداف التربیة البیئ -ثالثاً 
و إع      ة ھ ة البیئی ام للتربی ى إن الھدف الع درة عل ھ الق واطن إیجابي لدی داد م

ام  ،ویلتزم بھ ویتحمل المسئولیة ،القرار اتخاذ ة واإللم ولدیھ اھتمام خاص بالبیئ
ة  ھ المعرف كالتھا ولدی ات الببمش ل مكون ارات العم زود بمھ ة وم ة المختلف بیئ

ن صیاغة و ،الفردي والجماعي ة ویمك ة البیئ مزود باتجاھات إیجابیة نحو حمای
  : )20(التاليأھداف التربیة البیئة في 

ع  واإلحساسعلى اكتساب الوعي مساعدة األفراد والجماعات  .1 بالبیئة في جمی
 .جوانبھا والمشكالت المتعلقة بھا

راد وا .2 اعدة األف ارات مس یم والمھ ن الق ة م اب مجموع ى اكتس ات عل لجماع
 .یجابیة في تحسینھا وحمایتھاإلومن حوافز المشاركة ا ،مشاعر االھتمام بالبیئةو
ة .3 ر إتاح كالف اركة بش ات للمش راد والجماع ة ص لألف ى كاف ابي عل ل إیج

 .ةیالمستویات للعمل على حل المشكالت البیئ
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 :المبحث الثالث 
  :ةیاھج التعلیمیة في تحقیق أھداف التربیة البیئدور المن  -أوالً 

ن    ة م ق جمل ة وف ة البیئ داف التربی یمكن للمناھج التعلیمیة أن تسھم في تحقیق أھ
  : )21(ق منھاائاألسالیب والوسائل والطر

ي  .1 ي إطاره البیئ اممساعدة المتعلم على فھم موقع اإلنسان ف بعناصر  واإللم
 .على ارتباط السكان بالبیئةالعالقات المتبادلة التي  تؤثر 

ھ  .2 ة ومعاون ة اإلنسان بالبیئ ي تطویر عالق ا ف م والتكنولوجی إیضاح دور العل
ات البیئ وازن العالق تالل ت د  اخ ائج عن ن نت ب م ا یترت ى إدراك م تعلم عل ة یالم

 .والتي تؤثر على حیاة البشر
وى الطب .3 ة والحضاریة والق ین العوامل االجتماعی ة إبراز فكرة التفاعل ب یعی

 .ومعاونة المتعلم على إدراك تصور متكامل للبشر في إطار بیئتھ
رات واالتجاھات  .4 ارات والخب ده بالمھ تعلم وتزوی دى الم ي ل تكوین وعي بیئ

ً في تعاملھ مع البیئةاالضروریة   .لتي تجعلھ إیجابیا
ات للنھوض بمستویات  .5 راد والجماعات والھیئ ین األف تأكید أھمیة التعاون ب

 .یئیةحیاتھم الب
لتعلیمیة في تحقیق أھداف التربیة اإلى دور المناھج ) 2007(ویشیر حسام محمد 

  )22(على النحو التاليالبیئیة 
  :أھداف معرفیة وتشمل* 
یش  .1 ي یع ة الت ة الطبیعی ن البیئ ة ع ات مناسبة ووظیفی اكتساب الطالب معلوم

 .فیھا، وتحدید أھمیة البیئة لإلنسان وغیره من الكائنات األخرى
ي ت .2 ة ف ة الكائن روة الطبیعی عریف الطالب بطرق وأسالیب ترشید استغالل الث

 .وأسالیبھ بطرائق ترشید استغالل الثروة البیئة
 .المشكالت التي یتعرض لھا بالبیئة وما یھدده من أخطاریحدد الطالب أن  .3
 .أن یتمكن الطالب من تحلیل مقومات التوازن الطبیعي في بیئتھ .4
وازن  قتراحاتمكن الطالب من یأن  .5 ق الت الحلول واألسالیب التي تضمن تحقی

 .الطبیعي في بیئتھ
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ة  .6 ن البیئ ائدة ع ة الس دات الخاطئ ر المعتق د وذك ن تحدی ب م تمكن الطال أن ی
 .وبیان  أوجھ الخطأ فیھا

 )االنفعالیة(األھداف الوجدانیة * 
وار. 1 ى ترشید استغالل م ادف إل واعي الھ ي ال ق البیئ د أن یكتسب الطالب الخل

  .بیئتھ
  .عالجھا وأوجھھق ائوطرب بمشكالت بیئتھ أن یعي الطال. 2
در. 3 ي  أن یق ة الت ات الوثیق ة والعالق ات البیئ ین مكون ق ب ة االنسجام والتواف قیم

  .تربط بینھا وأھمیة ذلك للحیاة
  .أن یقدر الطالب الجھود التي تبذل من أجل حمایة البیئة والمحافظة علیھا. 4
  :یةاألھداف المھار*  
ارات . 1 ي ممارستھ لمھ ل ف دة تتمث ارات عدی ن اكتساب مھ أن یتمكن الطالب م

  .معینة مثل مالحظة الظواھر الطبیعیة والبشریة وتفسیر تلك الظواھر في بیئتھ
تقراء . 2 ارة اس ة ومھ ي البیئ لیة ف ادرھا األص ن مص ة م ائق العلمی ع الحق جم

  .الحقائق
  .جودةممارسة مھارة التصنیف للكائنات المو. 3
  .مشروعات من أجل حمایة البیئةالقرار للقیام بممارسة مھارة اتخاذ . 4
  .اكتساب مھارة مقاومة بعض اآلفات الضارة. 5
ً نیاث   :ر معلم التربیة البیئیةدو -ا

دریسإ :یمكن القول ة  ن إمكانیة ت ة بالمراحل الدراسیة المختلف ة البیئ ادة التربی م
یم النظ امج التعل ي برن ا ف دریب أو دمجھ ى ت د عل ذه یعتم ي تنفی روع ف امي والش

ى ،تطبیق ھذا البرنامج علىمسئولین ال ین  بمعن داد أخصائیین أو معلم ة إع أھمی
ة ات التربی ة وخاصة كلی ات الجامعی ث  ،في التربیة البیئیة على مستوى الكلی حی

  .یكونوا مؤھلین لتنفیذ مضامین التربیة البیئیة وتنفیذ المناھج الخاصة بھا
ة یجب أن  إن أي ة البیئی ي مجال التربی اھج ف رامج والمن جھد یبذل نحو تنفیذ الب

ة  ى تنمی ذا المجالیركز عل ي ھ ا ف ا وتأھیلھ ة وتخرجھ ات الالزم یجب و ،الكفای
ة البیئ امج خاص بالتربی ي برن دریبھم ف الیین وت ع  ةیتأھیل المعلمین الح ي جمی ف
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ض مسئولیات إلى ) 1999(السید الشیخ  المراحل التعلیمیة ویشیر ي بع م ف المعل
  : أھمھا تحقیق أھداف التربیة البیئیة

تعداداتھم  .1 دراتھم واس ولھم وق ب می ل بحس ات عم ي مجموع الب ف یم الط تنظ
ة و د یشجتوتنظیم الزیارات المیدانیة والدراسات الحقلی ذل الجھ ى ب ع الطالب عل

 .وأن یحاول ربط العملیة التعلیمیة بالبیئة
 .ھم خبرات التربیة البیئیةماء تعلنأثفي البھ أن یكون المعلم قدوة لط .2
نتنفیذ مفردات  .3 ھ السلوك  جھم ة مشجعة ومرتبطة بتوجی ة بطریق ة البیئ التربی

 .نحو االھتمام بالبیئة والمحافظة علیھا
ة  .4 ة المحلی ي البیئ ین ف وة متخصص تعانة ودع ین االس تعانة بمتخصص االس

وتھم  لودع اني ال مث دس المب ي أو مھن دس الزراع اء أو مھن ئول الكھرب أو مس
رھم ة وغی ة البیئ از حمای املین بجھ اء دروس ومحا ؛الع الب إلعط رات للط ض

 مجال تخصصھ حول حمایة البیئة كل في
 .غرس االتجاھات العلمیة لدى الطالب لمواجھة المشكالت البیئیة المختلفة .5
 .تنمیة المھارات السلوكیة لدى الطالب تجاه حمایة البیئة والمحافظة علیھا .6
ة  .7 ین البیئ ة لتحس ع المختلف ات المجتم ع فئ اون م اركة والتع دأ المش د مب تأكی

 .وتطویرھا المحیطة
 .لنشر الوعي البیئي ؛سةوعات والخرائط والنشرات داخل المدرإعداد المطب .8
 .عرض أھمیة العنایة بالبیئة لإلنسان والحیوان وغرسھ كسلوك لدى الطالب .9

ادا .10 ارات وع وین مھ ي تك الب ف اعدة الط ن مس ة م ة یومی لوكیة إیجابی ت س
ا  اكن ونقلھ ن األم ا م ارع وغیرھ ة والش زل والمدرس ل المن یة داخ ة شخص نظاف

 .ملآلخرین المحیطین بھ
ذین إیجاد حواف .11 ة للطالب ال ز وتعزیزات للسلوكیات اإلیجابیة مادیة ومعنوی
ً نحیظھ ً وبارزا ً ملحوظا  .البیئة ورون اھتماما

ً لثاث  :ض الدولة عند بعیالتربیة البیئ -ا
ة باھتمت العدید من الدول ومؤسساتھا التعلیمیة       ة فجامع برامج التربیة البیئی

ً  دعتویسكنس األمریكیة  ا ة متطلب روة الطبیعی دراسة موضوع المحافظة على الث
ي ال ین ف ل المعلم ً لتأھی یا ة مأساس ة،رحل إن  االبتدائی ا ف ي كولومبی دإوف  ىح
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ات الرئیس وي ھالمقوم ام الترب امج  للنظ ي برن ین ف ع المعلم تراك جمی ي اش ھ
ة  وازن البیئ ال ت ي مج دریس ف بح الت ا أص ي بلغاری ة وف ة البیئی اص بالتربی خ

ً لتأھ لمتطلبا اء   ی اء واألحی ي موضوعات الكیمی ین واألساتذة وخاصة ف المعلم
ا ع كلی ي جمی ة، وف لة بالبیئ رى ذات الص وعات األخ ي والموض ین ف ت المعلم

نھج تمل الم د یش ى   تایالن اظ عل ي والحف وازن البیئ ال الت ي مج ررین ف ى مق عل
ة ة و البیئ ات الجامع ف كلی ي مختل ة ف ة البیئی ي التربی ررات ف الب مق ذ الط  یأخ

وفیتي  اد الس ي االتح ً (وف ابقا ً ) س ا ً  إجباری یا ً أساس ررا ة مق رت وزارة التربی أق
ة،   ى البیئ ة عل ال المحافظ ي مج ین ف ع المعلم إن اولجمی یا ف ي اندونیس ة ف لتربی

كایالبیئ ة الس ررات التربی ي مق منة ف ة ة متض د الوطنی ھا المعاھ ي تدرس نیة الت
رریوفي مالیزیا تعطي التربیة البیئ إلعداد المعلمین، ً ة مق ً اریتیاخ ا امج  ا ي برن ف

ي ا وف ي مالیزی ة ف ة الزراعی ة  الدرجة الجامعیة األولى في كل من الجامع جامع
رر  دتعوور، ماالیا، وجامعة كواال المب ي مق ً ف یا ً رئیس ة موضوعا ة البیئی التربی

  .امعة سبتر بمالیزیا المشكالت التربویة المعاصرة في ج
  :التوصیات

ع  ،الدراسیة تطویر المناھج .1 ي جمی ة ف ة البیئی ات التربی ع متطلب بحیث تتالئم م
الق  ى األخ ض عل ي تح المیة الت یم اإلس ى الق ز عل ة والتركی ل التعلیمی المراح

ل ة والس ذلك م ،ةت الطیبوكیاالكریم ا ل كالت البیئلم ل مش ة لح ار إیجابی  ةن آث
  .وتلوثھا

ع المراحل  تدریس مادة بأھمیةضرورة تشجیع االعتراف  .2 التربیة البیئیة بجمی
ة  یة المختلف واد الدراس ي الم ة ف لة أو مندمج ة منفص ة بالتعلیمی ب المرحل حس

 .الدراسیة
نفس البی .3 م ال ة وعل وم البیئی ال العل رورة إدخ ات اآلداب ض اھج كلی ي من ي ف ئ

 .انب نظري وآخر عمليجتنقسم إلى بالجامعات والمعاھد العلیا والتربیة 
ي  .4 یم األساس ي التعل ي مرحلت ین ف ة المعلم ة لكاف ة تأھیلی داد دورات تدریبی إع

ق  ي خل والثانوي  والمھني حول أھداف التربیة البیئة وأھمیتھا الحیویة لإلسھام ف
 .نسان والحیوانبیئة مالئمة صالحة لإل
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ة ل .5 ات تعلیمی ع إعداد كتب دراسیة ومعین ة الجمی ق بالبیئ ة تتعل مراحل التعلیمی
ع  وتطعیم مناھج التعلیم بمختلف أنواعھ ومراحلھ بالتربیة البیئیة بشكل متكامل م
یم  ل التعل ي مراح ل ف كل منفص یم، وبش ي التعل ة ف یة المختلف ردات الدراس المف

 .الجامعي ولجمیع الكلیات
د .6 اذج إع ة اد نم ة المرئی رامج اإلذاعی واد الب موعلم رو ةوالمس ق  ءةوالمق تتعل

 .بأسالیب مكافحة التلوث البیئي 
ات یاستحداث أقسام ل العمل على  .7 ي الجامع ة ف ة البیئی ا لتربی ص أفرادھ تخص

 .في العلوم البیئیة المتكاملة والتربیة البیئیة
اء  .8 بإنش ة  مكات ة البیئی یمللتربی وزارة التعل ات وا  ب بلجامع یم  و مكات التعل

ق بالمناطق اھج  تسند إلیھا اختصاصات متابعة تطبی ة بالمن ة البیئی ردات التربی مف
 .وخلق ثقافة بیئیة بالمؤسسات التعلیمیة ،التعلیمیة

ة  .9 بابیة وحرك كرات الش ة والمعس ات األھلی ارض والجمعی جیع المع تش
البیئة والتربیة البیئة  الكشاف وجمعیات الھالل األحمر لتوعیة المواطن في مجال

 . رات وحلقات النقاش في ھذا الشأنوالمؤتمعقد الندوات  في لتوسعاو
ة  .10 دابیر الالزم اذ الت ى اتخ ل عل رورة العم ة بض ات المختص زام الجھ الت

أسالیب التقنیة الحدیثة لتقلیل من انبعاث الملوثات من الشركات النفطیة ستخدام إو
اطق ال اورة للمن نفط المج ول ال ةحق ازات  ،عمرانی انع الغ ة مص ذلك متابع وك

د مستشفالووالكسارات والبیتروكیمیات ومصانع الطوب األسمنتي  ن التقی یات م
 .مخلفاتھا بصورة سلیمةلھا جتلبشروط حمایة البیئة وطریقة معا

ي ائالعمل على إیجاد الطر  .11 ق المناسبة الحترام المخططات والنسیج العمران
ا والنمط المعماري للمدن وال ة، بم س علمی اھیم  وأس ق مف ا وف عمل على تطویرھ

ي  ك مراقبف اصذل ام والخ اء الع ة البن راء  ،ة حرك احات الخض رام المس واحت
ى  دف المحافظة عل اء خارج المخططات بھ وكذلك العمل على عدم السماح للبن

 .األراضي الزراعیة
ادي  .12 ان الم أثر بالكی ھ تت ذي من المتعارف علیھ أن سلوك اإلنسان وعالقات ال

لذلك فإن األمر یتطلب وضع معاییر للتخطیط الحضري والمعماري  ،رك فیھحیت
یةویرا ات النفس ات والحاج باع المتطلب ھ إش ى فی ة ل ع ى واالجتماعی راد وعل ألف
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اقین والمس ذلك وجود مساحات وك ،یننوجھ الخصوص الطفولة والشباب والمع
 .بیئةخضراء في كافة المخططات لخلق تواصل بین اإلنسان وال

ذات اإلشعاع المغناطیسي   المنظوماتنشر الوعي لالستخدام السلیم ألجھزة  .13
ةوخاصة الال ى البیئ أثیر عل ا ت ي لھ لكیة الت ورة  س حة بص ة، والص ورة عام بص

ة ة العالمی ل مواصفات المنظم ة مث ي مواصفات عالمی ذلك یجب  تبن  خاصة، ول
دی عاعات وتح ن اإلش ة م ائج بھا ثللحمای ن نت تجد م ا یس وث م ات والبح للدراس

ة ة والخارجی تیراد أي المحلی ع اس زة ، ومن ة إأجھ اأو دخوللكترونی ع  ھ ال تتمت
 . لمحافظة على البیئة وصحة اإلنساناصفات عالمیة تتفق ونظام الجودة لبمو
 .سات الجائرةاألراضي الزراعیة والغابات من الممارحمایة  .14
ة  .15 د الحاج دات عن تعمال المبی ید اس ر ار الیواخت، ترش دات غی  ةزمركالمبی

ً على النبات  .ات ومراعاة اإلرشادات الزراعیة الخاصة لذلكوالتي ال تدوم طویال
ةق والوسائل واإلجراءات اائالطركافة  رتطوی .16 ود  لفنی ي تق واالقتصادیة الت

 .إلى ترشید استخدام المیاه في كافة المجاالت
ا تنظیف شواطئ البحر باالھتمام  .17 ات البوحمایتھ ن الملوث ة أو م ة النفطی یئ

 . رة على الساحل اللیبيمخلفات المصانع المنتش
ریف ائإیجاد طر .18 ة لتص ن یمق بدیل ً ع دا اه واه المجاري بعی ي می عھا ف ض

 .دون تسربھا للمیاه الجوفیة  والحیلولة، البحر
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  المراجع
  القرآن الكریم: أوالً 
 ً   :المراجع العربیة: ثانیا

دهللا حكمت النق  - 1 ع نجم العزاوي ، عب ة، دار المسیرة للنشر والتوزی ار ، ادارة البیئ
 . 94،ص2007والطباعة ، عمان ، 

ة   - 2 ة دوری وم ، مجل الم الی ة االس ة ، مجل ة البیئ الم وحمای یر ، االس د نص ة محم أمن
ة  وم والثقاف ة والعل ة االسالمیة للتربی ث ) ایسیكو( تصدر عن المنظم دد الثال ، الع

 . 65، ص 1995عشر ، 
ة لحلو ماجد راغب ا  - 3 ، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، دار المطبوعات الجامعی

 .  31، ص 1995،  اإلسكندریة، 
ة ،   - 4 وم االمنی ایف للعل ة ن ة ، أكادیمی الم والبیئ ي ، االس د مرس ي محم د مرس محم

 . 19، ص 1999الریاض ، 
 . 94نجم العزاوي ، عبد هللا حكمت النقار ، مرجع سابق ، ص  - 5
ب الزبی  - 6 وم ، زین وم ، الخرط ة الخرط ة جامع ة ، مطبع كان والبیئ ب ، الس ر الطی

 .   40-37، ص ص  2006
ر ، كمال   - 7 ة الباحث ، الجزائ ة ، مجل ة البیئ ي حمای ة ف ،  2007ارزیق ، دور الدول

 . 96ص 
ل   - 8 أبراھیم أوزدمیر ، البیئة في القران الكریم ، مجلة التنویر ، العدد الخامس ، أبری

 . 164، ص  2008، الخرطوم ، 
ر ،   - 9 ریخ للنش ة ، دار الم موم البیئ ھ ، س د ط ادق أحم ارى ، ص دین الدنش ز ال ع

 . 18-17، ص ص  1994الریاض ، 
،  2008، طرابلس ، الھیئة العامة للبیئة ، لجنة التنمیة المستدامة ، الجزء االول   - 10

 . 83،  35ص ص  
ة عبد الحكیم عامر سالم ، الحد من ثلوت التربة والمیاه   - 11 ات النفطی الجوفیة بالمخلف

 . 24، ص  2006، المؤتمر االقلیمي لحمایة المیاه الجوفیة ، طرابلس ، 
نفط   - 12 اأبوبكر الجیالني االزھري ، المیاه المصاحبة لل ة  وتأثیرھ ة ، مجل ي البیئ عل

 . 8-7، ص ص  2008، طرابلس ،  32البیئة ، العدد 
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،  32زلیة الصلبة ، مجلة البیئة ، العدد السلبیة للمخلفات المن اآلثارفوزیة غنیة ،   - 13
 .  18، ص  2008طرابلس ، 

 .  19نفس المرجع السابق ، ص   - 14
 . 19نفس المرجع السابق ، ص   - 15
 .  20فوزیة غنیھ ، مرجع سابق ، ص   - 16
ارف ،  - 17 أة المع االسكندریة ،  عبد الرحمن محمد عیسوي ، علم النفس البیئ ، منش

    89 -88، ص ص  1997
 .  15، ص  1993یش ، أصول التربیة ، منشورات جامعة الفاتح ، أحمد الفن  - 18
 . 61-60زینب الزبیر الطیب ، مرجع سابق ، ص ص   - 19
 . 63-62نفس المرجع السابق ، ص ص   - 20
 .  63نفس المرجع السابق ، ص   - 21
اھرة ،   - 22 ع ، الق ،  2007حسام محمد مازن ، التربیة البیئیة ، دار الفجر للنشر والتوزی

 . 22-21ص ص 
ة  السید أحمد الشیخ ، طرق مفتوحة   - 23 ي التربی لة ف ة ، سلس ة البیئی لتدریس التربی

اھرة ، السكانیة ،  ، ص  1999مكتب التربیة البیئیة بوزارة التربیة والتعلیم ، الق
       .  21-20ص 
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  مظاھر االغتراب االجتماعي والسیاسي لدى الشباب اللیبي
  

  وجدان أبو القاسم محمد المیلودي. د                              
  سم علم االجتماعق                                         

  داب بالزاویةكلیة اآل                                        
  :مقدمة

 المعاصر لإلنسان ممیزة حالة االغتراب أصبح الحدیث مجتمعال مع تطور
 وذ اإلنسان"على ذلك من خالل مقولة  ماركیوز أكد كما، اإلنسان أصبح حیث
وإنما ھي  ،االغتراب لیس مجرد حالة مرتبطة بمجتمع معین نإ "الواحد البعد

افات ظاھرة إنسانیة موجودة في مختلف أنماط الحیاة االجتماعیة وفي كل الثق
  .االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي رافقت البشریة ألسبابنتیجة ل

ویمكن اعتبار االغتراب قضیة بالغة األھمیة لكونھا أزمة من أزمات 
اإلنسان المعاصر، وھي تكثر لدى شبابنا الذین یعانون من عدم االستقرار 

  .والضیاع والقلق، ویتمیز بقلة تفاؤلھ تجاه تحقیق طموحاتھ
یوجد أكثر من سبب أو عامل تؤدي للشعور باالغتراب، أي قد تجتمع أسباب 

كما ُوِجَد اختالف أیضا حول أھمیة عامل من العوامل . سیاسیة واقتصادیة معا
أو سبب من األسباب المؤدیة لالغتراب على غیره من العوامل، فبینما وجد من 

یة لالغتراب، اعتبر اعتبر أن العوامل االجتماعیة من أھم األسباب المؤد
آخرون أن االقتصادیة ھي أكثر أھمیة، ووجد آخرون بأن األسباب السیاسیة 

   .ھي أكثر األسباب التي تؤدي لالغتراب وأشدھا قسوة
  :البحثمشكلة 

المشاكل االجتماعیة التي  ھامشكلة االغتراب االجتماعي من أھم وأخطر دتع
مثل االغتراب االجتماعي في تواجھ أفراد المجتمع في الوقت الراھن، ویت

اضطراب آلیة العالقات االجتماعیة للفرد من خالل ممارساتھ االجتماعیة 
الیومیة وبذلك یتجلى ھذا االغتراب من خالل العزلة و الغربة و عدم التوافق 
مع األفراد اآلخرین المحیطین بالفرد في وسطھ االجتماعي، فتنخفض درجة 
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ماعتھ األساسیة ما یؤدي إلى وجود الفتور والبرود تفاعلھ و اندماجھ مع أفراد ج
  .في عالقاتھ االجتماعیة مع اآلخرین

إن فھم طبیعة الشباب ومشكالتھ یتطلب فھم طبیعة الخلفیة التاریخیة 
 –فالسمات السلوكیة والشخصیة للفرد تعد . واالجتماعیة لتطور المجتمعات

 ً ، تولد معھ اإلمكانات والقدرات فحین یولد المرء  ھنتاجا لظروف المعیش –دائما
واالستعدادات التي تكون كامنة بداخلھ ، فھي قابلة للنمو واإلعاقة على السواء 

ً لطبیعة ال  فیھااالجتماعیة واالقتصادیة والحضاریة التي یعیش  حالةوذلك وفقا
ً لواقعة ، ومن ثم فإن التغلب على بعض  ،اإلنسان وبذلك یصبح اإلنسان نتاجا

  .)1(التي یمر بھا المجتمع األحوالیتطلب مراجعة  السلوكیات
ن االغتراب ظاھرة إنسانیة امتد وجودھا لیشمل مختلف أنماط إویمكن القول 

والسیاسیة، وفي كل الثقافات، حیث تزایدت  ،االقتصادیةوالحیاة االجتماعیة، 
مشاعر ھذا االغتراب وتعددت نتیجة لطبیعة العصر الذي یعیشھ اإلنسان عصر 

متناقضات، عصر التنافس والتغیرات المتالحقة، عصر طغت فیھ المادة، ما ال
اإلنسان بالكثیر من المشاكل واالضطرابات، والتي جاء في  تعرضأدى إلى 

مقدمتھا ظاھرة االغتراب التي لفتت انتباه الباحثین والدارسین وكانت محط 
  .)2(اھتمامھم األول

ھى التي  –داخلیة، خارجیة  – فالظروف واألحداث والمؤثرات المجتمعیة
ً، انتماء لمجتمعھ  ً أو تطرفا ً، اعتداال ً أو إحجاما تشكل شخصیة الشباب، إقداما

  .وثقافتھ أو اغترابا عنھما
ما مظاھر : تساؤل رئیس مؤداه عنفي اإلجابة  البحثوتتحدد مشكلة 

  االغتراب االجتماعي والسیاسي الشباب اللیبي
  :البحثأھمیة 

اسة اغتراب الشباب اللیبي من أھمیة تأثیر االغتراب تأتي أھمیة در
  .االجتماعي والسیاسي على الشباب في المجتمع المعاصر
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  :في جانبین ھما البحثویمكن تحدید أھمیة 
ة .1 ة نظری یر : أھمی ى تفس اعد عل ي یس ري وتطبیق راث نظ دیم ت ي تق ل ف تتمث

اره م  ظاھرة االغتراب االجتماعي والسیاسي عند الشباب باعتب د أھ ل أح یمث
  في المجتمع  القوى الفاعلة

ي إ :أھمیة تطبیقیة .2 اعي والسیاسي للشباب اللیب راب االجتم ن دراسة االغت
اوز أشكال  ى تج الي عل اعد بالت یكشف عن أسباب االغتراب ومظاھره ویس

  . ومظاھره الغترابا
  :البحثأھداف 

. اسيإلى التعرف على تأثیر االغتراب االجتماعي والسی البحثھدف ی
  :ھىویتفرع منھ عدة أھداف 

 . لدى الشباب اللیبيالتعرف على مظاھر االغتراب االجتماعي  .1
 . لدى الشباب اللیبيالتعرف على مظاھر االغتراب السیاسي  .2
  التعرف على العالقة بین االغتراب السیاسي و مظاھر االغتراب االجتماعي .3

  :البحثتساؤالت 
  :التالیة اإلجابة عن التساؤالت ةحثاالبتحاول 

 ؟ اللیبياالغتراب االجتماعي لدى الشباب  مظاھرما  .1
 ؟لدى الشباب اللیبي ما مظاھر االغتراب السیاسي  .2
  ما العالقة بین االغتراب السیاسي و مظاھر االغتراب االجتماعي؟ .3

  ):نظریة سیمان وتفسیر االغتراب(النظري للدراسة المدخل
ة اال ن الناحی راب م وم االغت یمان مفھ اول س ھ تن ي بحث ر ف ة، وظھ جتماعی

  :المعروف حول معنى االغتراب، خمسة معان أو أبعاد لالغتراب وھي
  (Power lessness)فقدان السیطرة أو حالة الالقدرة  - 1

ى  أثیر عل تطیع الت ھ ال یس رد بأن عور الف ى ش یر إل راب یش ى لالغت ذا المعن ھ
ا ال .المواقف االجتماعیة التي یتفاعل معھا ر فالفرد المغترب ھن ن تقری تمكن م  ی

ة  رارات المھم نع الق ي ص رى أو ف داث الكب رى األح ي مج أثیر ف یره أو الت مص
  .التي تتناول حیاتھ ومصیره فیعجز بذلك عن تحقیق ذاتھ
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 أو القدرة وعدم وإمكاناتھ، قدراتھ السیطرة في فقدان و القوة افتقار أو العجز 
ى السیطرة داث، عل ھ األح ي أو التفاعل یستطیع ال وأن أثیر ف ف الت  المواق

داث ة، واألح ي االجتماعی ا، یتعرض الت ي أو لھ رارات صنع ف  الصلة ذات الق
ك وال مصیره، تقریر یستطیع ال أي بحیاتھ ومصیره؛ درة یمل ى الق ة عل  مواجھ

 .األمور
ون   ن تومبس ل م تم ك ي اھ االغتراب السیاس ز ب ة العج یاق عالق ي س وف

ون  رد إزاء شعوره ب) (Thompson & Horton, 1966)وھورت ل الف رد فع
ة  ور دق أكثر الص ھ ب ن فھم ي یمك راب السیاس ران أن االغت ث یعتب العجز، حی ب
أثیر أو  ى الت رد عل دى الف درك ل بي الم درة النس د الق ل إزاء فق اره رد فع باعتب
عر  ا ش ً إذا م یا ً سیاس ا بح مغترب رد یص اعي، وأن الف یره االجتم ي مص تحكم ف ال

ي أثیر ف ى الت درة عل ة بنقص الق داث السیاسیة والشئون العام ى . األح د عل ویؤك
ین  ذا أولس ن  (Olsen,1969)ھ ون م ي یتك راب السیاس رى أن االغت ث ی حی

األول شعور الفرد بعدم القدرة السیاسیة المفروضة علیھ من عناصر : عنصرین
ذه  ن ھ ان م رد للحرم ة الف ن جھ ي م خط السیاس عور بالس اني الش ة، والث خارجی

  .)3(القدرة
ر وقد ا ة روت ى  (Rotter, 1954)شتملت نظری ى معن اعي عل تعلم االجتم لل

بط م ة الض رة وجھ ي فك ز، وھ د العج اص ببع راب خ م لالغت  Locus ofھ
controlارجي بط الخ ل الض ي مقاب داخلي ف بط ال مل الض ي تش ة . ، الت ووجھ

تحكم أو ال  ان ی ا إذا ك رد عم ً لنظریة روتر تشیر إلى التوقع العام للف الضبط وفقا
ھی دث ل ا یح ارجي و )4(. تحكم فیم بط الخ والض داث  ھ أن األح رد ب إدراك الف

ذلك فھي  دد، ول ف المح ي الموق ى سلوكھ ف ة عل ر مترتب اإلیجابیة أو السلبیة غی
ھ اق تحكم ارج نط ر  .خ رض روت ون ) 1966-1954(وأفت خاص یكّون أن األش

اتھم، وأن األ داث حی ي أح تحكم ف ى ال درتھم عل ق بق ً یتعل ا ً عام ا ذین توقع راد ال ف
م، ھؤالء تكون  دث لھ ا یح ؤثر فیم ن أن ت ي یمك یعتقدون أن أفعالھم فقط ھي الت

  . )5(وجھة الضبط لدیھم داخلیة
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  Meaninglessness: فقدان المعنى  - 2
اھیم   ر المف ن أكث د م ى یع دان المعن و فق ث ھ ن حی راب م وم االغت إن مفھ

 ً ى  ویشیر سیمان إلى أن ھذا المفھوم یعني عدم. انتشارا قدرة الفرد بشكل عام عل
 ً دما ال . التنبؤ بنتائج األحداث، أو بنتائج أفعالھ ھو شخصیا ویبدو ھذا المظھر عن

ویشیر ھذا المعنى . یتوفر للفرد الحد األدنى من المعاییر الواضحة التخاذ القرار
لوك ائج الس ؤ بنت ة للتنب درة المحسوس ى الق وم . إل ذا المفھ یمان أن ھ رى س وی

راب ی یرلالغت ھ  ش دم فھم رد بع اس الف ي إحس ة تعن راب معرفی ة اغت ى حال إل
   .القیام بھما الذي یرید ونتیجة لذلك ال یعرف  .لألحداث التي ھو منغمس فیھا

جدوى  بعدم الشعور أو وموضوعي، واضح بشكل بھ المحیطة األحداث تفسیر
 غیر منطق وفق تسیر وأنھا ، المعنى من وخالیة وروتینیة، ، مملة وبأنھا الحیاة

  .)6(معقول
  :(Normlessness)أو  (Anomie)الالمعیاریة   - 3

ذا ویشیر ى المكون ھ رد شعور إل أن الف ر المشروعة الوسائل ب  ھي غی
یشرع  الفرد أن یعني وھذا أھدافھ، إلنجاز یحتاجھا اإلنسان وأن الیوم، المطلوبة

 تضاربت وأن یبتغیھا التي األھداف إلنجاز الشرعیة غیر والسبل الوسائل لنفسھ
  السائدة  والتقالید والعادات مع األعراف وتعارضت

ا  (Seeman,1983)ویعرف سیمان  ع فیھ ي یتوق ة الت الالمعیاریة بأنھا الحال
د  ً ق ا ة اجتماعی بحت مرفوض ي أص لوك الت كال الس أن أش رة ب ة كبی رد بدرج الف

ددة داف مح ة أھ از أی ة إلنج دت مقبول وابط. غ ا ض د لھ م یع یاء ل  أي أن األش
ھ  ر إلی بح ینظ ً أص وابا ان ص ا ك ً، وم وابا بح ص د أص ً ق أ ان خط ا ك ة، فم معیاری
رد  ة للف لحة الذاتی ى المص رعیة عل فة الش فاء ص ق إض ن منطل أ م اره خط باعتب

  .)7(وقواعد المجتمع وقوانینھوحجبھا عن 
   :( Social Isolation) االنعزال االجتماعي أو حالة العزلة والالانتماء - 4

ا ی راب ھن داف واالغت ن األھ زال ع ة واالنع رد بالغرب عور الف ي ش یر إل ش
ة .الثقافیة للمجتمع ع أو األم ى المجتم  .وفي ھذه الحالة ال یشعر الفرد باالنتماء إل

ي دان تعن درة فق ى الق ة عل ات إقام ة العالق ع االجتماعی  واالنفصال اآلخرین، م
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ن عنھم، ا كل وع ھ م ن یمثلون دات م یم معتق اییر وق ة، ومع يوتب ثقافی ار ن  أفك
  .للمجتمع الثقافیة األھداف عن الفرد تھوغرب انعزال أي لھم، مخالفة وعادات

   (Self-Estrangement)االغتراب الذاتي أو النفور من الذات  - 5
شعور الفرد بعدم القدرة على إیجاد األنشطة المكافئة إلى ھنا یشیر االغتراب 

 ً ن العز .ذاتیا ر م ذاتي بمعنى أن اإلنسان ال یستمد الكثی اء ال اء والرضى واالكتف
اطاتھ ن نش ة ،م ھ الحقیقی لتھ بذات د ص ن  ،ویفق ة م زمن مجموع ع ال بح م ویص

ي حاالت  ھ ووجوده إال ف األدوار والسلع واألقنعة، وال یتمكن من أن یشعر بذات
   .)8(نادرة

   :االغتراب االجتماعي - 6
رى   تا"ی ف " ش ن المواق دد م ن ع ب م ام مرك رض ع راب ع أن االغت

ة، ویصاحبھا سلب الموضوع ة وفنی ي أوضاع اجتماعی یة والذاتیة التي تظھر ف
داف  ى إنجاز األھ درة عل ھ الق د مع ذي تفق در ال ا، أو الق معرفة الجماعة وحریتھ

 ً   .)9(والتنبؤ في صنع القرارات، ویجعل تكیف الشخصیة والجماعة مغتربا
ع المظاھر المرضی راب یتساوى م ة وأشارت بعض الدراسات إلى أن االغت

ة  ة واالنحراف Social pathologyاالجتماعی ل الجریم ل  ؛مث راب أب ن االغت
ن أن یُع ق  دُّ یمك اعي للقل ب االجتم دید الجان  Social version ofباختصار ش

anxiety راض ن أع ل م امل لك طلح ش ھ مص لوك ، إن بابالس ون  ھوأس ذي یك ال
ھ ظاوغیر مناسب للضحیة والمجتمع،  ى أن ھ عل ة یُفضل أن ینظر إلی ھرة مركب

ع  ي نظام المجتم األسباب واألعراض والنتائج، وأنھ یمكن تحدید ھذه الظاھرة ف
  . )10( والجماعة والفرد

أن االغتراب االجتماعي یبدو حینما یشعر الفرد "كورمان وزمالؤه "یرى 
 الرؤساء أم بأنھ منعزل عن اآلخرین سواء یمثل ھؤالء اآلخرون، زمالء العمل

  .)11("ألسرة واألقاربا ماألصدقاء، أأم 
 وعن حكومتھ بالغربة عن المواطن إحساس ھو : إذن السیاسي االغتراب

 لحساب آخرون یسیرھا السیاسة والحكومة بأن واعتقاده السیاسي، النظام
 جھاز على متمیزة أقلیة تتحكم حیث ة،عادل غیر لمجموعة قواعد طبقا آخرین،

 یعنیھما وال یحسان بھ، ال والسلطة عالمجتم أن الحالة ھذه في یشعر الدولة وھو
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 إلى یمیل ال بطبیعتھ المجتمع، فالمغترب ذلك في لھ قیمة ال وبأنھ أمره
 تمنعھم نفسیة حواجزً  تشكل السیاسیة قوة الال ألن مشاعر السیاسیة، المشاركة

  .)12(السیاسیة األنشطة في من المشاركة

  :الحالي بما یلي البحثویمكن تحدید مظاھر االغتراب االجتماعي في 
  .فقدان السیطرة االجتماعیة -
 .فقدان المعنى االجتماعي -
 .الالمعیاریة في الحكم على األفعال االجتماعیة -
 . والالنتماءاالنعزال االجتماعي أو حالة العزلة  -

ً في مؤشرات أھمھا   :یمكن تحدید االغتراب السیاسي إجرائیا
 .قرارات الحكومة ىالتأثیر عل علىعدم قدرة الشباب  : عدم االقتدار السیاسي .1
ي  ىعلعدم قدرة الشباب  :  انعدام المعني السیاسي .2 ة الت م الطریق ا تفھ ذ بھ تخ

 . الحكومة القرارالقرار 
یة .3 ة السیاس ات : الالمعیاری نظم العالق ي ت د الت اییر والقواع وح المع دم وض ع

 .السیاسیة بین المستویات المختلفة
 .ن االستقاللیة في الرأيخضوع الشباب للنظام السیاسي وفقدا .4

  :للدراسةاإلجراءات المنھجیة 
ع  .1 ثمجتم ع :البح تمل مجتم ث یش م  البح ة ، وت ة الزاوی باب بمدین ى الش عل

ور ( التطبیق على الشباب اللیبي من الجنسین  اث -ذك ة ) إن ة العمری ن الفئ ، م
ن م( المختلفة سنة من المستویات التعلیمیة  35-18من  ل م وجامعي  توسطأق
  ).فوق فما

د  البحثتعد ھذه : نوع الدارسة  .2 ي تعتم من الدراسات الوصفیة التحلیلیة الت
ى  اعل ي وتحلیلھ اعي والسیاس راب االجتم كال االغت ف أش باب  وص دى الش ل
  .اللیبي

ة، البحثتعتمد  :البحثمنھج  .3 اعي بالعین ح االجتم نھج المس ى م ي  عل ونعن
ة بیاناتھ ع الباحث ة م اأن تجم ع ان عین ث ،لمجتم اعي  حی ح االجتم د المس یع

ً لجمع المعلومات وتحلیل البیانات من خالل المالحظة    .منھجا
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ات .4 ع البیان ا :أداة جم اس لقی ي مقی ل ف اعي تتمث راب االجتم س االغت
  والسیاسي لدى الشباب

ة لیبي من الشباب العمدیة یتم اختیار عینة  : البحثعینة  .5  البحثتصل عین
 ).مفردة280(إلى 

  :منھا البحثوموقف  الدراسات السابقة
یشتمل البحث على مجموعة من الدراسات السابقة لالستفادة منھا في 

ً وربط نتائج ھذه الدراسات بنتائج البحث وموقعھ ئثراإالبحث الحالي و ھ نظریا
  :ھم ھذه الدراساتأمنھا ومن 

 الشباب لدى االجتماعي االغتراب مظاھر) 2014(الشامي محمد محمود - 1
 األقصى جامعة طلبة من عینة على میدانیة دراسة".الفلسطیني الجامعي

 :)13(یونس خان
 الشباب لدى االجتماعي االغتراب مظاھر معرفة إلى البحث ھذه ھدفت

 تمو التحلیلي، الوصفي األسلوب استخدام تم ذلك، ولتحقیق الفلسطیني؛ الجامعي
اس، تصمیم م مقی ھ وت ة تطبیق ى عین ن عل ا )469(م ة طالبً ن وطالب ة م  جامع

 :التالیھ النتائج إلى البحث وتوصلت األقصى،
 الجامعي الشباب لدى االجتماعي االغتراب ىلمستو الكلیة الدرجة إن -

 %.61.3البحث عینة)الفلسطیني
) البحث عینة(الفلسطیني الشباب لدى انتشاًرا االغتراب مظاھر أكثر إن -

 یلیھ المعاییر، انعدام یلیھ االجتماعي، التمرد یلیھ وافتقار القوة، العجز ھو
 .االجتماعیة للحیاة انعدام المعني ثم االجتماعیة، العزلة یلیھ التشیؤ،

 المعنى انعدام(االغتراب مظاھر في اإلناث من اغترابا أكثر الذكور إن -
 ).التشیؤ االجتماعیة، التمرد، للحیاة

 یقطنون الذین الشباب من تمرًدا أكثر بأنھم یتصفون المخیمات شباب إن -
  .والقریة ینةالمد في
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 بالعجز یتصفون) 4000- 3000(الدخل فئات إلى ینتمون الذین الشباب إن -
 فئات إلى ینتمون الذین الشباب من أكثر االجتماعیة القوة والعزلة وافتقار
 .األخرى الدخل

 للحیاة المعنى بانعدام یتصفون فتح تنظیم إلى ینتمون الذین الشباب إن -
 التنظیمات من أكثر االجتماعیة، لعزلةوا وانعدام المعاییر االجتماعیة

 الجبھة(الیساریة إلى التنظیمات ینتمون الذین الشباب یلیھم ، األخرى
 یلیھم الشباب) التحریر وجبھة وفدا الشعب وحزب والدیمقراطیة الشعبیة

 إلى ینتمون الذین الشباب یلیھم الجھادیة، السلفیة تنظیم إلى ینتمون الذین
 .حماس إلى ینتمون الذین الشباب یھمیل الجھاد اإلسالمي،

 یتصفون الشباب أبناؤھم وجامعي ثانوي التعلیمي مستواھم الذین اآلباء إن -
 .غیرھم من والتشیؤ أكثر بالتمرد

 الحدیثة واالتصال اإلعالم تكنولوجیا استخدام عالقة) 2012(منصر خالد - 2
 عةجام طالب من عینة على میدانیة دراسة. الجامعي الشباب باغتراب

 )14(باتنة
دف ى البحث ھ ن الكشف إل ة ع ین العالق ا استخدام ب  اإلعالم تكنولوجی

 من البحث مجتمع تكون و ،الجامعي الشباب عند واالغتراب الحدیثة واالتصال
 2011/2012 الجامعیة السنة في باتنة جامعة طلبة

ة باستخدام الوصفي المسح منھج تم استخدام دیة العین م و ، القص اد ت  االعتم
ى تبیان عل أداة االس ع ھرئیس ك ات لجم ن المبحوثین البیان ى وإضافة م  إل

م حیث المالحظة، ى االستمارة تقسیم ت ة إل  أسباب األول المحور :محاور ثالث
راد استخدام ة أف ا البحث عین ة واالتصال اإلعالم لتكنولوجی ھ  الحدیث  ودوافع
راب على االعتماد فیھ تم والثاني ن للكشف مقیاس االغت ا استخدام ع  تكنولوجی

ا المحور ، الجامعي الشباب باغتراب وعالقتھ ة،الحدیث واإلعالم االتصال  أم
ة األسالیب أنجع على التعرف فحاولنا الثالث  المستخدم الجامعي الشباب لحمای

 مجموعة إلى البحث توصلت وقد ، االغتراب من اإلعالم واالتصال لتكنولوجیا
 :أھمھا النتائج من
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 الفضائیة للقنوات الجامعي الشباب مشاھدة من األولى الغایة أن البحث أظھر
یم ھي ن أن البحث بینتو %39.10بنسبة التثقیف والتعل ر م  االستخدامات أكث
ل التي ى الجامعي المبحوث الشباب یقب ت شبكة عل  العلمي البحث ھي االنترن

دوافع أن األسباب البحث أوضح ، و %46.36بنسبة وذلك ة وال  راءو الجوھری
ول للھاتف الجامعي الشباب استخدام ل المحم ى بالدرجة تتمث ي األول االتصال  ف

  .منھم% 66.48بنسبة واألحبة واألسرة باألصدقاء

 الجامعي الشباب لدى االغتراب مظاھر" بعنوان )2012(رابعة دراسة - 3
 )15("الفلسطیني

راب مظاھر على التعرف ة إلىحثاالب وھدفت د االغت  ومصادره الشباب عن
وع، متغیر من كل وعالقة عنھ الناتجة واآلثار منھ في الحد الجامعات ودور  الن

ة اء والجامع ي الشعور السیاسي واالنتم االغتراب ف د ب  .الفلسطیني الشباب عن
ت ى البحث وطبق ة عل ن عشوائیة عین ة م ة جامع ة األقصى، طلب  والجامع

 : التالیة تائجإلى الن البحث وتوصلت.غزة بقطاع األزھر وجامعة اإلسالمیة،
دى العجز مظھر بروز :االغتراب مظاھر حیث من -أوالً  ة ل  وبنسبة البحث عین

ا وخاصة 52.9% ق فیم درة یتعل ى المبحوثین بق رارات اتخاذ عل ن.الق  وم
رز ي األسباب أب ل المبحوثین الت  األوضاع سوء الھجرة یفضلون تجع

ع الفلسطین فى والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة ى وحصلت ،يالمجتم  عل
 %.49.5نسبة 

تج التي اآلثار حیث من -ثانیا راب عن تن دى االغت ي وخاصة :المبحوثین ل  ف
ى الظروف ظل ى الھجرة الجامعي الشباب یعیشھا الت د أي إل  آخر بل

  .)انسحاب% (40وبنسبة
 ً ا ث من :ثالث ة دور حی ي الجامع راب من الحد ف اع :االغت  الشباب نسبة ارتف

ذین الجامعي رون ال أن ی ة ب ق الجامع الھم طموحاتھم، تحق  وحصلت وآم
  .للجامعة أي دور یرون ال %38.6حین  في ،% %61.4على
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 الشباب لدى السیاسي بعنوان االغتراب) 2011(الرواشدة زھیر عالء - 4
  )16(الجامعي
ي والعوامل األسباب أھم" عن الكشف إلى ةحثاالب ھدفت ؤدي الت ى ت  إل

دى السیاسي االغتراب م والكشف لجامعي،ا الشاب ل ن أھ ار ع  والمظاھر اآلث
 عینة سحب تم البحث اھذ أھداف ولتحقیق .االغتراب من النوع ھذا عن الناتجة

ة) 393( حجمھا بلغ ن طالب وطالب ات م انیة الكلی ات اإلنس ة والكلی ام العلمی  للع
ى وتوصلت .م 2009/2010 الدراسي روق وجود إل ة ف ب إحصائیا دال  طال

ة ى وطالب ي األسرة ودخل ةالكلی إل راب عوامل ف  ومظاھره السیاسي االغت
روق وجود .المقترحة والحلول ة ف ى تعزى إحصائیا دال ي إل  مظاھر الجنس ف

راب ول السیاسي االغت ث ةحثاالب وأوصت .المقترحة والحل ة بب دي ثقاف  التح
رامج وتطویر ة للمشاركة لتشجیع األحزاب ب ز .السیاسیة الطلب وعي وتحفی  ال
 .السیاسیة األمور لمناقشة الشاب ىلد السیاسي

 الحدیثة االتصال وسائل عالقة) 2006(محمد بكیر عبده محمد - 5
  )17( .للشباب المصري االجتماعي باالغتراب

في استقصاء احتیاجات الشباب الجامعي من وسائل  البحثتكمن مشكلة 
مل  ة وتش ال الحدیث ت(االتص ة -االنترن ائیة التلیفزیونی وات الفض ات–القن ف الھ

 .في الحصول على المعلومات والمعرفة والتسلیة) المحمول
كلة   د مش ن تحدی م یمك ن ث ثوم رض  البح ین تع ة ب ة العالق ي دراس ف

  .الشباب الجامعي لوسائل االتصال الحدیثة ، واالغتراب االجتماعي لدیھم
  :عن  البحثوأسفرت نتائج 

في  لبحثاجاء مستوى االغتراب االجتماعي عند الشباب الجامعي عینة  -
في المستوى % 17,5من الشباب ، و% 81,75أعلى مستویاتھ عند 
في المستوى المنخفض لالغتراب عند % 0,75المتوسط، في مقابل 

  .الشباب
نھ یغني عن التحدث مع أمن الشباب المستخدم لإلنترنت % 62,7یرى  -

ن مشاھده القنوات الفضائیة یمكن أن أ% 41,55اآلخرین ، في حین یرى 
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من الشباب % 37,3ن التحدث مع اآلخرین، باإلضافة إلى أن ھناك تغني ع
 .وسیلة تغني عن الحدیث مع اآلخرین هالمستخدم للھاتف المحمول، یعتبر

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین كثافة استخدام الشباب المصري  -
واالغتراب ) القنوات الفضائیة- االنترنت(لوسائل االتصال الحدیثة 

دیھم، في مقابل عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین كثافة االجتماعي ل
 .استخدامھم للھاتف المحمول واالغتراب االجتماعي لدیھم

لوسائل  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین وقت استخدام الشباب المصري -
الھاتف –القنوات الفضائیة التلیفزیونیة -االنترنت(االتصال الحدیثة 

 .االجتماعي لدیھم ، واالغتراب ) المحمول
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین دوافع استخدام الشباب المصري  -

القنوات الفضائیة -االنترنت(لوسائل االتصال الحدیثة ) النفعیة - الطقوسیة(
 .واالغتراب االجتماعي لدیھم) الھاتف المحمول –التلیفزیونیة 

تماعي بین توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة االغتراب االج -
القنوات -االنترنت(الشباب المصري المستخدم لوسائل االتصال الحدیثة 

 -النوع( وفقا لخصائصھم الدیموغرافیة ) الھاتف المحمول  -الفضائیة
، في مقابل عدم وجود فروق ذات داللة ) المستوى االقتصادي االجتماعي 

لوسائل  إحصائیة في درجة االغتراب االجتماعي بین الشباب المستخدم
 . االتصال الحدیثة وفقا لمتغیر السن

 بالحاجات وعالقتھا االغتراب أنماط بعض) 2005(النعیمي دراسة - 6
 : )18(التدریسیة الھیئات لدى المرتبطة بھا

دفت  ى  ھ ى التعرفالدراسة إل ة عل ض عالق اط بع راب أنم  االغت
 االغتراب ةعالق على والتعرف، التدریسیة الھیئات لدى بھا بالحاجات المرتبطة

اء بالحاجة االجتماعي االغتراب وعالقة لالنتماء للذات، بالحاجة النفسي  لالنتم
راب وعالقة المجتمع، إلى افي بالحاجة االغت ى الثق ة، إل م المعرف اء وت ة بن  ثالث

 وثالثة والثقافي النفسي، واالجتماعي، :وھي االغتراب من أنماط لثالثة مقاییس
اء :إلى بالحاجة تتمثل التي حاجاتال بعض لقیاس أخرى، مقاییس ذات، االنتم  لل
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ف من ( 450 )عینة على وطبقت والمعرفة، للمجتمع واالنتماء  )المراحل  مختل
ة، ة االبتدائی ة الثانوی ائج وتوصلت والجامعی ى النت ع أن إل ات مراحل جمی  الھیئ
ذكو من نفسیًا اغترابًا أكثر اإلناث وأن من االغتراب، تعاني التدریسیة ي ر،ال  ف

ذكور أن حین ر ال ا أكث ا اغترابً ا وثقافیً ن اجتماعیً اث، م اث وأن اإلن ر اإلن  أكث
اء حاجة ذات لالنتم ن لل ذكور، م د وال ال روق توج ة إحصائیة ذات ف ین دالل  ب

ى الحاجة في واإلناث الذكور اء إل ع، االنتم اث وأن للمجتم ر اإلن ى  حاجة أكث إل
ي إحصائیة داللة ذات فروق توجد وال ،الذكور من المعرفة  ةالثالث الحاجات ف

راب بین عالیة ارتباطیھ عالقة ھناك وأن الدراسي، لمتغیر التحصیل تبًعا  االغت
م حین في للمجتمع، واالنتماء االجتماعي واالغتراب للذات، واالنتماء النفسي  ل

 .المعرفة إلى والحاجة االغتراب الثقافي بین عالیة الترابطیة العالقة تكن

  :)E.Y Beauford & M.E walker )2000()19دراسة  - 7
إیجاد العالقة بین االغتراب و الحالة االقتصادیة مع افتراض  البحثاستھدف 

ق  د طب ا و ق ل اغتراب ون أق ر یكون ة الفق و مرحل ذین تخط راد ال ثأن األف  البح
اس  ذلك مقی ادي، و ك توي االقتص ن المس ف ع دخل للكش اییر ال اس مع مقی

إحداھما فقیرة منذ زمن بعید واألخرى  ،علي عینتین حثالباالغتراب و قد طبق 
ي  البحثمعیشي متوسط و قد توصل  ىقد تخطت مرحلة الفقر وتعیش بمستو إل

ة عكسیة،  راب عالق ین المستوي االقتصادي و االغت ة ب نتیجة مفادھا أن العالق
  .قل الشعور باالغتراب و العكس صحیح ،أي كلما ارتفع المستوي االقتصادي

  :بتعقی
ي   ة ف راب متمثل اھرة االغت اد ظ ض أبع راب بع ات االغت ت دراس تناول

اعي، راب االجتم راب االغت اھرة االغت ة ظ ت عالق التغیر  وتناول اعي ب االجتم
ھ واالجتماعي ،  ة  .مظاھر االغتراب وعوامل ى مستوى اإلجراءات المنھجی عل

اعي  ح االجتم نھج المس ى م ابقة عل ات الس ة الدراس دت غالبی نھج اعتم والم
ارن ف و، المق اعي والعن راب االجتم اییس لالغت ات مق ة الدراس تخدمت غالبی اس

  . المعلومات الشخصیة، والمقابلة والمالحظة واستمارة
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ین استخدام  ة ب ا؛ وجود عالق ائج أھمھ بعض النت توصلت الدراسات السابقة ل
ي تع ة، والت ة االجتماعی تمر والعزل ت المس اد اال داإلنترن ن أبع ً م دا راب بع غت

  .االجتماعي، وجود فروق بین الذكور واإلناث في أبعاد االغتراب

  :جوانب ھى ةالحالي عن الدراسات السابقة في ثالث البحثتمیز یو
وع : األول ق بموض ثیتعل ن :  البح ابقة ع ات س د دراس ث التوج حی

ورة  د ث ة بع ي خاص باب اللیب دى الش ي ل اعي والسیاس راب االجتم اھر االغت مظ
  .فبرایر 

ي للدراسة: ثانيال ال الزمن ث تم :یتعلق بالمج ة  ثوالبح تحی المیدانی
ن ، فبرایربعد ثورة  ر ع ة الخوف والتعبی ى مواجھ ا ساعدت الشباب عل وھى م

  .أنفسھم

 ً   :المیدانیة البحثنتائج : ثامنا
  ) 1(رقم جدول

 كرونباخ ألفا معامل باستخدام القیاس ثبات یبین
  كرونباخ ألفا معامل  البیان

  0.86  االجتماعي االغتراب مظاھر
  0.88  السیاسي االغتراب مظاھر

بة  اوز نس ات لیتج توى الثب اع مس ى ارتف ابق إل دول الس ائج الج یر نت تش
 .وھو ما یؤكد على ثبات المقیاس% 80

  ) 2(رقم جدول
  للنوعتوزیع العینة وفقا 

 (%)النسبة   العدد النوع
 50 140 ذكور
 50 140 إناث

 100 280 اإلجمالي
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اث ، وھو ) 2(یوضح جدول  ذكور واإلن ین ال ة بالتساوي ب ع العین توزی
ة  وین رؤی ى تك اعد عل ین ، ویس د الجنس تجابات أح ل اس دم تجاھ ى ع د عل یؤك

  .اإلناث مواضحة لمظاھر االغتراب سواء عند الذكور أ
  ) 3(جدول 

مظاھر االغتراب فروق المتوسطات بین الجنسین على ابعاد مقیاس  
  االجتماعي

اھر مظ
االغتراب 
  االجتماعي

 إناث ذكور
النسبة 
 الفائیة

T قیمة ت 
درجة 
 الحریة
DF 

المتوسط  الداللة
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

 معني انعدام
 لحیاةا

  االجتماعیة
دالة عند  278 -3.329 0.003 3.299 16.98 3.113 15.79

0.01 

 278 1.205 0.002 2.730 12.10 2.604 11.74  العجز
0.229  

 )غیر دالة(
انعدام 

المعاییر 
  االجتماعیة

دالة عند  278 -4.474 0.291 2.966 15.03 2.909 14.22
0.01 

العزلة 
دالة عند  278 -2.727 0.522 3.506 15.71 3.504 14.64  االجتماعیة

0.01 
التمرد 

دالة عند  278 -2.204 0.958 2.733 11.52 2.945 12.22  االجتماعي
0.05 

دالة عند  278 -2.419 0.341 3.051 11.34 2.909 10.53  التشیوء
0.01 

قیمة ت) = T( االنحراف المعیارى) = ع(  المتوسط الحسابى)= م(
  )DF = (درجة الحریة  

ي  اث ف ذكور واإلن ین ال الفروق ب ق ب ا یتعل راب فیم اھر االغت مظ
اعي  ائیة واالجتم یالت اإلحص یر التحل ار تش ً الختب ا د  T.testفق ھ توج ى أن إل

ة  د مستوى دالل اث عن ذكور واإلن ین ال ة إحصائیة ب روق ذات دالل ا  0.01ف فیم
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ق يبإ یتعل دام معن اةا نع ة  لحی ة، العزل اییر االجتماعی دام المع ة ، انع االجتماعی
  فیما یتعلق بالتمرد االجتماعي 0.05االجتماعیة، التشیوء، وعند مستوى معنویة 

اةا ظاھر االغتراب االجتماعي وتتمثل في؛ انعدام معنيتتعدد م  ة  لحی االجتماعی
اث بمتوسط  د اإلن ل متوسط  16.98وارتفعت عن ذكور 15.79مقاب ز و .لل العج

ط ط  12.10بمتوس ل متوس اث مقاب ذكور 11.74لإلن اییر  ،لل دام المع انع
ة  طاالجتماعی ط 14.22بمتوس ل متوس اث مقاب ذكور 15.03لإلن ة لل ، العزل

ةاال ط جتماعی ط 15.71بمتوس ل متوس اث مقاب ذكور 14.22لإلن یوءلل  ، التش
وارتفع التمرد االجتماعي  .للذكور 10.53لإلناث مقابل متوسط  11.34بمتوسط

  لإلناث 11.52مقابل متوسط 12.22للذكور بمتوسط 
  ) 4(جدول 

مظاھر االغتراب فى عاما ) 35-25(من ، ) 25-18(من  الشبابالفروق بین 
  ياالجتماع

 مظاھر
االغتراب 
  االجتماعي

  

عاما ) 25- 18(من 
 )154=(ن

 اماع) 35- 25(من 
   )126=(ن

النسبة 
 الفائیة

T 
 DF الداللة 

المتوسط 
 الحسابى

  االنحراف 
 المعیارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

 للمعني انعدام
 للحیاة

  االجتماعیة

الة عند د 278 -0.442 0.001 3.161 16.48  3.339 18.31
0.05 

دالة عند  278 0.233 2.167 2.755 14.58 3.121 17.66  العجز
0.01 

انعدام 
  المعاییر 
  االجتماعیة

دالة عند  278 0.671 0.310 3.412 15.03 3.644 18.30
0.05 

العزلة 
  االجتماعیة

دالة عند  278 0.295 0.163 2.863 11.82 2.863 14.91
0.05 

التمرد 
  االجتماعي

دالة عند  278 -1.135 1.812 2.906 11.15 3.076 14.77
0.05 

دالة عند  278 0.691 0.245 5.536 24.14 4.807 29.54  التشیوء
0.01 



 

                            - 226  - 

ى ) 35-25(، من ) 25-18(فیما یتعلق بالفروق بین الشباب من  عاما ف
روق ذات  مظاھر االغتراب االجتماعي تشیر التحلیالت اإلحصائیة إلى وجود ف

ة داللة إحصائیة ب د مستوى دالل ین فئات السن في مظاھر العجز ، والتشیوء عن
دام ، 0.01 ق بمظاھر انع ا یتعل ي وفیم اةا معن اییر  لحی دام المع ة، انع االجتماعی

  .0.05االجتماعیة، العزلة االجتماعیة، التمرد االجتماعي عند مستوى 
ي   ل ف اعي وتتمث راب االجتم دد مظاھر االغت دامتتع ي انع اةا معن  لحی

ن اال د م ت عن ة وارتفع ط ) 25-18(جتماعی ا بمتوس ط 18.31عام ل متوس  مقاب
ن 17.66والعجز بمتوسط . عاما) 35-25(من 16.48 ل ) 25-18(م ا مقاب عام

ط ن  14.58متوس ط ) 35-25(م ة بمتوس اییر االجتماعی دام المع ا، انع عام
ن 18.30 ط) 25-18(م ل متوس ا مقاب ن  15.03عام ة ) 35-25(م ا ، العزل عام
ن  15.03عیة بمتوسطاالجتما ل متوسط) 25-18(م ا مقاب ن 11.82عام -25(م

ن ) 35 ط م اعي بمتوس رد االجتم ا ، التم ا ) 25-18(عام ل 14.77عام مقاب
ط  ن  11.15متوس ط) 35-25(م یوء بمتوس ا ، التش ن 29.54عام ) 25-18(م

  .عاما) 35-25(من  24.14عاما مقابل متوسط 
  )5(جدول 

  ابعاد مقیاس مظاھر االغتراب السیاسي فروق المتوسطات بین الجنسین على
  مظاھر االغتراب

  السیاسي
  

   إناث ذكور
  النسبة
 الفائیة

T 
 

DF المتوسط   الداللة
 الحسابى

  االنحراف
 المعیارى 

  المتوسط
 الحسابى 

  االنحراف
 المعیارى 

دار  دم االقت ع
 السیاسي

دالة عند  278 -2.178 3.589 5.602 24.99 4.557 23.74
0.05 

ي ا دام المعن نع
 السیاسي 

دالة عند  278 -3.093 10.659 5.484 25.93 4.148 24.25
0.01 

ة  الالمعیاری
 السیاسیة

 )غیر دالة( 278 0.455 0.916 3.136 16.05 4.161 15.86

خضوع الشباب 
للنظام 

 السیاسي

 )غیر دالة( 278 -1.612 1.839 2.642 12.18 2.698 11.70
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راب السیاسي فیما یتعلق بالفروق بین ا لذكور واإلناث في مظاھر االغت
ً الختبار  ة  T.testتشیر التحلیالت اإلحصائیة وفقا روق ذات دالل إلى أنھ توجد ف

د مستوى  ى السیاسي عن دام المعن ق بانع ا یتعل اث فیم إحصائیة بین الذكور واإلن
  .0.05، وعدم االقتدار السیاسي عند مستوى داللة  0.01داللة 

ات ح البیان د  وتوض ي عن دار السیاس دم االقت ط ع اع متوس ة ارتف المیدانی
ع متوسطوللذكور،  23.74مقابل  24.99اإلناث لیصل إلى  ى  یرتف دام المعن انع

ط اث بمتوس د اإلن ي عن ل  25.93 السیاس ذكور 24.25مقاب ذه . لل س ھ وتعك
اث االستجابات د اإلن ى  ،ارتفاع مظاھر االغتراب السیاسي عن ا یرجع إل وھو م

راب  17لذي لعبھ الذكور في ثورة الدور ا ى تجاوز االغت ا أدى إل فبرایر وھو م
  .السیاسي إلى حد ما وخاصة بین الذكور

  )6(جدول 
  مظاھر االغتراب السیاسي

مظاھر 
 االغتراب
  السیاسي

  

عاما ) 25-18(من 
 )154=(ن

عاما ) 35-25(من 
 )126=(ن

  
  النسبة
 الفائیة

T  DF الداللة  
المتوسط 
 الحسابى

راف االنح
 المعیارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

عدم االقتدار 
 السیاسي

   غیر دالة 278  0.595-  0.100  4.291  19.10  4.350  18.80

انعدام المعني 
 السیاسي

غیر (  278 1.205 0.002 2.604 11.74 2.730 12.10
 )دالة

الالمعیاریة 
 السیاسیة

 )غیر دالة( 278  1.042  3.978  2.526  14.36  2.865  14.75

خضوع الشباب 
للنظام 
 السیاسي

دالة عند  278 -0.831 0.545 4.083 16.15 3.332 19.80
0.05 

ى ) 35-25(، من ) 25-18(فیما یتعلق بالفروق بین الشباب من  عاما ف
روق ذات  ى وجود ف یالت اإلحصائیة إل راب السیاسي تشیر التحل مظاھر االغت

د مستوى داللة إحصائیة بین فئات السن  في خضوع الشباب للنظام السیاسي عن
   ، 0.05داللة 
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ي؛ السیاسي تتعدد مظاھر االغتراب   ل ف خضوع الشباب للنظام وتتمث
ي  ن السیاس د م ت عن ط ) 25-18(وارتفع ا بمتوس ط 19.80عام ل متوس  مقاب

ن 17.66والعجز بمتوسط . عاما) 35-25(من 16.48 ل ) 25-18(م ا مقاب عام
ط ن  14.58متوس ط ) 35-25(م ة بمتوس اییر االجتماعی دام المع ا ، انع عام
ن 18.30 ط) 25-18(م ل متوس ا مقاب ن  15.03عام ة ) 35-25(م ا، العزل عام

) 35-25(من 11.82عاما مقابل متوسط) 25-18(من  15.03بمتوسط السیاسیة
رد ا ا ، التم يعام ن  لسیاس ط م ا ) 25-18(بمتوس ط 14.77عام ل متوس مقاب

ل ) 25-18(من 29.54التشیوء بمتوسط عاما ،) 35-25(من  11.15 ا مقاب عام
  .عاما) 35-25(من  24.14متوسط 

  ) 7( دول ج
لدى العینة  العالقة بین االغتراب السیاسي و مظاھر االغتراب االجتماعي

  الكلیة
  مظاھر االغتراب االجتماعي  مظاھر االغتراب السیاسي  المتغیرین

   0.31  معامل االرتباط

ن وجود ین  یكشف الجدول ع ة إحصائیا ب ة ودال ھ موجب ة ارتباطی عالق
  .0.01عند مستوى مظاھر االغتراب السیاسي ومظاھر االغتراب االجتماعي

  )8(جدول 
  لمظاھر االغتراب االجتماعي  المستویات التعلیمیة للشباب وفقا الفروق بین

مظاھر 
االغتراب 
  االجتماعي

 

  التباین بین أقل من متوسط متوسط جامعي فأعلى
 

 جموعاتالم

 التباین
  داخل

 المجموعات

  قیمة
  ف

الداللة 
  اإلحصائیة
 لقیمة ف

 ع م ع م ع م

 انعدام
 للمعني
 للحیاة

  االجتماعیة

  )غیر دالة(  1.687 3350.06 35.658 3.322 16.56 2.938 16.42 3.368 15.62
0.187 

  )دالةغیر (  0.355 2790.76 6.244 2.946 14.57 2.852 14.88 3.202 14.48  العجز
0.702 
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انعدام 
المعاییر 
  االجتماعیة

دالة عند  1.025 3973.16 25.686 3.491 14.96 3.398 15.54 3.913 15.56
0.01 

العزلة 
  االجتماعیة

دالة عند  4.634 2532.45 74.040 2.783 12.24 2.986 11.23 2.776 11.26
0.01 

التمرد 
  االجتماعي

دالة عند   6.346 2766.84 110.787 2.886 11.36 3.202 10.51 2.869 9.82
0.01 

  )غیر دالة(  0.357 2796.72 6.234 2.966 14.57 2.862 14.78 3.962 14.33  التشیوء
0.714 

ات  ح بیان ثتوض ین البح ائیة ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ة وج  المیدانی
اعي  راب االجتم اھر االغت بعض مظ ق ب ا یتعل باب فیم ة للش تویات التعلیمی المس

ي؛ انعدام المعاییر االجتماعیة، العزلة االجتماعیة، التمرد االجتماعي والمتمثلة ف
ة  توى دالل د مس ین .  0.01عن ة ب اییر االجتماعی دام المع ط انع ع متوس د ارتف وق

أعلى( الفئات األعلى في مستوى التعلیم وانخفضت  .15.56بمتوسط  )جامعي ف
  14.96بین المستوى األقل من متوسط لتصل إلى 

عو ةسط متو یرتف ة االجتماعی یم  العزل ي مستوى التعل ل ف ة األق ین الفئ ب
ط  ط  12.24بمتوس أعلى بمتوس امعي ف یم الج توى التعل د مس ت عن وانخفض

ً أقل قدرة على االندماج  حویمكن أن یرج 11.26 ذلك إلى أن الفئات األقل تعلیما
وارات  ي الح ة ف اعي خاص ةاالجتم ة  المختلف ة بطبیع رؤى المتعلق رح ال ، وط

ق او. االجتماعیةوضاع األ ا یتعل ن المتوسط فیم رتفع المتوسط بین الفئة األقل م
ل متوسط  11.36بالتمرد االجتماعي وذلك بمتوسط  یم  9.82مقاب ة التعل ین فئ ب

أعلى ل . جامعي ف ى الفع ر عل رد الیقتص ك أن التم اعيوالش مل  ،االجتم ل یش ب
ن  ،تماعیةلألوضاع االجالرأي المضاد لآلراء التقلیدیة المسایرة  وذلك یكشف ع

ض  د بع س تأیی ا یعك در م ق ، بق اعيوالفعل  األوضاععدم التأیید المطل  االجتم
   .ومعارضتھا في بعض األحیان 
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  ) 9( جدول  
  الفروق بین المستویات التعلیمیة للشباب وفقا لمظاھر االغتراب السیاسي

مظاھر 
االغتراب 
 السیاسي

أقل من  متوسط جامعي فأعلى
 متوسط

باین الت
  بین 

المجموعا
 ت

 التباین
  داخل

المجموعا
 ت

  قیمة
  ف

الداللة 
اإلحصا

  ئیة
 لقیمة ف

 ع م ع م ع م

عدم 
االقتدار 
 السیاسي

22.9
0 

4.97
4 

23.9
1 

4.50
4 

24.8
9 

5.31
4 

175.87
5 

8240.3
5 

دالة عند   3.383
0.01 

انعدام 
المعني 
 السیاسي

23.0
2 

4.41
5 

23.8
0 

5.05
1 

26.0
5 

4.76
4 

514.73
0 

7229.6
4 

11.28
5  

دالة عند 
0.01 

الالمعیار
یة 

 السیاسیة

14.3
2 

3.96
1 

16.0
6 

5.07
6 

16.3
3 

2.86
0 

162.41
1 

4156.9
76 

دالة عند   6.193
0.01 

خضوع 
الشباب 
للنظام 
السیا
 سي

10.9
4 

2.46
1 

11.4
3 

2.87
7 

12.3
6 

2.57
1 

103.60
8 

2182.2
64 

دالة عند   7.525
0.01 

تویا ین المس الفروق ب ق ب ا یتعل اھر فیم ا لمظ باب وفق ة للش ت التعلیمی
ة  روق ذات دالل ود ف ى وج ائیة إل یالت اإلحص یر التحل ي تش راب السیاس االغت
ك  إحصائیة بین مظاھر االغتراب السیاسي عند الشباب وفقا لمستوى التعلیم وذل

  0.01عند مستوى داللة 
ط اع متوس ائیة ارتف یالت اإلحص ح التحل راب  وتوض اھر االغت مظ

دار السیاسي :والمتمثلة في دم االقت دام المعن24.89بمتوسط  ع  السیاسي ى، انع
، خضوع الشباب للنظام 16.33بمتوسط  ، الالمعیاریة السیاسیة26.05بمتوسط 
ي ط السیاس ي  12.36بمتوس ة ف ة خاص ة المنخفض تویات التعلیمی د المس عن

ن المتوسط ل م ى  .المستوى التعلیمي األق درة عل ى ضعف الق د عل ا یؤك وھو م
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ود الف ل وج ي ظ ي ف ى السیاس دام المعن ى انع افة إل ؤثر ، إض ي الم ل السیاس ع
 ھاوصراعصراعات على السلطة السیاسیة ، وھو ما أدى إلى اختالف المعاییر 

ام  باب للنظ وع الش ً وخض وعا ر خض ا أكث ل تعلیم ة األق ك أن الفئ ي وذل السیاس
داث بالمقارن ي مجرى األح ر ف ة خاصة في ظل ضعف القدرة على التغیی ة بالفئ

ورة  ي ث ؤثر ف ال وم م دور فع ان لھ ة الشباب ك ً حیث أن غالبی  17األعلى تعلیما
ى لألطراف  رات حت ع وجود تبری فبرایر غیر أن استمرار الصراع السیاسي م

   .المعادیة للنظام أدى إلى زیادة االغتراب السیاسي للشباب
  :النتائج العامة للدراسة 

  :إلى عدة نتائج ھى ةحثاالبتوصلت 
اعي : التساؤل األول وھو عنفیما یتعلق باإلجابة  راب االجتم اھر االغت ا مظ م
 لدى الشباب اللیبي ؟

ي ل ف اعي وتتمث راب االجتم دد مظاھر االغت ي :تتع دام معن اةا انع  لحی
ة ز االجتماعی م العج اث  ث د اإلن ت عن توى وارتفع اع مس س ارتف ا یعك و م وھ

ة  اث بالمقارن د اإلن اعي عن راب االجتم عف االغت س ض ا یعك و م ذكور، وھ بال
ة  أثیرات االجتماعی ة الت ى مواجھ درتھا عل دم ق رأة وع ار أن الم ك باعتب ، وذل

ة  ا مواجھ تطیع معھ ي التس یم الت د والق ن التقالی د م ا العدی ة تحكمھ رأة اللیبی الم
روز) 2012(رابعة وتؤكد دراسةالعجز االجتماعي  دى العجز مظھر ب ة ل  عین

ا وخاصة البحث ق فیم درة یتعل ى المبحوثین بق رارات اتخاذ عل ع و. الق ارتف
ط  ةمتوس ة االجتماعی اییر والعزل دام المع ع  ،انع ي مجتم ع اللیب ك أن المجتم وذل

د  ذكوري شأنھ شأن كل المجتمعات العربیة والتستطیع غالبیة النساء اتخاذ العدی
ة ال االجتماعی ن األفع د م ام بالعدی رارات أو القی ن الق ن  م ذ موافق م ة دون أخ

ً الرجل سواء ھذا الرجل أب ً أم أخ ا ً أم زوج ا نات المیدانیة على ارتفاع اوتؤكد البی .ا
دد  رد یتح ك أن التم اث وذل ة باإلن ذكور بالمقارن اعي لل رد االجتم ط التم متوس

اعي ل االجتم ة. بالفع دت دراس د أك امي وق اھر) 2014(الش دد مظ ى تع  عل
راب اعي االغت ي االجتم ة ف ار  العجز :متمثل وة،وافتق اعي التمردو الق  االجتم

دامو اییر، انع یؤ، ,المع ة التش ة، والعزل ي االجتماعی دام معن اةا وانع  للحی
 .االجتماعیة
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ى  ن عل أثیرات الس اعي وتجلت ت راب االجتم ع مظاھر االغت ث ارتف حی
ط ي متوس دام معن اةا انع ة لحی اییر االجتماعی دام المع ز، انع ط العج ، متوس

ة االجتماع االجتماعیة، ةالعزل ي ی ة وتعن ة النظری دت الرؤی ا أك دان كم ى فق  عل
درة ى الق ة عل ات إقام ة العالق ع االجتماعی  أي عنھم، واالنفصال اآلخرین، م

ة انعزال رد وغرب ن الف داف ع ة األھ ع الثقافی ع متوسط و .للمجتم التمرد ارتف
ن عند الفئة األصغر سنا االجتماعي التشیوء  ا) 25-18(م ك  .عام والشك أن ذل

ى د عل ي  یؤك دماجھا ف دم ان ً وع نا غر س ة األص ة للفئ درة االجتماعی عف الق ض
 ً ا ا رفض واء برغبتھ ع س ع ، أ المجتم ذا الواق ى  ملھ ع عل ذا المجتم درة ھ دم ق لع

   .استیعاب ھذه الفئة
ما مظاھر االغتراب السیاسي : التساؤل الثاني وھو عنفیما یتعلق باإلجابة 
 لدى الشباب اللیبي؟

اثارتفاع متوسط عدم اال د اإلن ا  قتدار السیاسي عن رب كم الفرد المغت ف
داث  یؤكد المدخل النظري ال یتمكن من تقریر مصیره أو التأثیر في مجرى األح
ذلك  ھ ومصیره فیعجز ب اول حیات ي تتن ة الت الكبرى أو في صنع القرارات المھم

ى . عن تحقیق ذاتھ درة عل نقص الق ً إذا ما شعر ب ً سیاسیا وأن الفرد یصبح مغتربا
  التأثیر في األحداث السیاسیة والشئون العامة

طو  ع متوس اث یرتف د اإلن ي عن ى السیاس دام المعن د  .انع ن أن یؤك ویمك
یة  درة السیاس عف الق ى ض ك عل رأةذل د الم اع  عن ر األوض ى تغیی ة عل اللیبی

ورة  ي ث ة 17السیاسیة على الرغم من مشاركتھا ف ر بأشكال مختلف ث  ،فبرای حی
ف الرجل ودع ابینوقفت خل ھ وداوت الجرحى والمص ام  ،مت م الطع دت لھ وأع

ن  م یك ھ ل ن أھمیت رغم م وتظاھرت في المیادین إال أن دورھا في التغییر على ال
 .على نفس مستوى دور الرجل

ي  ل ف خضوع الشباب للنظام ( تتعدد مظاھر االغتراب السیاسي وتتمث
اییر  دام المع ي ،  السیاسیةالسیاسي والعجز ، انع ا -ویعن رى سیمانكم دم  -ی ع

 ً ھ ھو شخصیا ائج أفعال . قدرة الفرد بشكل عام على التنبؤ بنتائج األحداث، أو بنت
حة  اییر الواض ن المع ى م د األدن رد الح وفر للف دما ال یت ر عن ذا المظھ دو ھ ویب

ن )، التشیوء السیاسي، التمرد  السیاسیة، العزلة التخاذ القرار  د م   وارتفعت عن
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ا) 18-25( ك أ .عام اطھا والش ن نش رغم م ى ال نا عل غر س ة األص ذه الفئ ن ھ
  .السیاسيوطموحاتھا العالیة إال أنھا لدیھا قدرة عالیة على التمرد 

ي  ى ف ات األعل ین الفئ ة ب اییر االجتماعی دام المع ط انع ع متوس د ارتف وق
ویمكن أن یرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى الوعي  )جامعي فأعلى( مستوى التعلیم

دد لدى ھذه الفئة خا الوعي بتع ة وتضاربھاصة فیما یتعلق ب اییر االجتماعی  .المع
ة،  ویرى سیمان أن الالمعیاریة تتجلى في أن األشیاء لم یعد لھا ضوابط معیاری

اره خطأ  ھ باعتب ً أصبح ینظر إلی ً، وما كان صوابا ً قد أصبح صوابا فما كان خطأ
  .من منطلق إضفاء صفة الشرعیة على المصلحة الذاتیة للفرد

ع ذلكك توى  یرتف ي مس ل ف ة األق ین الفئ ة ب ة االجتماعی ط العزل متوس
یم  عالتعل ن أن یرج ات  ویمك رح وجھ وار وط ى الح درة عل عف الق ى ض ك إل ذل

ة  ا نتیج ر إم ات النظ ر وجھ ة لتبری ة الكافی دم المعرف اعي أو ع ل االجتم الخج
 .النظر

يالسیاسي مظاھر االغتراب  ارتفاع متوسط دام ال :والمتمثلة ف ي انع معن
ي ،  باب السیاس وع الش یة ، خض ة السیاس ي ، الالمعیاری دار السیاس دم االقت ع

توى  ي المس ة ف ة خاص ة المنخفض تویات التعلیمی د المس ي عن ام السیاس للنظ
ط ن المتوس ل م ي األق یم  ،التعلیم توى التعل ین مس ة ب اك عالق ك أن ھن والش

ة ا رتبط بالبنی یم ی توى التعل ث أن مس ي حی راب السیاس درة واالغت ة والق لمعرفی
  . وطرح الرؤى السیاسیة على االندماج السیاسي
ما العالقة بین االغتراب : التساؤل الثالث وھو عنفیما یتعلق باإلجابة 

  لسیاسي و مظاھر االغتراب االجتماعي؟ا
راب  اھر االغت ین مظ ائیا ب ة إحص ة ودال ھ موجب ة ارتباطی ود عالق وج

د مستوىالسیاسي ومظاھر االغتراب االجتماعي ع ى  .0.01ن د عل ا یؤك وھو م
راب  ن االغت اة م ك أن المعان ي، وذل ع اللیب ي المجتم راب ف كال االغت اط أش ارتب
راب  ى االغت رورة إل ؤدي بالض ة ی كالت االجتماعی ادة المش اعي وزی االجتم

اعي راب االجتم ى االغت ؤثر عل ي ی راب السیاس ا أن االغت ي، كم ك  .السیاس وذل
 .والسیاسیة لترابط الظواھر االجتماعیة
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  :البحثتوصیات  
  :لعدة توصیات ھى ةحثاالبتوصلت 

إعطاء دور للمرأة اللیبیة في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة سواء من  .1
وذلك في  ،وسائل اإلعالم ماألھلیة أ مخالل المؤسسات الحكومیة أ

 ً محاولة إلدماج المرأة في المجتمع بطریقة أكثر فعالیة ، وإدماجھا رسمیا
 .حیاة السیاسیةفي ال

العمل على إدماج الشباب في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة من خالل  .2
 .إشراكھ في صنع القرار على مستوى األسرة أو النظام السیاسي

فتح قنوات شرعیة للمشاركة االجتماعیة السیاسیة بحریة ، من خالل  .3
 .دون تحیزمن المختلفة  اآلراءطرح الرأي والرأي اآلخر ومناقشة 

مشكالت المجتمع عرف المواطن اللیبي على توذلك لی ،الشفافیة  .4
، حیث یساعد معرفة المشكالت على التكیف معھا والمساھمة وإمكاناتھ
  .في حلھا 
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  األطفال الصورة في األخبار التلفزیونیة وتأثیراتھا النفسیة على 

 دراسة میدانیة
  علي احمد محمد الربیعي. أ                                                                                         

  اإلعالم/ قسم                                                                                                  
  بالزاویة كلیة اآلداب                                                                                             

  :مقدمة
 السنوات شھدت ،العالم اجتاح الذي السریع والتكنولوجي العلمي للتقدم نتیجة

 نطاق على وانتشارھا الفضائیة القنوات ظھور عشرینال القرن من األخیرة

 اتصاالت شبكة تربطھا صغیرة كونیة قریة إلى العالم تحول إلى أدى ما ،واسع

 المعلومات الیوم یتم متزامنا عاجال انتقالوأصبح الصناعیة، األقمار عبر واحدة

 اإلعالمتنامي قوة  إلى أدىالذي  األمر ،أقصاھا إلى األرض أقصىمن 

   )1(. تخصصاتھفضائي بمختلف ال

 أمام المشاھدین استقطاب على الفضائیة القنوات بین المنافسةمعھ  وزادت

 إلى موجھة متعددة متنوعة برامج من تبثھ ما خالل من وذلك ،المرئیة األجھزة

 لثورةل ا الزخم الكبیرھذ وأمام ،العمریة مراحلھم باختالف المشاھدین

 الناس بین واآلراء المواقف تعددت واإلعالم لاالتصا مجال في التكنولوجیة

 وأفالم من أخبار وأغاني الفضائیات تلك عبر القادم ذلك یجذبھ من فمنھم

ً مواقف منھا یتخذ من ومنھم وإعالنات  وبرامج  المواقف واختلـفت Kمـعینة ا

 متنوعة مضامین من تحملھ وما ،الوافدة عبر الفضائیات حـول الصورة واآلراء

 لھذا كنتاج الفضائیات فدخول الجمھور، من معینة فئات منھا كل تستھدف

ً  معھ حـمل واإلعالم، االتصال ثورة في التطور ً  تغیرا  من كثیر حیاة في واضحا

  )2(.األخالقیة  قیـمھا صـمیم في ُضربت التي الـمجتمعات
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والمجتمع البشري الیوم یشھد تحوالت وتغیرات اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة 

وذلك بفعل التقدم السریع . دیة وتقنیة سریعة وھائلة لم یألفھا من قبلواقتصا

الحاصل في میادین تضم المعلوماتیة، التي تمثل طموح اإلنسان العصري في 

الوصول إلیھا والتعرف على ما تحملھ من معلومات ونظم وأفكار تمثل في 

اھیة واالستقرار منظاره معلم من معالم الحیاة العصریة الحدیثة المتمثلة بالرف

النفسي واالجتماعي الذي یصعب الوصول إلیھ في مجتمع مثل مجتمعنا الذي 

 ھواستیعاب ھظروف اجتماعیة وسیاسیة قاسیة، أثرت علیھ في فھم بھمرت 

وطریقة إشباعھ في الوصول إلى تحقیق رغباتھ بطرق غیر مشروعة وخفیة 

خرین االجتماعیة ن كان بإساءة االستخدام واإلضرار بحیاة اآلإحتى و

فكان البد من تحصین المجتمع من تلك المخاطر  .والسیاسیة واالقتصادیة

وتفعیل دورھا في  ،والبدء بأصغر مؤسسات المجتمع ،والسلبیات والتنبیھ إلیھا

وسائل االتصال لتي تلحقھا تكنولوجیا ا تنبیھ األبناء إلى المخاطر والجرائم

ً والمجتمع عموما وأثارھا النفسیة واالجتما واإلعالم عیة على أطفالنا خصوصا

وكیفیة التعامل معھا ضمن  ،وتبصیرھم بالسلبیات واالیجابیات لھذه التكنولوجیا

 الصوت إیصال في الـحدیثة االتصال وسـائل قدرةف ،نطاق وحدود معینة

ُـحدث أن بإمكانھا حدیثة تقنیة وسائل استخدام خالل من والصورة ً  ت ً  تأثیرا  سلبیا

ً كان أ المشاھد یةنفس في ً  مصغیرا زیة على اومن ھنا فإن الصورة التلف ،كبیرا

 ً  أخرى الفضائیات تلتبس بین جوانب متناقضة متصارعة أحیانا، متآلفة أحیانا

 . یؤدي إلى خلق حالة من عدم االستقرار النفسي لدى الُمشاھداألمر الذي 

 الكبرى حداثباأل وارتباطھا زیةاالتلف للصورة اإلدراك لقضیة وكنموذج

وأحداث  2001سبتمبر 11 أحداث تأتي الشعوب، حیاة في الفاصلة التاریخیة
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 الصورة بعث أعادت والتي،2010سنة التي بدأت من تونس  الربیع العربي

 استھلكت فالصورة ،وخصوصا الخبریة منھا،جدید كبیر من بشكل زیةاالتلف

القنوات الفضائیة  في مالدائ زياالتلف لالستھالك اعرضتھ ثم نفسھا األحداث

 بطریقة األحدث لت ھذهوصّ  الصورة ولكن، سواء حد على العربیة والعالمیة

 للمشاھد مأ العادي المشاھد لدى العادي لإلدراك سواء المستویات متعددة

التي ھزت   األحدث ھذه فـــــــي السطــــــور بین ما یقرأ أن لھ یمكن الـــذي

   .بأسرهالمنطقة والعالم 

ز اعلى شاشة التلف الحیة للعنف صورال أن إلى الدراساتبعض  أشارتقد و

تكررت  إذاسلوك عدواني من جانب المشاھد، وال سیما  إلىتؤدي  أنیمكن 

بھذا الصدد تحذیر من منظمة وقد صدر  ،صور بصورة مستمرةھذه ال

ب خالل الفضائیات المتنوعة ھو السبمن العنف المتلفز  أنالیونسكو یبین فیھ 

حیث یخلف ذلك  ،في العقد النفسیة الخطیرة التي یعاني منھا الناشئة

  )3(.سلوكیة تكمن وراء جرائم القتل المختلفة اضطرابات

 بھ تقوم الذي التأثیر لدراسة ملحة الضرورة أصبحت المنطلق ھذا ومن

على  التأثیر تسھم في أخبار قد من تعرضھ ما خالل من الصورة الخبریة

ً  المتلقي  أثار نفسیة من تحملھ وما قد الصور تراكم األطفال مع خصوصا

 تجاه سـلـوكھ وأنماط ومـوقفـھ رأیھ تكوین في كبیر دور الصور لھذه ویصبح

الذي یعیش  واقـعـھ مع یتعامل فالطفل ،حولھ من والمجتمع واألشیاء األشخاص

 على الـفضـائیات تـلك عملت التي الصور خالل من علیھ ویتعرففیھ 

 بھا یتعلق من صورة خبریة قد تحمل مآسي  تعرضھ ما خالل من یخھاتـرس

   .وتتأثر نفسیتھ بھا الطفل ذھن
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  :مشكلة البحث
بقسط وافر من  األخیرةفي السنوات  األطفال من أھم الفئات التي حظیت  دُّ یع

الباحثون في العدید من التخصصات العلمیة  أجراھاالدراسات والبحوث التي 

ً بعلم النف بدءً  ن الجماھیري ذلك ألبعلم االتصال  وانتھاءبعلم االجتماع  س مرورا

 اإلعالمیةمن غیرھا من فئات المجتمع تجاه المضامین  أكثر تتأثرھذه الفئة 

 عدیدةلما لھذه الوسیلة من میزات بشكل خاص  زاالتلفومضامین  عامة،بصفة 

جمھور بصفة لتفضیال لدى ا اإلعالمیةالوسائل  أھموجعلتھا من  .تتمتع بھا

ومن ھنا كانت البحوث العلمیة والدراسات في  ،األطفالعامة ومن بینھم 

للمواد  األطفالالمحتملة لمشاھدة  التأثیراتاالختصاصات المختلفة تبحث في 

  .الخ...اإلخباریةكالرسوم المتحركة والبرامج بصفة عامة  زیةاالتلف

ً جمھور األطفالعد جمھور ویُ  لك من خالل الخصائص وذ ،كبیرة أھمیةذا  ا

كسرعة تأثره بمحیطھ الذي  الجمھور األخرىفئات عن غیره من  هالتي تمیز

والذي أصبحت فیھ وسائل االتصال الجماھیري تطوقھ من كل جانب  ،یعیش فیھ

في مراحل  األطفال ا، وأصبحت المؤثر الرئیس الذي یتأثر بھبغثھا وسمینھا

ُكون ،بنى شخصیة الطفلوالتي على أساسھا ت ،الطفولة المختلفة سلوكھ  وت

  .وتصرفاتھ في المراحل المتقدمة أیضا من عمره 

تناول جانبا مھما من بحوث الوسیلة یل بحثال اأتي ھذیوبناء على ما تقدم 

 زیةاالتلف األخباریتعلق ھذا الجانب بالتعرف على الصورة في  ،الجماھیریة

العدید من القنوات  وجودیأتي ھذا نظرا ل ،على الطفلوتأثیراتھا النفسیة 

 اإلخباریةفي المضامین  مفي الرسوم المتحركة أ سواءالمتخصصة  زیةاالتلف

خاللھ ھذا من ویصل  ،تبث موادھا وبرامجھا بشكل متواصل على مدار الساعة
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 تلكوتجاوزت معھ  ،األطفالشریحة واسعة من الجمھور ومن بینھا  إلىالبث 

ناعیة التي طصاال األقمارتقنیة البث عبر المضامین حدود البلدان باستخدام 

ھذه الفئة من الجمھور مع وجود ت معھا احتماالت التأثیر النفسي على زاد

 ،تنقل المضمون مباشرة من موقع الحدث اإلبھارغایة في  زیةاالتلفصورة 

التي تحمل مشاھد عنف وقتل قد تؤثر في  اإلخباریةوخصوصا المضامین 

عرض  نأحیث بینت بعض الدراسات  ،ألطفالانفسیة المشاھد وخصوصا 

تحفیز الرغبة الكامنة في  إلىیؤدي  زیةاالتلفعبر  اإلخباريمشاھد العنف 

دون مقص من عرضت  مشاھد العنف  ما إذاالعنف لدى بعض النفوس خاصة 

القنوات الفضائیة من مشاھد عنف  لما تبثھالذي یسترعي االنتباه  األمر ،الرقیب

وجھ  على واألطفالا التأثیر السلبي على الجمھور بصفة عامة وقتل قد یكون لھ

  .الخصوص

 دراسات علمیة قامت بھا المنظمة الدولیة للتربیة والعلوم والثقافة وتشیر

لبرامج التلفزیون لفترات غیر محدودة  األطفالأن مشاھدة إلى  )الیونسكو (

والعجز عن ضبط  السلبیة أبرزھادون رقابة وانتقائیة تفرز سلوكیات من من و

   )4.(العنف والشعور الدائم بالخوف والقلق إلى ءواللجوالنفس 

وبناء علیھ فقد ارتأى الباحث التعرض لھذه المشكلة داخل البیئة اللیبیة 

خصوصا في ھذه المرحلة التي یعیش فیھا األطفال وھم یتعرضون للكم الھائل 

لباحث ھذه المشكلة في من مشاھد العنف المتلفز وغیره، ومن ھنا فقد حدد ا

الصورة في األخبار ما التأثیرات النفسیة التي قد تولدھا / التالي  التساؤل

في مشاھد مروعة تعرض خاللھا مشاھد عنف وقتل من والتي تعرض  زیةاالتلف

    .خالل الفضائیاتمن 
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  :البحث  أھمیة
ورة في النفسیة التي تولدھا الص التأثیراتھذا البحث في معرفة  أھمیةتكمن 

 وأسرتھوانعكاس ذلك على حیاة الطفل  ،لدى الطفل اللیبي زیةاالتلف األخبار

  .ومحیطھ االجتماعي

الحظ الباحث أن ھناك حاجة  نأالقیام بھذا البحث بعد  أھمیةكذلك ظھرت 

تحدید  بھا بھدفللوقوف على ھذه المشكلة وجمع الحقائق والبیانات الخاصة 

للوصول عندھا وحصرھا بغیة االستفادة منھا المعلومات التي یمكن الوقوف 

  .نتائج قد تسھم في خدمة المجتمع بصفة عامة والطفولة على وجھ الخصوصل

الحظ الباحث ما قامت بھ ن أبعد  األولىھذا البحث بالدرجة  وتأتي أھمیة

 في أثناءا على عینیھا سنوات بوضع یدیھ7ي تبلغ من العمر ابنتھ الصغیرة الت

ً  المحطات الفضائیة إحدىفي مصور  إخباري مشاھدة تقریر  یعرض صورا

جعل الحاجة ماسة لدراسة ما قد تولده تلك الصور ا م ،في سوریا أطفال ألشالء

ً  تأثیراتمن  اإلخباریة في المجتمع اللیبي  األطفالفي حیاة  نفسیة قد تؤثر سلبا

والتي یمكن  ھالنتائج التي ستترتب علی بأھمیةھذا البحث  أھمیةومن ھنا ترتبط 

والمشاكل النفسیة التي ومواجھتھا برز االضطرابات أتحدید االستفادة منھا في 

  ."للمشاھدة السلبیة"نتیجة  األطفال تنشأ لدىقد 

لمجتمع ومشكالتھ اھذا البحث أیضا من خالل ارتباطھ بقضایا  أھمیةوتظھر 

من الفضائیات  فھذا البحث یعد رصدا لنوعیة من المضامین التي تتناولھا العدید

والتي قد یكون لھا ارتداد عكسي في ھذه المرحلة منھا  اإلخباریةوخصوصا 

أو الذین قد یتعرضون لھذه النوعیة من المضامین بقصد  األطفالعلى  ءسي

  .بغیر قصد
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  : أھداف البحث
  :أھمھامن  األھدافیسعى ھذا البحث تحقیق جملة من 

 اإلخباریةوالمضامین صفة عامة ب ونتلفزیلل األطفالـ معرفة معدل تعرض 1

  .بصفة خاصة

  .ذب الطفل للمشاھدة من برامج في التلفزیونجـ التعرف على أكثر ما ی2

ـ تحدید أھم التأثیرات النفسیة التي قد تولدھا مشاھد العنف والقتل في 3

  .األطفالالتلفزیون لدى 

في  للصور الحیة األطفالوالمخاطر من مشاھدة  األضرارـ التعرف على 4

  .المصورة التي تعرض مشاھد العنف والقتلاإلخباریة التقاریر 

في المجتمع اللیبي  واألمھات اآلباءـ محاولة التعرف على مدى استیعاب 5

 أبنائھمق التصرف مع ائ، وما طرأطفالھممخاطر مثل ھذه المضامین على 

  .لمحاولة تجنیبھم ذلك

  :البحث تساؤالت
عنھا  إجاباتعلى  یسعى للحصولت التي حدد الباحث مجموعة من التساؤال

 إلىالبحث یسعى  أنحیث  ،التي یسعى ھذا البحث لتحقیقھا األھدافوتحدد 

  :وموضوعھ التي تخدم غرض البحث اآلتیةالتساؤالت  أھمعن  اإلجابة

  للتلفزیون ؟ األطفالـ ما معدل مشاھدة 1

  ؟اإلخباریةللقنوات  األطفالـ ما معدل مشاھدة 2

  ؟األطفالیفضلھا  والبرامج التيامین ـ ما المض3

بعد  األطفالاالضطرابات النفسیة التي تكثر مالحظتھا لدى  أشكالما ھي  ـ4

  تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر؟
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  ومھاراتھم في الحیاة ؟ األطفالالمشاھد العنیفة على نشاطات  تأثیرما  ـ5

بعد  األطفالالنفسیة التي تكثر مالحظتھا بین  االضطرابات أشكالـ ھل 6

أكثر وضوحا لدى الذكور عنھم لدى  المتكرر تكونتعرضھم لمشاھد العنف 

  اإلناث؟

 دمشاھد العنف والقتل التي یعرضھا التلفزیون تع أن اآلباء دـ ھل یع7

  .؟وما ھي األسباب التي تدعوھم للقلق قلق بالنسبة لھم؟مصدر 

في التقاریر ا ومخاطرھ لصور الحیة ا األطفالمشاھدة  أضرارـ ما ھي 8

  المصورة التي تعرض مشاھد العنف المتكرر؟ اإلخباریة

 :داتھأمنھج البحث و
یعد ھذا البحث من البحوث الوصفیة التي تستھدف تصویر خصائص 

أو ،أو موقف معین یغلب علیھ صفة التحدید ،وتحلیلھا وتقویمھا ومجموعة معینة

أو موقف أو مجموعة من البحث في الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة ظاھرة 

وذلك بھدف الحصول على معلومات كافیة  ،األحداث أو مجموعة من األوضاع

  ) 5(.دخول في أسبابھا أو التحكم فیھادون المن ودقیقة عنھا 

ویھتم بتحدید الظروف والعالقات  ،ویتجھ البحث الوصفي إلى ما ھو كائن

ف األحداث أو فالبحوث الوصفیة تستھدف وص ،التي توجد بین الوقائع

األشخاص والمعتقدات واالتجاھات واألھداف واالھتمامات وكذلك أنماط 

  ) 6(.السلوك المختلفة

ویعتمد  ،الوصفیة الدراساتیدخل ضمن ومن ھذا المنطلق فان ھذا البحث 

  .  اإلعالمھذا البحث على منھج المسح المیداني لجمھور وسائل 
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  :أداة البحث  
وتصنیفھا  المثلى في جمع البیانات والمعلوماتاألداة ھي الوسیلة  دتع

 أساسیة  تخدم غرض البحث وأھدافھوجدولتھا بغیة الوصول لمعلومات 

  ) 7(. وتساؤالتھ ومنھجھ

الذي "أداة االستبیان"د استخدم الباحث ولتحقیق أھداف البحث وتساؤالتھ فق

بحوث لجمع الدعامة األساسیة التي تعتمد علیھا العدید من الدراسات وال دیع

حیث یتم تحدید األسئلة التي تصاغ وفقا لألھداف  ،المعلومات والبیانات

  )8(.والتساؤالت الخاصة بكل بحث ونوع البیانات المطلوبة

بھدف مشتملة على تسعة عشر سؤاال، ستبیان دم الباحث استمارة اوقد استخ

ة في في مدى مساھمة الصور"أولیاء األمور"أراء عینة البحث التعرف على 

في أحداث اضطرابات نفسیة لدى األطفال فتؤثر في  زیةاالتلفاألخبار 

  .سلوكیاتھم وتصرفاتھم في حیاتھم المستقبلیة

  :البحثیةالمفاھیم 
  :زیةاالتلفاألخبار ـ 1

 العمل في الزاویة وحجر الفقري العمود"الخبر المحرزي هللا عبد دیع

 جامعة سواء التلفزیونیة لقنواتا بین التنافس ینحصر ویكاد. زیةاالتلف الصحفي

 في نعیشھ الذي المعلومات عصر في خاصة مأكانت  حكومیة متخصصة أو

 تجعل قد التي قائالطر بشتى المشاھد وشد الصحفي السبق تحقیق مجال

 )9(.الحقیقة بجانب اإلعالم

 بینھا من والتي لألخبار الرئیسة الصفات تتحققھ لن أن إلى الباحث ویذھب

 السیاسي خطھا زیةاتلف قناة فلكل ،مطلق بشكل والموضوعیة صدقوال الدقة
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وكل تلك ،إقلیمیا ودولیا المطروحة القضایا من ومواقفھا المستھدف وجمھورھا

فبث خبر  ،زیةاالتلففي أي محطة  زياالتلفالعوامل تؤثر على قرار بث الخبر 

من ، ویونیةموضوعي من عدمھ قد تحكمھ النوایا الخفیة لمالكي المحطة التلفز

وھي : في ھذا البحث كالتالي زیةاالتلفن التعریف اإلجرائي لألخبار إف ثم

التي تعرض مشاھد العنف والقتل والتفجیرات مباشرة على  زیةاالتلفاألخبار 

، ومشاعر دون أدنى احترام للمعاییر واألخالقیات اإلنسانیةمن المشاھدین 

   .الطفولة

كل : التأثیر النفسي إجرائیا بأنھ ف یعرأن یمكن  :ـ التأثیر النفسي3

أثناء مشاھدة العنف اإلخباري في التأثیرات النفسیة التي قد تلحق بالطفل 

الخ من ...كالقلق والخوف و وممارسة العنف والتصرف بعدوانیة ،زياالتلف

  .التأثیرات التي قد تسھم في بناء شخصیة غیر سویة

  :الدراسات السابقة
 السلوكیات"  الموسومة رضا عدلي دراسة دفتھ 1994 رضا عدليدراسة 

"  ونزیاالتلف في العنف تعرض التي زیةاالتلف المواد من االطفال یكتسبھا التي

 المعروضة العنف برامج من االطفال یتعلمھا التي السلوكیات على التعرف إلى

 من مفردة) 200( قوامھا عینة على میدانیة دراسة خالل من التلفزیون في

 أن تؤكد العینة نصف من أكثر أن إلى الدراسة وتوصلت ،واألمھات اآلباء

 أكد إذ ،األجنبیة الدرامیة المواد خالل من العنف اكتساب عن مسئول التلفزیون

 العنف نشر على تساعد التي زیةاالتلف المواد أكثر أنھا العینة أفراد من% 83

  ) 01( .االطفال لدى



 

                           -248- 

 اآلباء اتجاھات"  الموسومة لدراسةا ھذه سعت 1993 دیب دینا ــ دراسة 

 أراء على التعرف إلى"  العدواني والسلوك زياالتلف العنف بین العالقة حول

 العنف تعرض التي التلفزیونیة البرامج بین العالقة نحو اآلباء واتجاھات

 وخلصت ،اآلباء على میدانیة دراسة خالل من ألبنائھم العدواني والسلوك

 زياالتلف العنف مشاھدة بین ایجابیة عالقة وجود أكدوا اءاآلب أن إلى الدراسة

 الذي العنیف للسلوك محاكاة أكثر الذكور وان ،أبنائھم لدى العدواني والسلوك

  ) 11( .اإلناث من یشاھدونھ

  .المیداني للبحثاإلطار 
  :مجتمع البحث والعینة

  :ـ  مجتمع البحث أوالً  

 أن ارتأىوبیانات سلیمة فقد رغبة من الباحث في الحصول على معلومات 

حیث أن مرحلة الطفولة التي تجرى  ،"أولیاء األمور"من یكون مجتمع البحث 

والتي تتأثر بالمؤثرات المحیطة  ،علیھا ھذه الدراسة ھي مرحلة الطفولة المبكرة

فإن الباحث ال یستطیع أخذ معلومات  علیھالمختلفة ومن أھمھا التلفزیون و

ً المتعلقة باالضطرابات النفسیة  األطفالتفصیلیة من  في ھذه المرحلة وخصوصا

یستطیعون  األمورفأولیاء  من ثمو ،المحتملة لتأثیرات مشاھد العنف التلفزیوني

اإلجابة عن كل التساؤالت المرتبطة باستمارة البحث من خالل مالحظة 

ل التغیرات السلوكیة واالضطرابات النفسیة التي قد تظھر على أبنائھم من خال

  .مشاھدة العنف

ذلك الجزء من المجتمع الذي یتم اختیاره "العینة ھي  : عینة البحثثانیا ـ 

  )12(." بطریقة علمیة تمثل الخصائص المھمة للمجتمع المدروس
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بمنطقة " اآلباء"مفردة من ) 40(اختار الباحث عینة عمدیھ مختارة قوامھا  

 .وھي إحدى قرى مدینھ الزاویة الصابریة

 : اإلحصائیة ةالمعالج
 أنواع ابسط علىوتحلیلھ  نتائج من إلیھ توصل ما عرض في الباحث اعتمد

 عرضت حیث ،وتحلیلھ نتائج من إلیھ توصل ما عرض في الوصفي اإلحصاء

ً  المیداني البحث استمارة أسئلة  قرین ،المئویة والـنسب بالتكرارات عنھا معبرا

 الـمتعلقة الرقمیة مؤشراتالـ داللة عن یكشف تفسیري عرض مـع ،سؤال كل

  .المیداني البحث استمارة ضمن معین بتساؤل مرتبط جدول بكل

 :البیانات وتحلیل عرض
زیة وتأثیراتھا ابالصورة في األخبار التلف(أظھرت نتائج البحث المتعلقة  

 :التالي) األطفالالنفسیة على 

 التلفزي أمامالسن التي یكون فیھا الطفل متھیئا للجلوس یبین  )1(جدول 

 .والمشاھدة بوعي

  

  

  

 

  %  ك  الفئة
  %12.5 5  نیمن سنة إلى سنت

  %32.5  13  نواتن إلى أربع  سیمن سنت
 .%55  22  من أربع سنوات فأكثر

  %100  40  المجموع
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  .ز والمشاھدة بوعياالسن التي یكون فیھا الطفل متھیئا للجلوس أمام التلف/ 1
یرون أن السن التي  اآلباءمن  .%55أظھرت نتائج الدراسة أن ما نسبتھ 

أربع ز والمشاھدة بوعي ھي من ایكون فیھا الطفل متھیئا للجلوس أمام التلف

أن السن التي یكون فیھا الطفل متھیئا % 32.5یرى ما نسبتھ وسنوات فأكثر 

ن إلى أربع  سنوات في حین یوالمشاھدة بوعي ھي من سنتز االتلفللجلوس أمام 

ز االتلفالسن التي یكون فیھا الطفل متھیئا للجلوس أمام أن % 12.5یرى مانسبتھ

الطفل غالبا یكون  أنعلى  ذلك ویفسر،نیوالمشاھدة بوعي ھي من سنة إلى سنت

  .مھیئا خالل مراحلھ العمریة األولى لمشاھدة التلفزیون بوعي

 .زاالتلفیوضح مدى متابعة الطفل  )2(جدول

  %  ك  الفئة

 %27.5 11  نعم

  %65  26  إلى حد ما

  %7.5  3  ال

  %100  40  المجموع

  .بشكل مستمر زالتلفلوعن مدى متابعة الطفل /2

  زالتلفلمتابعة الطفل  بأن أجابوا اآلباءمن % 65أظھرت النتائج أن ما نسبتھ 

 )ال(ب أجابفي حین  %27.5مانسبتھ) بنعم( أجابو) إلى حد ما(تكون 

التي یعیشھا الطفل حیث تختلف  البیئة إلىوھذا قد یكون عائدا % 7.5مانسبتھ

  . ةیالبیئة الریفیة عن المدین
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 .یوضح مدى تعلق الطفل بمشاھدة التلفزیون )3(جدول

  %  ك الفئة
 %22.5 9  الى حد كبیر

  %72.5  29  إلى حد ما
  %5  2  ال یتعلق بھ

  %100  40  المجموع
  :زالتلفلبمدى تعلق الطفل بمشاھدة  ةوالمتعلق نتائجالتبین من خالل  /3

ما  أجابفي حین ) إلى حد ما(بـ  اآلباء أجابوامن % 72.5ما نسبتھ  أن

وھذا )ال یتعلق بھ(فقط بـ % 5مانسبتھ جابوأ )حد كبیر إلى(بـ ) %22.5(نسبتھ

ً تعلق أكثر األولىالطفل یكون في مراحلھ العمریة  یفسر أن   .زالتلفبا ا

 .األطفالالبرامج لدى  أفضلیةیوضح  )4(جدول

  %  ك  ةالفئ
 %67.5 27  برامج األطفال

 %5  2  األخبار
  %10 4  برامج األلعاب والمسابقات

  17.5 7  برامج الریاضة
  // //  أخرى

  %100  40  المجموع
برامج  أن فقد وجد ،األطفالأما عن أفضلیة البرامج مشاھدة لدى / 4

تلتھا % 67.5حیث كانت النسبة  اآلباء رأيحسب بمشاھدة  أكثرھي  األطفال

 األخبارثم % 10والمسابقات األلعابثم برامج  17.5البرامج الریاضیة بنسبة 

یتابعون  ال األطفال أنوھذه النتائج تعطي انطباعا على  ،فقط% 5بنسبة 

   .بشكل مستمر األخبار
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 .یوضح مدى مشاھدة الطفل للقنوات اإلخباریة )5(جدول

 

 

 

 

 

أما عن مدى مشاھدة الطفل للقنوات اإلخباریة فقد كانت المؤشرات  /5

  :على النحو التالي 

 من اآلباء أجابوا بأن أبناءھم ال یشاھدون القنوات اإلخباریة% 65ـ أن نسبة
حد  إلى( اإلخباریةأطفالھم یشاھدون القنوات  أن% 25في حین رأى ما نسبتھ

، وھذه اإلخباریةللقنوات  أطفالھمبنعم حول مشاھدة % 10ما نسبتھ أجابو ،)ما
الرابع المتعلق بأفضلیة البرامج مشاھدة لدى  التساؤلالمؤشرات تدعم نتائج 

  .األطفال
 .مشاھدةساعات ال عددیوضح  )6(جدول

 

أظھرت البیانات المتعلقة بعدد الساعات التي یقضیھا الطفل في / 6

من (ھم یقضون وقتا في المشاھدة ءأبنا أنیرون % 40فكانت النسبة  ،المشاھدة

  %  ك  الفئة
 %10 4  نعم

  %25  10  إلى حد ما
  %65  26  ال

  %100  40  المجموع

  %  ك  الفئة
 %15 6  قل من ساعةأ

  %40  16  من ساعة إلى ساعتین
 %25  10  اعات من ساعتین إلى ثالث س
  %20  8  من ثالث ساعات فأكثر

  %100  40  المجموع



 

-253-  

في ) ثالث ساعات إلىمن ساعتین % (25ما نسبتھ أجابو) ساعتین  إلىساعة 

فقط  %15وكانت نسبة) فأكثرمن ثالث ساعات ( %20ما نسبتھ  أجابحین 

  .)قل من ساعةأ(

من مشاھدة التلفزیون بشكل  األطفالمدى معاقبة ومنع  یوضح )7(جدول

 .مستمر

  %  ك  الفئة
 %65 26  نعم
  %35  14  ال

  %100  40  المجموع
 

 

من  ھممنعو األطفاللوحظ من خالل البیانات المتعلقة بمدى معاقبة  /7

   .بشكل مستمر التلفازمشاھدة 

  بشكل مستمر أبناءھم ویمنعوھمیعاقبون  اآلباءمن %65نسبة  ـ أن

  .وال یعاقبونھم على ذلك ھمءأبنایمنعون  بأنھم ال أجابوا% 35ما نسبتھو

ُسر اللیبیة في ت نظیم وقت وھذه النتائج تبین مدى حرص كثیر من اال

   .ابنائھأل لتلفازلالمشاھدة 
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من مشاھدة  أطفالھمیمنعون  اآلباءیوضح األسباب التي تجعل  )8(جدول 

 .مستمر بشكل التلفزیون

 

یمنعون أطفالھم من  اآلباءبینت النتائج حول األسباب التي تجعل  /8

العنف مشاھدة (، و )نھ یؤثر على الصحة أ( ،مستمر مشاھدة التلفزیون بشكل

لكل % 23حیث كانت النسبھ )من مشاھدة أشیاء غیر الئقة الخوف (و،)والقتل

ن لھ أ( إلى سبب المنع یعود أنب% 11ما نسبتھ  أجابوفئة من الفئات السابقة، 

التعود (الخوف من  %8ما نسبتھ  أجابفي حین  ،)تأثیرات نفسیة تلحق بالطفل

مشاھدة ( إلىسبب المنع یعود  أن اآلباءأجاب عدد من و) على مشاھدة التلفزیون

مصدر ( ،وكذلك)یجابیاتھإأكثر من  التلفازالن سلبیات (و،)برامج غیر مفیدة 

وھذه النتائج تبین مدى  ،لكل فئة %4حیث كانت النسبة) األخالق الھابطة

  %  ك  الفئة
 %23 6  یؤثر على الصحة 

  %23  6  مشاھدة العنف والقتل
  %4 1  مشاھدة برامج غیر مفیدة

  %8 2  التلفاز التعود على مشاھدة 
  %23 6  الخوف من مشاھدة أشیاء غیر الئقة

  %4 1  یجابیاتھإأكثر من  التلفاز الن سلبیات 
  %11 3  ن لھ تأثیرات نفسیة تلحق بالطفلأل

  %4 1  مصدر األخالق الھابطة
  %100  26  المجموع
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لمعرفتھم  ،بشكل مستمر التلفازحرص اآلباء على منع أبنائھم من مشاھدة 

  .السلبیة المختلفة بأضراره الصحیة وتأثیراتھ

لصور المعروضة في األخبار ا األطفالیوضح مدى مشاھدة  )9(جدول

 .التلفزیونیة التي تتناول المشاھد العنیفة والمخیفة

 

 

 

 
  

المعروضة لصور اأظھرت نتائج البحث المتعلقة بمدى مشاھدة األطفال /9

التي تتناول المشاھد العنیفة والمخیفة أن ما نسبتھ  في األخبار التلفزیونیة

أجاب ما و) ال(بـ % 30، في حین أجاب ما نسبتھ )أحیانا(أجابوا بـ % 47.5

ویالحظ من خالل البیانات المتعلقة بمدى مشاھدة  ،)نعم(بـ % 22.5نسبتھ

التي تتناول المشاھد العنیفة  یةالتلفازلصور المعروضة في األخبار ااألطفال 

   .بشكل انتقائي یةالتلفازقد ال یتعرضون لألخبار  األطفال أنوالمخیفة 

لمشاھد العنف المعروضة على  األطفالیوضح مدى تقلید  )10(جدول

 .التلفازشاشات 

 

 

 

 

  %  ك  الفئة
 %22.5 9  نعم

  %47.5  19  أحیانا
  %30 12  ال

  %100  40  المجموع

  %  ك  الفئة
 %60 24  نعم
  %40  16  ال

  %100  40  المجموع
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تقلید األطفال لمشاھد العنف المعروضة بینت النتائج المتعلقة بمدى /10

  .التلفازعلى شاشات 

 العنف مشاھد یقلدون اطفالھم أن )بنعم( أجابوا  ) %60( أن النتائج أظھرت

 على یعرض ما یقلدون أطفالھم یكون أن نفوا الذین أما،التلفزیون من المبثوثة

 عنوانھا دبب دینا أعدتھا شبیھة دراسة مع یتوافق وھذا ،%)40( بلغ فقد الشاشة

 اآلباء أكد إذ))  العدواني والسلوك العنف بین العالقة حول اآلباء اتجاھات(( 

 لدى العدواني وتقلید السلوك يالتلفاز العنف مشاھد بین یجابیةإ عالقة وجود

  .أبنائھم

تولد مشاھد القتل والتفجیرات التي  إمكانیة أنمدى  یبین )11(جدول

  .أبنائھملدى  ار نفسیة كالخوف والقلقأثتعرض في القنوات الفضائیة 

 

 

 

 

وفي ما یتعلق بالبیانات حول مدى إمكانیة أن تولد مشاھد القتل  /11

ً القنوات الفضائیة أثار والتفجیرات التي تعرض في نفسیة كالخوف والقلق لدى  ا

مشاھد القتل والتفجیرات التي تعرض في  أن%60 اآلباء بما نسبتھ قرأ ،أبنائھم

ً القنوات الفضائیة یمكن أن تولد أثار أجاب و ،نفسیة كالخوف والقلق لدى أبنائھم ا

  .%17.5ما نسبتھ ) ال(في حین أجاب بـ ) أحیانا(بـ % 22.5ما نسبتھ 

  %  ك  الفئة
 %60 24  نعم

  %22.5  9  إلى حد ما
  %17.5 7  ال

  %100  40  المجموع
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تولد مشاھد القتل قروا بإمكانیة أن أوھذه البیانات تظھر أن غالبیة اآلباء  

ً والتفجیرات التي تعرض في القنوات الفضائیة أثار نفسیة كالخوف والقلق لدى  ا

  .أبنائھم

یوضح مدى حدوث اضطرابات نوم وقلق للطفل بعد مشاھدة  )12(جدول

 .بالتلفازتحتوي على أعمال عنف وقتل  صورٍ 

 

 

 

 

  

مدى حدوث اضطرابات نوم وقلق للطفل بأوضحت النتائج المتعلقة / 12

% 45أن مانسبتھ ،التلفازبعلى أعمال عنف وقتل  بعد مشاھدة صور تحتوي

ما ) ال(أجاب بـ و) أحیانا(بـ % 35في حین أجاب ما نسبتھ)نعم(أجابوا بـ 

رون بمشاھد یتأث األطفال أنوھذه البیانات تعطي مؤشرا على % 20نسبتھ

تساھم تلك المشاھد في حدوث اضطرابات نوم وقلق  ومن ثمالعنف التلفزیونیة 

  لدیھم

  

  

  

  

  %  ك  الفئة
 %45 18  نعم

  %35  14  أحیانا
  %20 8  ال

  %100  40  المجموع
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المشاھد العنیفة التي تعرض في القنوات  تأثیریوضح مدى  )13(جدول

 .الفضائیة على نشاطات األطفال ومھاراتھم

  

 

 

 

 

أما عن مدى تأثیر المشاھد العنیفة التي تعرض في القنوات الفضائیة / 13

) بدرجة كبیرة% (47.5ما نسبتھ أجابفقد ـ  على نشاطات األطفال ومھاراتھم

 بدرجة%(20ما نسبتھ أجابفي حین  ،)بدرجة متوسطة% (30ما نسبتھ أجابو

  ).ال یوجد تأثیر مطلقا(فقط بأنھ%2.5ما نسبتھ أجابو )قلیلة

المشاھد العنیفة التي تعرض في  أنن اآلباء یرون أ وھذه النتائج تظھر

  .على نشاطات األطفال ومھاراتھم كبیر تأثیرالقنوات الفضائیة لھا 

تأثیر مشاھد العنف اإلخباري التي تعرضھا یوضح مدى  )14(جدول 

 .القنوات الفضائیة على سلوك األطفال وتصرفاتھم

 

 

 

 

  

  

  %  ك  الفئة
 %47.5 19  بدرجة كبیرة

  %30  12  بدرجة متوسطة
  %20 8  بدرجة قلیلة

 ً   %2.5  1  ال یوجد تأثیر مطلقا
  %100  40  المجموع

  %  ك  الفئة
 %50 20  بدرجة كبیرة

  %32.5 13  بدرجة متوسطة
  %15 6  بدرجة قلیلة

 ً   %2.5  1  ال یوجد تأثیر مطلقا
  %100  40  المجموع
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بمدى تأثیر مشاھد العنف اإلخباري التي  البیانات المتعلقة  خالل ومن/14

ما  أن یتضح ـ  األطفال وتصرفاتھم تعرضھا القنوات الفضائیة على سلوك

بدرجة % (32.5ما نسبتھ جابأفي حین  ،)بدرجة كبیرة( أجابوا% 50 نسبتھ 

ال (فقط لفئة %2.5وكانت نسبة ) بدرجة قلیلة%(15ما نسبتھ  أجابو )متوسطة

  ).یوجد تأثیر مطلقا

 العنف لمشاھد األطفال تعرض بینتھ النتائج السابقة یالحظ أن ما خالل ومن

 ،سلوكیات وتصرفات غیر سویة لممارسة میالین تجعلھم يالتلفازإلخباري ا

 وغیرھا الحربیة كاألعمال العنف مشاھد أن من عدیدة دراسات أثبتتھ ما وھذا

 مشاھد تبدو بل ،األعمال ھذه بمثل ملیئة الحیاة أن یشعرون األطفال تجعل

 إیقاعات یجعل ما ،يالحقیق للعالم انعكاس وكأنھا الشاشة على المعروضة العنف

  .بالعنف والعدوانیة في كثیر من األحیان وتصرفاتھم تتسم حركتھم

االضطرابات النفسیة التي تكثر مالحظتھا لدى  أشكالیوضح  )15(جدول

  .األطفال بعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر

  %  ك  الفئة
 %7.5 3  تصرفات وحركات ال إرادیة تتسم بالعنف

  %12.5  5  العنف
  %50 20  خوف والقلقال

  %12.5 5  الفزع والصراخ أثناء النوم
  %5 2  ممارسة العنف مع األطفال اآلخرین

  %5 2  الكوابیس
  %2.5 1  ضرب الطفل إلخوتھ بعد مشاھدة العنف

  %5 2  التصرف بعصبیة
  %100  40  المجموع
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ومن خالل التساؤل المطروح حول أشكال االضطرابات النفسیة التي / 15

، فقد أجاب حظتھا لدى األطفال بعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكررتكثر مال

أن أشكال االضطرابات النفسیة التي تكثر مالحظتھا لدى % 7.5مانسبتھ

تصرفات وحركات ال ( األطفال بعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر تكمن في

یة أن أشكال االضطرابات النفس% 12.5أجاب ما نسبتھو ،)تتسم بالعنف إرادیة

 )أثناء النومفي الفزع والصراخ (وبنفس النسبة جاءت فئة  ،)العنف(تكمن في 

الخوف (أن أشكال االضطرابات النفسیة تتمثل في% 50أجاب ما نسبتھ و

أن أشكال االضطرابات النفسیة تتمثل في % 5أجاب ما نسبتھو ،)والقلق

لفئة المتعلقة وجاءت نفس النسبة أیضا ل، )ممارسة العنف مع األطفال اآلخرین(

أن % 2.5بینما أجاب ما نسبتھ ،)التصرف بعصبیة(وأیضا لفئة ،)الكوابیس(بـ 

ضرب الطفل إلخوتھ بعد مشاھدة (أشكال االضطرابات النفسیة تتمثل في 

ومن خالل مالحظة البیانات السابقة وجد أن أكثر أشكال االضطرابات  ،)العنف

عد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر النفسیة التي تكثر مالحظتھا لدى األطفال ب

عرضة  األطفالن ترك إ، وھذا ال یدع مجاال للشك ف)الخوف والقلق(ھي 

لمشاھد العنف المتكرر خالل مشاھدة الفضائیات وخصوصا اإلخباریة منھا 

منھا ما  ،خالل ھذه المرحلة قد تتفاقم معھا أشكال الضطرابات نفسیة مختلفة

ومنھا ما یظھر في سنوات عمره  ،األولى یظھر مع سنوات الطفل العمریة

  .    الالحقة
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تكون أشكال االضطرابات النفسیة التي تكثر  أنمدى  یبین )16(جدول

أكثر وضوحا لدى  مالحظتھا لدى األطفال بعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر

  . الذكور عنھم لدى اإلناث

  

  

 

 

 

لقد بینت النتائج المتعلقة بمدى أن تكون أشكال االضطرابات النفسیة /16

التي تكثر مالحظتھا لدى األطفال بعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر أكثر 

بدرجة %(32.5ا نسبتھ م أجابحیث  ،وضوحا لدى الذكور عنھم لدى اإلناث

 أجابفي حین  ،)بدرجة متوسطة(تكون % 22.5أجاب ما نسبتھ و ،)كبیرة

تكون  أنھا% 42.5ما نسبتھ  وأجاب، )بدرجة قلیلة(تكون  أنھافقط %2.5نسبة 

  ).متساویة بین الجنسین(

ومن خالل البیانات السابقة والمتعلقة بمدى أن تكون أشكال االضطرابات 

ر مالحظتھا لدى األطفال بعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر النفسیة التي تكث

االضطرابات  أشكال أنأكثر وضوحا لدى الذكور عنھم لدى اإلناث فإننا نجد 

  . حسب البیانات السابقةبالنفسیة تكون متساویة بین الجنسین 

  

    

  %  ك  الفئة
 %32.5 13  بدرجة كبیرة

  %22.5 9  بدرجة متوسطة
  %2.5 1  بدرجة قلیلة

  %42.5  17  متساویة بین الجنسین
  %100  40  المجموع
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خالل نشرات  التلفازمشاھد العنف التي یعرضھا  دتعیبین ھل ) 17(جدول

  . مصدر قلق بالنسبة ألولیاء األموراألخبار 
  %  ك  الفئة
 %90 36  نعم
  %10 4  ال

  %100  40  المجموع
من خالل البیانات المتعلقة بمدى اعتبار مشاھد العنف التي یعرضھا  /17
  :التاليخالل نشرات األخبار مصدر قلق بالنسبة ألولیاء األمور وجد  للتلفاز
حول اعتبار مشاھد العنف ) نعم ( ابوا بــ من اآلباء أج% 90ما نسبتھ  إنــ 

في %  90خالل نشرات األخبار مصدر قلق بالنسبة من  التلفازالتي یعرضھا 

  ).ال (فقط بـ % 10حین أجاب 

لعنف الذي امعظم اآلباء قلقون حول مشاھدة أبنائھم  أنوھذه النتائج توضح 

   .خالل نشرات األخبار من التلفازیعرضھ 

 التلفازمشاھد العنف التي یعرضھا تجعل  سباب التياألیبین  )18(جدول
  . خالل نشرات األخبار مصدر قلق بالنسبة ألولیاء األمور

  %  ك  الفئة
 %13.89 5  ألنھا تسبب للطفل صدمات نفسیة

  %11.11  4  ألنھا ال تناسب عمر الطفل
الطفل عندما یشاھد صور یوجد بھا عنف وقتل ألطفال تكثر أسئلتھ  ألن 

  .باب ذلك وھل نكون مثلھمعن أس
3 8.33%  

  %13.89 5  ألن الطفل یقلد ما یشاھده خالل التلفزیون
ویرى من خالل المشاھدة إن الحیاة  خوفا من تقلید الطفل لمشاھد العنف

  .عنیفة وأن البد لھا من العنف وبالتالي یتربى على العنف
3 8.33%  

  %11.11 4  .نیفةتؤثر على نفسیة الطفل وتولد داخلھ طباع ع ألنھا
  %11.11 4  ألنھا تؤثر على مزاج الطفل وتوازنھ النفسي

المحطات التلفزیونیة اإلخباریة تعرض مشاھد العنف والقتل في أي  ألن
  .وقت وھذا یتنافى مع براءة الطفولة

5 13.89%  

  %8.33 3  معاناة األسرة لما قد تلحقھ مشاھدة العنف من أثار سیئة على الطفل
3  المجموع

6  
100%  
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وحول السؤال المفتوح والمتعلق باألسباب التي تجعل مشاھد العنف / 18

خالل نشرات األخبار مصدر قلق بالنسبة ألولیاء من  التلفازالتي یعرضھا 

  :األمور فقد كانت البیانات على النحو التالي 

  .)ألنھا تسبب للطفل صدمات نفسیة(أجابوا بـ % 13.89ـــ أن ما نسبتھ 

ألن الطفل یقلد ما یشاھده خالل (أجابوا أیضا بـ % 13.89ما نسبتھ ـــ أن 

  ).التلفاز

المحطات التلفزیونیة اإلخباریة  ألن(أجابوا أیضا بـ  % 13.89ـــ أن ما نسبتھ 

  ).وھذا یتنافى مع براءة الطفولة ،تعرض مشاھد العنف والقتل في أي وقت

تؤثر  ألنھا(و  ،)تناسب عمر الطفلألنھا ال (أجابوا بــ %11.11ـــ أن ما نسبتھ 

ألنھا تؤثر على مزاج الطفل ( و،)وتولد داخلھ طباع عنیفة ،على نفسیة الطفل

  .وكانت بنفس النسبة لكل منھا)وتوازنھ النفسي

الطفل عندما یشاھد صور یوجد بھا  ألن (أجابوا بــ % 8.33ـــ أن ما نسبتھ 

ً عنف وكانت نفس )ل نكون مثلھمألطفال تكثر أسئلتھ عن أسباب ذلك وھ وقتالً  ا

ویرى  مشاھد العنفخوفا من تقلید الطفل (حول إجابة أولیاء األمور بأنھ النسبة 

یتربى على ن ثم من الحیاة عنیفة وأن البد لھا من العنف وأمن خالل المشاھدة 

معاناة األسرة لما قد تلحقھ (لإلجابة حول وأیضا كانت نفس النسبة ) العنف

  )أثار سیئة على الطفل مشاھدة العنف من

وبالنظر للبیانات المتعلقة باألسباب التي تجعل مشاھد العنف التي یعرضھا 

ن غالبیة إف ،خالل نشرات األخبار مصدر قلق بالنسبة ألولیاء األمورمن  التلفاز

خالل من القلق یتأتى من خالل التأثیرات السلبیة التي تلحق باألطفال وأسرھم 
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فقدان  مالخوف أ مسوا من حیث تقلید العنف ألعنف اإلخباري امشاھدتھم 

  .التوازن النفسي

في  ھاومخاطرمشاھدة األطفال للصور الحیة أضرار یبین  )19(جدول

حسب رأي ب التقاریر اإلخباریة المصورة التي تعرض مشاھد العنف والقتل

  . أولیاء األمور

  %  ك الفـئة
 %17.5 7   .تصرفات وحركات غیر سویة

  %10  4  .یاتھ الیومیةممارسة العنف في ح
  %10 4  .السلوكیات السیئة واالضطرابات النفسیة

فعل لدى الطفل مع الشعور بالقلق  دواضطرابات عنیفة ورد
  .من المجھول

6 15%  

  %12.5 5  .حرمان الطفل من ممارسة طفولتھ
  %7.5 3    .الخوف من األصوات العالیة وخصوصا التفجیرات

 ن ثممألنھ ال یدركھا والطفل الصغیر یتعلق بمشاھد العنف 
  .یتأثر في المستقبل بھذه المشاھد وتنعكس على سلوكھ

5 12.5%  

یؤدي ذلك لالعتداء على إخوتھ  ثم نملعنف واتقلید الطفل 
  .وأصدقائھ

6 15%  

  %100  40  المجموع
في ومخاطرھا مشاھدة األطفال للصور الحیة وفیما یخص أضرار /19

حسب رأي بي تعرض مشاھد العنف والقتل التقاریر اإلخباریة المصورة الت
تصرفات وحركات (قروا بوجود أ% 17.5فقد بینت النتائج أن  ،أولیاء األمور

أن من بین أضرار ومخاطر مشاھدة % 10ما نسبتھ  أجابو ،)غیر سویة
األطفال للصور الحیة في التقاریر اإلخباریة المصورة التي تعرض مشاھد 

 ،)ممارسة العنف في حیاتھ الیومیة(باء ھي حسب رأي اآلبالعنف والقتل 
% 10التي مثلت نسبتھا)السلوكیات السیئة واالضطرابات النفسیة( ومالحظة 
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أن من بین أضرار ومخاطر مشاھدة % 15 ما نسبتھو اآلباءوبین  ،أیضا
األطفال للصور الحیة في التقاریر اإلخباریة المصورة التي تعرض مشاھد 

فعل لدى الطفل مع الشعور  دوطرابات عنیفة ورداض(وجود العنف والقتل
األضرار والمخاطر تتمثل في أیضا أن % 15وبینت نسبة  )بالقلق من المجھول

وبین ما ،)یؤدي ذلك لالعتداء على إخوتھ وأصدقائھ ن ثممتقلید الطفل للعنف و(
ھي من بین تلك األضرار  ان حرمان الطفل من ممارسة طفولتھ %12.5نسبتھ

الطفل الصغیر یتعلق بمشاھد (أن  %12.5طر، وبینت نفس النسبة والمخا
یتأثر في المستقبل بھذه المشاھد وتنعكس على  ن ثممألنھ ال یدركھا و ؛العنف
الخوف من  (فقط من مجموع العینة أن  %7.5ما نسبتھ أجابو ،سلوكھ

من بین أضرار ومخاطر مشاھدة  )األصوات العالیة وخصوصا التفجیرات 
األطفال للصور الحیة في التقاریر اإلخباریة المصورة التي تعرض مشاھد 

  .العنف والقتل
  : االستنتاجات

من  األطفال أولویاتلم تكن من  اإلخباریةمشاھدة البرامج  أنبینت النتائج  - أوال

فقط % 5أن النتائج بینت حیث  ،اإلخباریةوالتعرض للقنوات  ،حیث المشاھدة

 أجابوافقط % 10ن أو اإلخباریةیتابعون البرامج  ھمءأبنان أروا بقأ اآلباءمن 

 األطفالیجابیا یبعد إمؤشرا  دُ وھذا یع ،اإلخباریةیتابعون القنوات  ھمءأبنا  أن

  .عبر الفضائیات اإلخبارينف ععن مخاطر التعرض لمشاھد ال

 لتلفازلتھم ویعاقبونھم على مشاھد ھمءأبنایمنعون  أنھم اآلباءاقر غالبیة  -ثانیا

یحرصون على  اآلباء أنیجابیا على  إیعطي انطباعا  أیضاوھذا  ،بشكل مستمر

 تأثیرھا ،أرائھمحسب بمن بینھا  أضرارلما لھ من  لتلفازل أبنائھمعدم متابعة 

 إلى ،غیر الئقة أشیاءوكذلك الخوف من مشاھدة  ،على الصحة النفسیة والبدنیة

  .الخ...التلفازجانب التعود على مشاھدة 
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یقلدون مشاھد العنف  ھمءأبنان إقروا بأاآلباء غالبیة  أنالنتائج  أوضحت -ثالثا

  .لتلفازاالمعروضة على شاشات 

مشاھد العنف التي تعرض عبر القنوات  أنیالحظ من خالل النتائج  - رابعا

ً تولد  اإلخباریةالفضائیة    .األطفالنفسیة كالخوف والقلق لدى  اثأرا

عنف وقتل تسبب في  أعمالالمشاھد التي تحتوي على  أنتضح ا -خامسا

 األطفالعلى نشاطات  تأثیراتلھا  وأیضا ،اضطرابات نوم وقلق للطفل

  .وعلى سلوكیاتھم وتصرفاتھم في حیاتھم الیومیة ،ومھاراتھم

االضطرابات النفسیة التي تكثر  أشكالھناك العدید من  أنتبین  - سادسا

  : أھمھابعد تعرضھم لمشاھد العنف المتكرر من  األطفالمالحظتھا لدى 

ووجود تصرفات وحركات  ،النوم أثناءفي والفزع والصراخ  ،الخوف والقلق

  .اآلخرین األطفالوكذلك ممارسة العنف مع  ،تتسم بالعنف الإرادیة

 األطفالاالضطرابات النفسیة التي تالحظ على  أشكال أنبینت النتائج  -سابعا

  .وإناثاذكورا ،جنسینتكون متساویة بین ال

 دتع لتلفازاب األخبارمشاھد العنف التي تعرض خالل نشرات  أناتضح  - ثامنا

تسبب للطفل  أنھا ،من بینھا أسبابوذلك نظرا لعدة ،لآلباءمصدر قلق بالنسبة 

المحطات  ألنوكذلك  ،تناسب عمر الطفل ال أنھا جانب إلىصدمات نفسیة 

وھذا یتنافى مع  ،شاھد العنف والقتل في أي وقتاإلخباریة تعرض م یةلتلفازا

المترتبة على التعرض لنشرات  األخرىالسلبیة  لآلثار باإلضافةبراءة الطفولة، 

    .في حد ذاتھا على المدى القریب والبعید األسرةوالتي قد تتأذى منھا  األخبار

مشاھدة األطفال للصور الحیة في التقاریر أن لالنتائج  أوضحت -تاسعا

ً ا ومخاطر   إلخباریة المصورة التي تعرض مشاھد العنف والقتل أضرارا
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وكذلك الشعور بالقلق  ،متعددة، من بینھا الخوف والتقلید لما یشاھده الطفل

  .والحرمان

 :توصیات 
 تحملوخصوصا اإلخباریة منھا  الفضائیات تعرضھا التي العنف مشاھد نإــ 1

 ً ً  تأثیرا ً  تنتج فقد النفسیة، الطفل صحة على سلبیا  في العدواني السلوك إلى میال

 الخوف ببتس قد وكذلك اآلخرین، معاناة مع اتعاطف أقل یجعلھ ما النضج مرحلة

 باألمان الشعور یفقد یجعلھ ما فیھا، یعیش التي والبیئة المجتمع من والھلع

 مرحلة دتع التي الطفولة مرحلة في النفسیة االحتیاجات أھم من یعتبر والذي

ً  تمتلك والتي واالجتماعیة السلوكیة العادات خاللھا تكتسب ةھام ً  أثرا  في كبیرا

 محتوى مراقبة ضرورة إلى الوالدین ومن ھنا یبرز تنبیھ. »مستقبالً  شخصیتھ

 على تؤثر قد التي اإلعالمیة المواد بعض من منعھم مع أطفالھما، یشاھده ما

 في یقضونھا التي الساعات عدد تحدید إلى باإلضافة النفسیة، وصحتھم سلوكھم

غیرھا إال بعد التأكد  مأكانت مخصصة لألطفال سواء  یةلتلفازا البرامج مشاھدة

 .من مضمونھا

 ھذه مشاھدة نتیجة الطفل على السلبي النفسي األثر تخفیف مسؤولیة نإــ  2

  ،اإلعالم ووسائل الوالدین یتقاسمھا مشتركة مسؤولیة ھي الدمویة األحداث

، البیولوجي ولیس العقلي الطفلن س مراعاة والدینبال یجدر ومن ھنا ً  حصرا

 ً  واإلدراك الفھم على زةیمم بقدرة هللا محباھ األطفال بعض نأ نجد أننا علما

 من یعاني اآلخر البعض نأ حین في البیولوجي، معمرھ تتجاوز لألحداث

ً  یجعلھ الذكاء مستوى في قصور  تتناسب بصورة حولھ یدور ما مھتف عن عاجزا

 .»ھنوس
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 وعدم بدایتھا منذ الطفل لدى العنف مظاھر بعالج الوالدین اھتمام ضرورةــ  3

ً  عنھا، التغاضي  على االعتداء محاولة أو آلخرینا بإیذاء قةلالمتع تلك خصوصا

 لدى السلوك اضطرابات وجود إلى المؤشرات أحد تكون قد والتي المعلمین

  .األحداث جنوح إلى يدتؤ قد عنھا تم التغاضي إذا والتي الطفل،

 من الرغم فعلى ،المھنة بأخالقیات االلتزام اإلعالمیة المؤسسات ــ على 4

 إال ،للجمھور اإلعالمیة البضاعة تسویق في والمغامرات العنف مشاھد أھمیة

 تنطوي لما ،والبرامج األفالم في المشاھد تلك لزیادة كافیا مبررا لیس ذلك أن

 بقبول تحظى المشاھد ھذه أن بخاصة ،األطفال لىع كبیرة مخاطر من علیھ

  .وتفضیلھم األطفال

 عادات تكوین علىلیبیة ال األسرة حث شأنھا من یةلتلفازا برامج إعداد ــ 5

 التأثیرات تقلیل العادات ھذه شأن من نأل ،للتلفزیون التعرض في اتصالیة

 مرض من عانونی األطفال من كبیرة نسبة نأو خاصة ،الوسیلة لھذه السلبیة

 .يلتلفازا اإلدمان

اللیبیة في ھذه  األسرةالذي تعیشھ  الیوميالحیاة  واقعو لتلفازا أن بماـ  6

فالبد من الحرص وبكل  ،مظاھر عنف األطفال إكساب في تشتركالمرحلة قد 

  .ومحاولة إیجاد وسائل ترفیھیة مختلفة األطفالاألخذ بید جدیة على 
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  :بحثال مراجع
 وعالقتھ والتلفزیون لإلذاعة الجامعي الشباب تعرض ،البیومي فھمي عادل - 1

 جامعة ،الرابع العدد ،اإلعالم لبحوث المصریة المجلة ،القیم بمنظومة

 .149ص ، 2000 ،اإلعالم كلیة ،القاھرة

 اتجاھات تشكیل في وأثرھا الفضائیة الھوائیات الزوى، الطاھر الحمید عبد ـ 2

 تصدر ،29/30 عدد ،اإلعالمیة البحوث مجلة ،اللیبي المجتمع في الشباب

 ،2001 ،طرابلس ،والثقافي اإلعالمي والتوثیق البحوث مركز عن

  .123ص

الثورة التكنولوجیة  ،ـ منشورات المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 3

 .1991،ووسائل االتصال العربي، تونس

   www.albayan.@e/scien  4ــ   

 ،اإلعالم بحوث ،العلمي البحث مناھج في دراسات ،حسین محمد سمیر ـ5 

                      131ص ،1999،الكتب عالم ،القاھرة

 عالم ،القاھرة ،اإلعالمیة الدراسات في العلمي البحث ،الحمید عبد محمد ـ6 

  .13ص ،2000 ،الكتب

 ،االجتماعیة البحوث تصمیم ،تمام الرحیم وعبد الضبع، لرءوفا عبد ـ 7

  .51ص ،ـ  2000 ،النھضة دار ،القاھرة

 والرأي اإلعالم وبحوث استطالعات وتنفیذ تصمیم ،العبد عدلي عاطف ـ 8

 .25ص ،2004 ،العربي الفكر دار ،القاھرة ،العام

المھنیة والمتطلبات ـ عبدهللا المحرزي ـ المعالجة الخبریة التلفزیونیة بین  9

    .2005،الخرطوم ،منتدى اإلذاعة والتلفزیون ،السیاسیة
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 التي التلفزیونیة المواد من االطفالالسلوكیات التي یكتسبھا "ـ عدلي رضا ـ 10

كلیة  ،)11(العدد  ،مجلة بحوث االتصال ،"التلفزیون في العنف تعرض

  .1994 ،جامعة القاھرة/ اإلعالم 

 والسلوك التلفزیوني العنف بین العالقة حول اآلباء جاھاتات"ـ دنیا دیب ـ 11

ً عن ـ حنان 1993" العدواني  نحو الخبراء اتجاھات ،علیوه سلیم احمد نقال

العلمي  المؤتمر ،میدانیة دراسة:  االطفال على التلفزیون برامج تأثیر

 الجزء  "والتطبیق النظریة بین اإلعالم أخالقیات"الموسوم التاسع السنوي

    ، 1473 ــ 1472 ص ص ،القاھرة ،2003،مایو ،الرابع

 البحوث إلعداد المنھجیة الخطوات:العلمي شفیق،البحث ـ محمد 12

 187ص ،2001 ،الحدیث الجامعي المكتب اإلسكندریة ،االجتماعیة

/188. 
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 المؤسساتیة تخطیط وتطویر البرامج التعلیمیةآفاق جدیدة في 

  لیبیا  في
  جمعھ سلیمان الحجاج .د                                                                              

  الزاویة بكلیة التربیة                                                                                 

  :مقدمة
عن تلك  ھاوتطویریعبر مفھوم تخطیط  البرامج التعلیمیة المؤسساتیة      

المناھج التي تحتوي علي و أالجھود التي یقوم بھا المربون بتوفیر البرامج 

شراف خبراء في بإالمعلومات والخبرات الجدیدة داخل المؤسسات التعلیمیة 

اف التعلیمیة التي تسعى المؤسسات دھألتحقیق ا ألجلوذلك ، التربیة والتعلیم

حسب بوذلك ، اھداف التعلیم والتربیة في المجتمع تحقیقیتم ف، تحقیقھا إلي

النظام  التي یستند علیھاوفلسفتھ  واإلیدیولوجیةسیاسة المجتمع التعلیمیة 

وحتى نقرب المفھوم الواضح یمكن أن نستخدم مصطلح . التربوي في البالد

Program Planning  ن  أمع التنبیھ الي ) تخطیط البرنامج( الذي یعبر عن

  .مصطلح البرنامج مرادف لمصطلح المناھج

توفیر  إلي ھدفی ھاوتطویرمفھوم تخطیط البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  إن    

 األھدافتحقیق  جلأل ؛المعلومات والخبرات الجدیدة داخل المؤسسة التعلیمیة

الخاصة  األھدافتتحقق  من ثمو ،والمھاریة في المؤسسة المعرفیة والوجدانیة

تخطیط البرامج التعلیمیة من   الھدفان . فلسفة التربیة ثمبالمؤسسة التعلیمیة و

امتداد  ىلجوانب شخصیتھ علوتنمیتھ  اإلنسان إسعاد وھ ھاوتطویرالمؤسساتیة 

ات حسب التخصص في المؤسسبوذلك الھدف النھائي للتربیة  ووھ ،الحیاة

  .في المجتمعسواء ھذه المؤسسات كانت عامة أم خاصھ 
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ولم تطرح فیھ  ،من الناحیة العلمیة ع لم یقتل بحثا وحیث أن ھذا الموضو      

مع عدم   في بالدنا لیبیا افكار یمكن االستفادة منھا في تطویر البرامج التعلیمیة 

احث العدید من ترجم الب، فر المراجع العربیة التي تثري ھذا الموضوع اتو

فكار التربویة   التقدمیة التي یمكن أن تكون قاعدة  نظریة لتطویر البرامج ألا

یجاد مثل ھذه إالباحث االنطالق منھا في  ىالتعلیمیة المؤسساتیة  التي یتمن

حتي نحقق  ؛البرامج التعلیمیة في مؤسساتنا التعلیمیة العامة والخاصة منھا

  .نظامنا التعلیمي في لیبیاأھداف التربیة  والتعلیم في 

 :مشكلة البحت
من  ھاوتطویرمفھوم تخطیط  البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  دیع     

ن ھدا ألزیادة البحث والتنقیب نظرا  إليھمة التي تحتاج مالموضوعات ال

داخل ال توجد دراسات منھجیة في ھدا الموضوع أنھ المفھوم غیر واضح حیث 

و أالبرامج  التفكیر في تخطیطبیقوم  المربون   أنتطلب الذي ی األمر، بالدنا 

اء في التربیة خبر إشرافبداخل  مؤسساتنا التعلیمیة وتطویرھا المناھج 

سعى النظام التربوي یالتعلیمیة التي  األھدافجل تحقیق وذلك أل، والتعلیم

 التعلیم والتربیة في أھداف تحقیق إليتي تسعي داخل المؤسسات ال  تحقیقھا 

ن إف شكلةوحتى نقرب الم. وفلسفتھ حسب سیاسة المجتمع التعلیمیةب، المجتمع

مفھوم تخطیط البرامج  وما ھ  :التالیة التساؤالتمشكلة البحث تتمحور في 

نواع البرامج التعلیمیة أوما ھي ؟  ھاوتطویر ألمؤسساتیةالتعلیمیة 

ا ھي الكیفیة التي وم؟ وما أھمیتھما، التخطیط لھاإلى التي نحتاج  یةلمؤسساتا

ن نستند أھي المبادئ التي یجب ثم ما ؟ ه البرامجذن تتبع في تخطیط ھأیجب 

 ،ن تتبعأوما ھي الخطوات التي یجب  ؟التطویرالتخطیط وعلیھا في عملیات 
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ه ذكل ھ؟ ه البرامجذن نأخذ بھا في تطویر ھأوالمقترحات التي یجب والمشاكل 

ه ذھداف ھأتحقیق ن نتمكن م حتى البحث ذاھم االجابة عنھا في تسوف ی األسئلة

  .الدراسة

  :ھمیة البحثأ
  :ا البحث في النقاط التالیةذھمیة ھأتظھر       

 ھاوتطویرال توجد دراسات حول تخطیط البرامج التعلیمیة أنھ الباحث  یؤكد - 1

  .للفترة الراھنة التي یمر بھا تطور نظام التعلیم في لیبیا

ً تأخد منحي جدید أنیجب  ھاوتطویرامج التعلیمة ن فكرة  تخطیط البرإ - 2  ا

لوقت الحاضر واالبتعاد عن وضع ورغباتھم في ایحقق حاجات المتعلمین 

  .التعلیمیة التقلیدیة التي تنفذ في نظامنا التعلیمي البرامج

تبحث  وتدرس  أنیجب ف ؛حقق الحاجات في المجتمعین حل المشاكل إ - 3

التطور والتغیر المطلوب في  علىالمجتمع  وتخطط لھا برامج فوریة تساعد

  .الوقت الحالي خاصة بعد التحول الثوري الذي تمر بھ البالد

  :أھداف البحث
  :تحقیق التالي ىلإا البحث ذیھدف ھ

 وأنواعوتطویرھا یط البرامج التعلیمیة المؤسساتیة مفھوم تخط ىالتعرف عل - 1

األھمیة  توضیحو، مام بھاالتي یجب االھت البرامج التعلیمیة ألمؤسساتیة 

 ىوالتعرف علن تتبع في تخطیط ھده البرامج االكیفیة التي یجب و

  .االستراتیجیات التي تتبع 
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  والتطویرالتخطیط ن نستند علیھا في أالمبادئ التي یجب ب التعریف  - 2

ن نأخذ بھا أوالمقترحات التي یجب والمشكالت ن تتبع أالخطوات التي یجب و

  .وتطویرھا التعلیمیة المؤسساتیة امجالبرتخطیط في 

  :تساؤالت البحث
ما ھي انواع و،مفھوم تخطیط البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  وما ھ - 1

ما ھي و؟وما أھمیتھا  ؛یخطط لھا وأن تطور االبرامج التعلیمیة التي یجب 

االستراتیجیات التي تتبع  ون تتبع في تخطیط ھده البرامج أالكیفیة التي یجب 

  ؟التخطیط والتطویر في

والتطویر  ن یستند علیھا في التخطیط أالتي یجب  ةما ھي المبادئ التربوی- 2

البرامج تخطیط المقترحات التى یجب أن نأخد بھا في المشكالت ووبعض 

 عنھاجابة إلكل ھده التساؤالت سوف تتم ا؟  وتطویرھا المؤسساتیة التعلیمیة

  .البحث ذافي ھ

  :المؤسساتیة البرامج التعلیمیةطویر وتمفھوم تخطیط  -أوال

عن یعبر  مفھوم تخطیط  البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  یرى الباحث أن       

المناھج التي  وأالجھود التي یقوم بھا المربون بتوفیر البرامج والرؤیة  تلك

تحث ، تحتوي علي المعلومات والخبرات الجدیدة داخل المؤسسات التعلیمیة

اف  التربویة دتحقیق االھ ألجلوذلك ، في التربیة والتعلیم  اشراف خبراء

 ، والتعلیمیة التي یسعى النظام التعلیمي عن طریق مؤسساتھ الي تحقیقھا

سیاسة وفلسفة  حسب، اھداف التعلیم والتربیة في المجتمع  تحقیقوبالتالي یتم 

  .التي یستند علیھاالمجتمع 
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  :التعلیمیة المؤسساتیةتحلیل مفھوم تخطیط وتطویر البرامج 
في ضوء ما تقدم یمكن تحلیل مفھوم تخطیط وتطویر البرامج التعلیمیة 

     :) 1(التالي والمؤسساتیة على النح

  

البرامج  تخطیط وتطویركل ھذه العناصر والمكونات تعتبر تحلیال لمفھوم 

 إلى وجود محتوىطیط والتطویر خالتعملیات التعلیمیة المؤسساتیة التي تسعى 

  .لھا

  :البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  أنواع
من البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  نواعأ عدة )Oliver  ،2001  )2لقد حدد       

 الخفیةامج البر 3-برامج ألخدمات  -2برامج الخبرات -1: التالي   وعلى النح

  .برامج وحدة الخبرة- 5برامج التدریب  - 4

  )3(:التالي وعلي النح أنواعھاحسب به البرامج ذلھ يالجواب النظر وسنوضح

   :وتطویرھا تخطیط برامج الخبرات -1
امج الطریق لتنفیذ البر ولخبرات ھبرامج ا یرأن تطو نالمربین یرو معظم     

لحاجات والمشاكل الخاصة بالمتعلمین في وتحلیل ا ھاإذ أن تفسیر ،التعلیمیة

الجوانب الثقافیة  شافاكت علي ربینتساعد الموتفسیرھا التعلیم والتعلم 

ن الحكم  أو. حسب التخصصبیحتاجھا المتعلمون في المؤسسة  والخبرات التي

فیما  ،اتخاذ القرار ىالذي یساعدنا عل اآلخر وھ لبرنامجلالحالي محتوي ال ىعل

تغییر  ىعمل علت اتاتخاذ قرار یتطلب وأستمر ترامج یجب أن الب تإذا كان

  المكون  الشكل  البرنامج
  .في الماضي-.       تنمیة الخبرات اإلنسانیة-  .        برنامج المؤسساتیة-1
  .في الوقت الحاضر-  .      متعلمینخبرات ال-  .   برنامج التطوري للخبرات–2
في الماضي والحاضر والمستقبل           -  .       یدعم األول والثاني-  .برنامج الخدمات -3
  في الوقت الحاضر  البیئة التعلیمیة            -  البرامج المخفیة           -4
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في والمربین عن طریق إشراك المتعلمین وذلك . قوم بتنفیذهتالمحتوى الذي 

وقد تتاح  فرص اإلبداعات الفردیة التي تأتي وتدعم دور  ،العملیة التعلیمیة

 جالبرام: سبیل المثال ليمنھا عوتطویرھا البرامج   خطیطالمربي في ت

. تعلمالریاضیة البدنیة والبرامج التي لھا عالقة بقدرات الذكاء في أنشطة ال

على أساس وحدة  ن برامجھم ویطبقونھاا التوجھ فإن المتعلمین یتعلموذوبھ

 ة بالخبرات التي یكتسبھا المتعلمونلذا یتطلب تدعیم البرامج التعلیمی ،الخبرة

فإن  بھذا. الخبرات اإلضافیةوالتي نعبر عنھا ب المؤسسة من الحیاة داخل 

ة وتدعم العدید من أوجھ یبرامج تعلیمیة إضاف وتنفذالبرامج التعلیمیة تقدم 

من الوسط الخارجي للمؤسسة  نتیجة التعلم،الخبرة التي تعبر عن سلوكھم 

البرامج التعلیمیة التي تقدم في المؤسسات التعلیمیة مرة  تكون منوقد . التعلیمیة

تعتبر من الخبرات التعلیمیة التي تنطوي ، األخرىھي  سبوع األمرتین في  وأ

وھناك العدید من البرامج التي تقدم . ةاتیللمؤسس ةالبرنامج التعلیمیمسمى تحت 

ھذا یتطلب من ، تكون خارج المؤسسةقد الخبرات التعلیمیة التي أنواع 

 المجتمع حتي تكون ضمن خاللالمؤسسة توظیف تلك الخبرات وتقویمھا من 

  . محتوي البرامج التعلیمیة المؤسساتیة

  :وتطویرھا لخدماتتخطیط برامج ا -2
 إلیھا یحتاجالتي  المؤسساتیةلبرامج التعلیمیة من االنوع الثاني  ووھ   

، على  حل مشكالتھم اعدخدمات  تعلیمیة  تس تقدم أن والتى یتطلب ، المتعلمون

 التيج الخدمیة مي نوعیة البراما ھ: الت التالیةاؤالتس عن اإلجابةرھا في نظھ

قدم للمتعلمین في المؤسسة التعلیمیة؟ كیف تقدم البرامج الفردیة  تیجب ان 

لمشاركة الفعالة اح فرص اكخدمات لألفراد  في المؤسسة التعلیمیة؟ كیف تت
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یتطلب تقدیم برامج تعلیمیة لھا عالقة  اعمومو . ؟البرامجتنفیذ  في ینرسللدا

ما  ووھ للمتعلمینریاضي والنفسي واالجتماعي والثقافي بالجانب الجسمي ال

ً یكون جزء من ثمیخدم حاجات الدارسین و یكون وسیلة و، من العملیة التعلیمیة  ا

 وھذه البرامج نتیجة تفاقم أ وتظھر. حاجات الدارسین وألجل تحقیق ھدف وھ

كون تن أ إلى األمر الذي یحتاج،ظھور العدید من المشاكل الخاصة بالمتعلمین 

 األمروقد یحتاج  . وفلسفتھا التعلیمیةیة لمؤسساتاضمن سیاسة مثل ھذه البرامج 

برامج فردیة خاصة بالدارسین أكثر أھمیة من البرامج  إنشاء ھ إلىالتوجإلى 

  .للدارسینفقط المعلومات  تقدیم تقتصر عليالتعلیمیة التي 

  .وتطویرھا تخطیط البرامج الخفیة -3
 ىامج التي لم تدون في محتوالبر النوع الثالث منفیة ھي امج  الخالبر    

ولكن تظھر قیمتھا عند الممارسة في  ،ألتعلیمیةسساتنا مؤفي البرامج التعلیمیة 

ولھذا فإن  المواقف التي یتعرض إلیھا المعلم عند توجیھ الخبرات التعلیمیة

على إظھار  الذي یساعد المتعلمین والمؤسسة في حاجة إلى توفیر البیئة والج

عند خاصة ، معرفتھا ل  ونالتي یحتاج إلیھا المتعلم بعض الحاجات الخفیة 

بھذا وجدت العدید من . دون تدخل المربینمن التعرض إلى جوانب المعرفة 

، والقوانین  واللوائح برامج المحافظة علي النظام :مثلالخفیة ج البرنام

والمحافظة علي البیئة ، قافیة والعادات والتقالید العلمیة واالجتماعیة والث

جانب المحافظة  إلي، ومصادرھا والموارد التعلیمیة والتعلمیة ،والصحة العامة

وقد یكون عن . ربط المؤسسة بالمجتمعوالعالقات االجتماعیة والمھنیة  ىعل

طریق الخروج من المؤسسة إلى المجتمع ألجل التعرض إلى الخبرات الخفیة 

   . في حیاتھم التعلیمیة والعملیة ونعلمالتي یحتاج إلیھا المت
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  :وتطویرھا تخطیط برامج التدریب -4 
 أن إذ، خذ في الحسبانتؤیجب أن الرابع من البرامج التي  عالنو ووھ     

عملیات التدریب علي الحیاة العامة والخاصة والمھنیة احد الجوانب الھامة في 

ك القویم  والعادات الصحیة السلو أنماط وقد تتعدد، وتطویره اإلنسانتنمیة 

تھتم بھا التربیة یجب أن مور التي ألمن اوھي  واالجتماعیة والثقافیة والدینیة 

 ،ن تصاغ لھا برامج تعلیمیة یتم تنفیذھا في المؤسسات التعلیمیةأیجب  والتي

 :نفسھالمربي  یسألالتنفیذ یجب أن  عند.  یشارك في تنفیذھا خبرات متخصصة 

ق التعامل ائكیف نطور من طروفیذ ھذه البرنامج التعلیمیة ؟ كیف ننجح في تن

ونعمل علي حل  ،الحاجاتھذه  تحقیق مثلمع سلوك الدارسین ألجل 

 ھافیتدرب  ،ا یتطلب تطویر برامج لھا عالقة بحیاة الدارسینذھ ،ألمشكالت

برامج التدریب من البرامج التي  نإف اذبھ .وخارجیاداخلیا المؤسسة التعلیمیة 

 حتى تكون لھا أھمیة في حیاة الدارسین، جب التخطیط والتطویر لھا ی

 ھمعالقات  في المربینعالم  تطویرلبرامج  إیجاد یحفزنا الى وھوما.  ھمسلوكو

 ،االقتصادیةو النفسیة،و ،الحاجات األخرى االجتماعیةواإلنسانیة والمھنیة 

  .الخ.…التعلیمیة والثقافیة 

  :وتطویرھا لخبرةحدة او أساس البرامج عليتخطیط  -5
 طبقت نأالنوع الخامس من البرامج التعلیمیة المؤسساتیة التي یجب  ووھ     

من العناصر االساسیة التي تشكل البرامج التعلیمیة في وھي . وحدة الخبرة بمبدأ

لي دراسة إتحتاج التي  األخرىھي و ،وتطویرھا تخطیط البرامج المؤسساتیة

وحدة الخبرة،  بحیث ما تقدمھ المؤسسة من  ىعلم وي تقالبرامج التطوریة  الت

في وحدة مترابطة برامج خدماتیة ومعلوماتیة وبرامج مخفیة یجب أن تكون 
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واحدة تسمى بوحدة الخبرة، وھي التي تعبر عن العناصر األساسیة لمكونات 

  :التاليالبرنامج التعلیمي المتمثلة في 

برامج تطوریة لتقدیم  – 2. بعة الدراسةبرامج تعلیمیة مؤسساتیة ألجل متا - 1

امج برال  - 4       . برامج الخدمات العامة والمعلوماتیة  - 3 .الخبرات الجدیدة

  .برامج التدریب والتأھیل -  5  .الخفیة

سلوك تجسیدھا في وتخطیطھا وتطویرھا  إلينحتاج كل ھده البرامج   

لھ أھمیة  ىث یكون المحتوبحی، الجماعي  والدارسین على المستوى الفردي أ

  .في تنفیذ البرنامج داخل المؤسسة والبیئة التعلیمیة للمتعلمین

 لھا ط خطیجب أن یالتي  لبرامج التطوریة المؤسساتیةأمثلة اومن 

  :التالي الباحث  قترح ی
تساعد المتعلمین على تحقیق جماعیة  وأفردیة تخطیط برامج تعلیمیة – 1

 واقتصادیة أ وتعلیمیة أ وأعاطفیة نفسیة  بدنیة نقد تكو، حاجاتھم الشخصیة 

منح فرص التعایش تنیة وآلوتحل مشكالتھم ا فنیة أدبیة ودینیة أ وأ اجتماعیة

  .للمتعلمین في الوسط التعلیمي بالمؤسسة  االجتماعي والنفسي والتكیفالسلمي 

الرغبات  على جعلمساعدة المتعلمین  ىتعمل علالتي برامج تخطیط ال - 2

  .البرنامجعند تنفیذ بین المتعلمین  لحاجات الشخصیة أكثر اعتداالً وا

مساعدة المتعلمین على معرفة قیمھم  ىتعمل علالتي  برامج تخطیط ال –3

التي القیادیة الشخصیة وتنمي فیھم  ،االجتماعیة واإلنسانیةو واألخالقیة الدینیة 

حاجاتھم  مع ىتتمشتخطیط البرامج التعلیمیة التي المشاركة في  ىتساعد عل

اتخاذ في تحمل المسؤولیة االجتماعیة والوطنیة والمشاركة  تساعدھم علىو

التعلیمیة واالجتماعیة والسیاسیة في حیاتھم والجماعیة القرارات الفردیة 
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تمكنھم من االنخراط في تلك البرامج التعلیمیة التي  من ثموواالقتصادیة 

  .جلھاأصممت من 

حسب قدراتھم بالمتعلمین سلوك مھاریة توجھ فیھ یة برامج تعلیمتخطیط  - 4

لمعارف والخبرات إلى ا حسب حاجاتھمبأھمیة و أألكثرخلفیاتھم ومعلوماتھم و

   .لیھاإ حاجةأمس الالتي ھم في 

لیمیة تقوم بعملیات التوجیھ واإلرشاد المھني والتربوي برامج تعتخطیط  – 5

المشاركة  وتحقق، م ومشكالتھمعلى معرفة حاجاتھویساعدھم أكثر متعلمین لل

حسب بمع توفیر أفضل بیئة للتعلم والوقت مثل للظروف ألستغالل االوا

  .واالقتصادیةالمھنیة واالجتماعیة  ظروفال

في المؤسسة   والغنائیةالخدمات الترفیھیة  افیھ متقد برامج تعلیمیةتخطیط  – 6

من خالل النفسیة ة الصحخدمات تقدم و، السلوكتعدیل  ىوتعمل عل ،التعلیمیة

 .االخصائین االجتماعیین والنفسانیینواألطباء والممرضین وأطباء األسنان 

 .االجتماعیةلفئات الخاصة والتأھیل والعالج النفسي والخدمة اتقدم خدمات و

برامج بتسمى لھا خطط یأن  التي یجبكلھا من برامج الخدمات الطالبیة  ذهوھ

  .التعلیمیةالطالبیة الخدمات 

سمى برامج م تحتطوي تن التي لمكتبیةاخدمات التقدیم تخطیط برامج  – 7

مصدر من مصادر  دُّ البشریة التي تع بتنمیة القوىتسمى وقد .الطالبیة الخدمات

  متعلمین في المؤسسات التعلیمیة تقدیم الخدمات لل

 داخل تقدیم خدمات تصحیح األجواء في البیئة التعلیمیة تخطیط برامج  – 8

األمن التعلیمي وعالقتھ بمراقبة السلوك مع تقدیم خدمات .ة التعلیمیة المؤسس

  .الشاذ والمنحرف في المؤسسات التعلیمیة 
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  :وتطویرھا أھمیة تخطیط البرامج التعلیمیة المؤسساتیة
  )4( :تظھر أھمیة تطویر البرامج التعلیمیة في النقاط التالیة      

وتنظم المادة العلمیة التي تدرس في  ،تختارفیھا یتم إعادة تنظیم الخطة التي  - 1

المواد واستغالل .البرامج التعلیمیة بشكل یتمشى مع التطور المعرفي

  .تحتاج إلى تطویر التي  ةالتي تعبر عن محتوى المادة العلمیوالمعلومات 

عبر عن مجموع یلھا معنى  البرنامج العامكل البرامج التي تظھر في خطة  -  2

المعلومات التي تحتاج إلى  وتي تتكون من البرامج والمواد أمحتوى الخطة ال

 فاعلیة في تكون أكثرو للبرامجالتي تظھر في إنتاج محتوى جدید  وھي.تطویرال

ً البرامج التي تنظم والبحوث ، البرامج التعلیمیة ىتقویم مجموع محتو وأیضا

  .التي تقدم في شكل معارف

ا  التقویم یكون ھذ، التقویمفي لقرارات اتخاذ ا تیح فرص یامج تطویر البر -  3

ویعبر عن كل األفكار الجدیدة واالكتشافات التي توصلت  التخصص أساسھ

  .إلیھا التربیة في مجاالتھا والتي في حاجة إلى فحصھا ومعرفتھا

ً ھناك البر - 4 التخمینات التي ووضع الفروض تتیح فرص امج الفردیة أیضا

لي معرفة إامج تھدف التخطیط في البر د قاعدة لعملیاتتحتاج إلى وجو

  .ودفعھا فضلألالمكونات والعالقات اإلنسانیة إلى أ

  :تطویر البرامج التعلیمیة في اإلبداعیةفكار ألاالبحث عن - 5

النماذج التالیة توضح بعض األفكار التطوریة في تخطیط البرامج التعلیمیة  

   :التالیةفي النقاط  ھادنسر

  .)فھم ودارسة لألحیاء البیولوجیة : (حیاء البیولوجیةتنظیم برامج لأل - 1
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میة في الجانب الأ ویركز على مح:( برنامج دراسي للثانویات العامة تنظم -  2

  .) واالجتماعي والسیاسي االقتصادي

كیمیائیة   ،ئیةفیزیا( تطبیقیةالعلوم ال، اتتنظیم برنامج خاص بمشروع -  3

وقد تكون  ) تعلیم مھني، اقتصاد جتماعیھانسانیة إعلوم و ،)ریاضیات، حاسوب

حسب ببرامج لھا عالقة بالمقررات الدراسیة  وأ، جماعیة وبرامج فردیة أ

مع . على المستوى المحلي في الدولة اللیبیة مراحل التعلیم في النظام التربوي

 الذيالوقت ق وائوالطر واآللیاتالمادیة والبشریة والوسائل  اإلمكانیات فیراتو

  .على تنفیذ ھذه البرامج ساعدی

البرامج التعلیمیة التربویة التي یجب أن تتبع في تخطیط مبادئ ال: انیثا

  :وتطویرھا المؤسساتیة
لبرامج نا لتطویرو التربویة عند تخطیطنایتطلب اتباع العدید من المبادئ       

   )5(:التاليوعلي النح نلخصھاالتعلیمیة المؤسساتیة 

 ة إلى تخطیط البرامج التعلیمیة المؤسساتیةتحدید مظاھر الحاج: 1

  : وتطویرھا
ً یجب أن یكون نابعوتطویرھا مسلم بھ أن تخطیط البرامج المن     من حاجات  ا

وھناك مقاربة توضح تطویر البرنامج  على أساس ، الناس  وما یحل مشكالتھم

 كذلك، استدعاء كل الخبرات الماضیة والتخمینات التي تحتاج إلى مراجعة(

یحتاج إلى تقدیم األدلة المقنعة إلتي تدفعنا الي عملیة تخطیط البرامج 

والمسئولین  الموجھینن یقوم بھ كل من اإلداریین وأوھوما یجب  ).الجدیدة

ن عند ین معرفة حاجات المتعلمإالتخطیط والتطویر بوالمتخصصین والمھتمین 

ً امج تعلیمي یجب أن یكون مبنینتخطیط أى بر ة كافة المھتمین علي عقالنی ا
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ولعلھ من المفید طرح مجموعة من . ورضاھم وجماھیر العامة والخاصة

؟ وتطویرھا لماذا نحتاج إلى تخطیط البرامج التعلیمیة بالمؤسسة  :التالیةاألسئلة 

   :التالي واألسباب یمكن توضیحھا في شكل أسئلة تكون على النح ھذه

وجد یلیمیة في المؤسسة؟ھل البرامج التع ىكم من إسقاطات تمت بمحتو   

 فنیة في المؤسسة ومشاكل أخرى شخصیة أو أعدم نظام  وتعدیل أ وتعطیل أ

مناسب من القدرات  ىفي مستو؟ ھل المنتسبون للمؤسسة  البرامج في تنفیذ

 يف نقص المربین في المعلوماتكیف یتم تعویض ؟ علي التعلم واإلمكانیات

ات التي طورت عند تحدید الحاجات الفردیة المؤسسة التعلیمیة؟ ما ھي االختبار

أن الضعف الذي تعاني ، عند مناقشة النقاط السابقة یمكن أن نستنتج الخاصة؟

مؤسسة تعلیمیة تقوم  ةمنھ المؤسسة في تنفیذ البرامج التعلیمیة موجود في أی

إلى ما سبق قد نجد بعض المؤسسات  ضافةإلبا، بتنفیذ البرامج التعلیمیة

وقد ،في الوقت المحددغیر قادرة على استكمال برامجھا التعلیمیة التعلیمیة 

لمعلمین الجدد خالل السنة اخاصة  تنفیذمن ال% 75یصل البعض إلى نسبة 

  .الدراسیة

  :التطویر للبرامج التعلیمیة المؤسساتیة والبحث عن فلسفة التخطیط أ: 2

ً نابعز علي مبدأ یرتكن تطویر البرامج التعلیمیة المؤسساتیة یجب أن إ      من  ا

وھناك معادلة توضح تطویر ، إلى التغییر ھوحاجات ھأھدافوفلسفات المجتمع 

    )6(:التالي والبرنامج على النح

 والتي تحققھا عند التخطیط أ االھدافن المصطلحات التالیة لھا انواع من إ

  :علي سبیل المثال المصطلحات التالیة، لبرامجھا التعلیمیة تطویر ال
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: عملیات التخطیط للبرنامج ،   Program Improvement: ویر البرنامج تط

Program planning process ،ھیكلیة البرنامج:Program 

Construction   

: وتقنینھ تركیب البرنامج Program Instillation : مراجعة البرنامج  

Program revision   Program improvement : تطویر البرنامج،  

: رنامجصنع الب، making Program :  تخطیط البرنامج،  building 

Program :  تنمیة البرنامج،  development Program 

  :الفلسفةھذه المصطلحات إذا فحصناھا نجد أنھا تعبر عن نوعین من     

جعل البرامج في شكل مخزون یحتاج إلى المراجعة  ىتؤكد عل: الفلسفة األولى 

من الزمن وإمكانیة إضافة ما تم إقراره من  بعد اختباره في مرحلة معینة

  .زائد وغیر مفید منھا وحذف ما ھ وأ ،معلومات نحتاج إلیھا وأنشطة

 ،البرامجتعبر عن وصف لمواد والھیكلیة التي خططت علیھا  :الفلسفة الثانیة

 . وإعادة برامج تربویة جدیدة لمحتویات أخرى لم تعد بعد 

ساس فلسفي یحاول االجابة أرامج التعلیمیة لھا ن فلسفة تخطیط وتطویر البأ إال

ما ھي طبیعة التربیة في مؤسساتنا التعلیمیة؟ كیف یتم  -:سئلة التالیةألعلي ا

ھناك اھتمام ھل أ لجماعيا وأ الفرديالمستوى  ىالتعلم؟ كیف تتم التربیة عل

؟ما ھي عالقة المدرسة بالمجتمع؟ ھل ھناك قیم جدیدة .نینالثامتبادل بین 

  .المستفاد من البرامج التربویة وومن ھ لتعلم؟ل
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تطویر للبرامج التعلیمیة الوالتخطیط أھداف ع صیاغة البحث عن : 3  

   )7( :المؤسساتیة
 وتطویرھا  البرامج التعلیمیةتخطیط في المبادئ التي تستند علیھا من بین     

  : لیةي النقاط التاھالتي نرید تحقیقھا ف األھدافتحدید  وھ حددھان

سالسل من  االطالع علي ىتھدف إل التيوتطویرھا  البرامجتخطیط  – 1

وضع االستراتیجیات في  یستفاد منھا الدوریات والوثائق من المعلومات التي 

التي  وصیاغتھا ھدافألفي مجملھا تساعد علي تحدید ا، ه البرامجذالخاصة بھ

  . یمكن أن نحققھا من تنفیذ البرامج التعلیمیة 

الراجعة للمعارف  التغذیاتیم العدید من وتطویر البرنامج بھدف تق -  2

إلیھا العلوم  تالتي توصلالموجودة في المقررات الدراسیة بالمؤسسة التعلیمیة 

  .البرامج المستھدفة عند تنفیذ المختلفة

 ،اجتماعیھ ،دینیة( تطویر البرنامج بھدف  توجیھ نظام واسع من القیم  - 3

  . التعلیمیة تطویر البرامجالتي تقدم من خالل ) یةإنسان ،اقتصادیھ

 مسئولیاتھم في أثناء تطویر البرامج تطویر البرامج بھدف تحمل الدارسین  - 4

  .التخطیط والتطویر في  آلخریناإشراك مع 

تطویر استراتیجیات التحسیس بالحاجة إلى تغیر البرامج التعلیمیة مبدأ : 4

  :أو تطویرھاالمؤسساتیة 

أو شأن تطویر استراتیجیات التحسیس بالحاجة إلى تغیر البرامج ن إ        

.  یكون نابعا من خالل دراستنا لتطویر البرامج التعلیمیة المؤسساتیة تطویرھا

لیات التي تبحث في تطویر ألالعدید من ا مبدأ تحدید ىنستند علیتطلب أن و
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قترحھا من خالل التطویر والتي یجب أن نبالبرامج والمشاكل التي تتعلق 

 . ستراتیجیاتالدراستنا ھذه ا

   )8(:التالي وستراتیجیات على النحالوقد تكون ھذه ا

 تخطیط البرامج التعلیمیة ىالبحث عن الجوانب  واإلشكالیات التي تحتاج ال - 1

الدالئل والدراسات التي تؤكد  ىھا بناء علضرورة وجودوأن ، أن تأخد مكانھا 

كل  واألدلة متشابھة إلى حد ما في معظم أ واألسباب أوقد نجد ھذه . التغیر

  .بتغییر البرامج التعلیمیة وتطویرھاالمؤسسات الجدیرة 

 وقد نجد الصعوبة في إظھار ھذه األدلة لتكون مفتاح عملیات التطور أ - 2

ولكن المسلمة الطبیعیة . التغیر للبرامج التعلیمیة عندما تطبق على أرض الواقع

ً ، تطویر البرامج وت تخطیط أعملیا أدلةأن  نابعة من سیاسة  تكون دائما

حسب استراتیجیات التخطیط بالمجتمع  وإقبالھ علي التطور والتغیر  لألفضل  و

  .والبحث عن الحاجات  والمشكالت 

غیر المتطور منھا مقاومة وكراھیة البرامج الحالیة إن تجدید مظاھر ال - 3

یظھر مظاھر الشكوى  والفشل للبرامج  معقول قدالوالتركیز علي الكم غیر 

تغیرھا  وبالتالي التخطیط لھا  والعامة التي نحن في أمس الحاجة إلى تطویرھا أ

  .حسب   تلك الحاجات والمشكالت

إن إستراتیجیات التغیر التي یجب أن یقوم بھا المربون واإلداریون  - 4

البرامج التعلیمیة   وتنفذ ألجل تطویر وتغیر تختارالعامة  یجب أن المؤسسات و

  .المؤسساتیة وجعلھا  في واقع الحاجة إلى عملیات  التغیر لتلك البرامج التعلیمیة
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یتطلب أن نسأل األسئلة اآلتیة التي تحتاج إلى  ه االستراتیجیات ھذمن خالل 

  : التالي واإلجابة وھي على النح

صور الخطط یتالذي یتصور  ومؤسسات ھوبما فیھ من خبراء ھل المجتمع   

 ؟تخطیط البرامج التعلیمیة وتنفیذھاألجل والحاجات  ویبرز المشاكل  ویرسمھا،

تنفیذ المشاركة في یلقى على عاتقھا یجب أن مؤسسات المجتمع التي من ھي 

من تطلب تالتي االستراتیجیات  اختیاریتطلب التنبیھ إلى  بمعني، ھذه الخطط

   )9(:القیام بما یلي  مخططین للبرامج التعلیمیة المؤسساتیةال

شرط ،وتطویرھا تخطیط البرامج التعلیمیةباالختیار الجید للفریق الذي یقوم  - 1

القدرة على فھم الدور التربوي والمسؤولیات التعلیمیة  : التالیة اتالتمتع بالقدر

ً التطویر نابع وكون التخطیط أیأن  ىعل، والتعلمیة رواد وخبراء في العمل  من ا

القدرة على انتقاء المعلومات والخبرات الجدیدة التي یجب أن  دیھمل،التربوي 

ً  یةتكون في محتوى البرامج الجدیدة وكیف   .تطبیقھا عملیا

 الدارسین الذین نخطط  لھم ومعرفة كاملة بخصائص مستوى المتعلمین أ – 2

  .وإمكانیاتھم عبر عن استعداداتھمبحیث یكون محتوى برامجھم ی، وحاجاتھم

التغیر  ونح فة إعداد المتعلمین ومستویاتھم واتجاھاتھم نحو التغییرمعر -  3

األھداف التعلیمیة والتعلیمیة مع تحدید ، البرامج في اقھیحقترید ن يتوالتطویر ال

تدریس التي الق ائواالختیار الجید لطر، مج التعلیمیةحققھا التخطیط للبرایالتي 

فیذ البرامج بین المتعلمین والمربین وكیفیة التعاون في تن ،محتوى البرامجتنفذ 

األمني في مع االھتمام بالجانب ، ذات االختصاص في تطویر البرامج والجھات

  .أن تتبع یجباألسالیب الخاصة التي والتخطیط 
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س على أسى البحث العلمي في التخطیط؟ وھل التخطیط مبني أمعرفة ر -  4

الج كل المشكالت التي قام علي أسس علمیة؟ بحیث تكون نتائجھ تعوة أبیریتج

  .بكل دقة وحیویةوتنفیذھا علیھا تخطیط البرامج التعلیمیة 

التوصل إلى العدید من إلى  نحتاجلإلجابة على كل ھذه التساؤالت 

لعمل فریق ابشرط أن یكون .االستراتیجیات التي تقوم بتطویر البرامج التعلیمیة

ً قادر أسس البحث   ىق مبنیة علائرمثل ھذه التساؤالت بط ىعل اإلجابة علي ا

والتوصل إلى الحلول للمشاكل ، أوال ضرورة التغیر ىتؤكد عل التيالعلمي 

  .وتحقیق الحاجات ثانیا  

الحاجة إلي التغیر عند تخطیط  البرامج  اھرظم إعراضو أتحلیل مبدأ : 5

  :وتطویرھا التعلیمیة المؤسساتیة
دید من العوامل التعلیمیة التي تدفع ھناك العكیر في ھده االستراتیجیة التف عند  

یمكن حصرھا في  ،ناء عملیات التخطیط للبرامج التعلیمیةثأفي إلى التغیر 

   :)10(التالي

ً للحاجةعوامل المؤسسة : أ إلى تخطیط  كونھا مظاھر أو إعراضا

  :البرامج
مل ما تتصل بالعوا: ھناك العدید من العوامل  یجب أن تكون في الحسبان منھا       

 ىالمدرسي ومنھا ما تسم ىالتعلیمیة  التي تتعلق بمكونات البیئة التعلیمیة  والمبن

التي تدفع إلى   ھمحاجاتوبالعوامل التي تتعلق بخصائص الدارسین  وقدراتھم 

  .تخطیط البرامج التعلیمیة في المؤسسة
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  : التالیةتساؤالت الومن أھم العوامل التعلیمیة یمكن إظھارھا في شكل 
لھا رؤیتھا وفلسفتھا التي قامت من أجلھا في تخطیط معترف بھا ول المؤسسة ھ

ھل ؟ ھل ھناك عملیات التقویم للبرامج التعلیمیة وتطویر وتنفیذ البرامج التعلیمیة؟ 

في تنفیذ برامجھا الخلل نقاط ما ھي خارج المؤسسة؟  قام المتخصصون بتقویمھا 

ھیئة التدریس واإلدارة في  ألعضاءاك دور ھنفلسفتھا التعلیمیة؟ھل  والتعلیمیة أ

واإلشرافیة؟ ما ھي  واإلداریةالمھنیة  ایةتخطیط  البرامج الخاصة ولھم الكف

االحتیاطات التي وضعت ألجل توفیر المستلزمات والمعدات والوسائل واإلمكانیات 

  التي تحتاج إلیھا المؤسسة في تنفیذ البرامج التعلیمیة؟ 

   )11(:علق بالمتعلمین إلنجاح تخطیط البرامج التعلیمیةالعوامل التي تت:ب  
ھناك عوامل تتعلق بالمتعلمین لھا عالقة بنجاحات تخطیط البرامج یمكن 

  :مناقشتھا في النقاط التالیة وتوضیحھا أ

بطریقة جیدة  الرغبة في األداء والتعلم والقدرة علیھالھم ن والمتعلمھل  -  1

أین جوانب ؟ ابة التقاریر بصیغ صحیحة مور وكتن على تصریف األوقادرو

  ھذه البرامج ؟ في تنفیذ خفاقإلا

م على المستوى الفردي أسواء في التخصص  تعلمینكیف كان مستوى الم - 2

قدراتھم العلمیة وقبول تقیس مستواھم المھني وھل ھناك اختبارات . الجماعي

الدراسة في مثل  نسبة اإلخفاق فيھل االنتساب للدراسة ؟  ولتولي ھذا العمل أ

  ؟ مقبولةھذه البرامج 

طلبات یتمشى مع متویحقق حاجات العمل  المؤسسة يھل مستوى خریج - 3

ھل توجد ثقة عالیة لملء مكانھم في تصریف و ة؟یالمجتمع من الناحیة المھن
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 من دونمثل ھذا النوع من التدریب في المجتمع  ىأعمالھم بعد انضمامھم إل

  مھني؟ وأكادیمي أ وقصور علمي أ

 التفجر المعرفي كأحد العوامل التي تدفع إلى تخطیط البرنامج - 3

   )12(:وتطویرھا

ً في تقدیم الخدمات  عدُّ ت     المؤسسة مع القیادات التعلیمیة الیوم أكثر تعمقا

أن مصادر تخزین و. التعلیمیة نتیجة للتفجر السكاني الذي یتبعھ التفجر المعرفي

دم مستمر خاصة بعد التكنولوجیا واإلنترنت المعارف والمعلومات في تق

لذا ظھرت العدید من األنظمة التي تھتم بتخزین وتنظیم . ووسائل نقل المعرفة

خبرات ونھا أن استخدام المعارف المخزنة یستفاد منھا كو، وتنظیمھا المعلومات

توظف خبرات الماضي ألجل  من ثمو ،یمكن استخدامھا في حیاتنا الیوم

مع تطور المعرفة وتطور حاجات ، كن أن تستخدم ألجل المستقبلیمو، الحاضر

تنظیم المعارف وتطویرھا ا یطلب عند تخطیط البرامج التعلیمیة ذوبھ. اإلنسان

، وألجل ألجل استخدام األسرار الجدیدة في العلم واستكشافھاواختیارھا ألجل 

لنھائي الھدف ا ووھ، حیاة أفضلاالستمتاع بھا في تحقیق حاجات الناس و

لذا یتطلب من جماعات الباحثین فھم المعارف الجدیدة وتخطیطھا في .للتربیة

 ً ً ومھنیا   .شكل برامج یمكن االستفادة منھا في حیاة الدارسین عملیا

عالقة المؤسسة بالمجتمع كأحد عوامل الحاجة إلى تخطیط  البرنامج :4

  :وتطویرھا التعلیمیة المؤسساتیة

 دُّ وتع، موجود في المؤسسة والمجتمع  وتعلیمیة بما ھتتأثر البرامج  ال      

الدراسة بالنسبة للمجتمع ھي ورشة إلصالح األفكار التي تحتاج إلى إعادة 

بإضافة بعض المفردات خاصة إذا كانت ھناك انتقادات حادة قد تتعلق ، صیاغة
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یب وقد تطلب المؤسسة القیام بعملیات التدر .إلى البرنامج التعلیمي أو حذفھا

مساعدة المتعلمین على المدى لذا یتطلب من المؤسسة  وإنماء القدرات المالئمة،

أدلة للحاجات والمشاكل التي تحتاج  والبحث عن. القصیر والطویل ورعایتھم

تعدیل البرامج   وأ وتطویرھا لبرامج التعلیمیةحل من خالل تخطیط ا ىإل

  )13(:التالينوضحھا ك التعلیمیة

وتنفیذ  غییرجتمع المحلي بدور المؤسسة وما تفعلھ في التكیف یشعر الم - 1

  البرامج التعلیمیة المؤسساتیة؟ 

ما ھي اإلجراءات التي یجب أن تعملھا المؤسسة ألجل ربط المؤسسة   -  2

لدیھم أنشطة طالبیة تعمل على ربط   PTAبالمجتمع ؟ وھل مجلس اآلباء 

  ؟واقتصادیا   تماعیا وثقافیا واقتصادیااجالمؤسسة بالمجتمع 

وربط المؤسسة بالمجتمع في تنفیذ الما ھي المصادر التي تستخدم في - 3

ما ھي الدراسات التي یقوم بھا  ؟لبرامج التعلیمیة في المؤسسةالتطویر والتغیر ل

ن في مجال تطویر البیئة الطبیعیة والبیئة التعلیمیة واالجتماعیة والمرب

  اح البرنامج؟والصحیة والثقافیة واالقتصادیة إلنج

أحد الحاجات التي تدفع إلى تخطیط كعوامل التغییر في المجتمع البحث عن  :5

  )14(:وتطویرھا البرامج التعلیمیة المؤسساتیة

لھا عالقة  ،الثقافیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والبیئیةكل الظروف      

ن عالم الیوم لیس عالم أل ؛العالمي ووقد یكون على المستوى اإلقلیمي أ ،التغیرب

لذا ، األمس وخاصة بعد دخول برامج العولمة في كل جوانب الحیاة اإلنسانیة 

یتطلب من المربین والمسئولین على العمل التربوي التنبیھ إلى مثل ھذه 

ویتطلب مراجعة كل الثقافات السائدة التي لھا أثر في عامل تخطیط ، الظروف
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ً متغیرة ویتبعھا تغیر في الب ألن طبیعة ؛البرامج  التعلیمیة رامج المجتمع دائما

لم تتغیر  )2011فبرایر 17( حتى قیام الثورة في لیبیا  1952 ومنذ. التعلیمیة

قامت بعض المحاوالت الفاشلة  لعملیات التغیر في  قدو. بنیة البرامج التعلیمیة

 تاج إلى إعادة تح ال أنھا إ ،الجدیدةالتعلیمیة  سمیت بالبنیةالبرامج  التعلیمیة 

حقق حاجات المجتمع المتطورة یبما  والتطویرل الجھد في  التخطیط بذوتنظیم ال

نفصل عن القیم واألخالق یال أالتغیر یجب  وأن. والمتغیرة مع تغیر العصر

رق في خضم جوانب العولمة والشخصیة والھویة الوطنیة اإلسالمیة بحیث ال نغ

المسؤولیات فلذا . لمین في ھذا العصربضاللھا على سلوك المتع التي تلقي

ال ننسلخ عن قیمنا  وثقافتنا  ىحتیجب مراعاتھا االخالقیة واألدبیة في المجتمع 

  . سالمیةإلالوطنیة ا

  :البحث عن  معوقات التخطیط والتطویر للبرامج التعلیمیة المؤسساتیة:  6

لعدید من المعوقات التنفیذ تظھر ا عندن أل ،ز علیھیركتا المبدأ یتطلب الھذ     

  )15(:التي تعاني منھا مؤسساتنا التعلیمیة یمكن تلخیصھا في النقاط التالیة

في تخطیط البرامج التعلیمیة والخبرة  وي االختصاص عدم مشاركة ذ - 1

قسام ألا وأساتذةاالستفادة من الخبراء  وإھمال الوزارة وتطویرھا ألمؤسساتیة 

واالستفادة من خبرات ، البرامج حسب المتخصصة في تلكبمن خبراتھم 

مر یتعلق بتطویر المقررات ألوھدا ا.الشعوب في تطویر البرامج التعلیمیة

  .مراحل التعلیم في لیبیا ىمستو ىالدراسیة عل

وھدر  ، غیر واضحة تدفع بالعمل التربوي داخل البالد األھداف والفلسفة  - 2

ً تجاری عمالً الموضوع  أصبحبل ، اإلنفاقفي  وذلك حسب  ،ربةومضا ا
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أم سواء علي مستوي التنفیذ  ىوتالمخرجات التي تعاني من تدني في المس

  .  التجھیز والتقویم 

یدرب  ومكانات ولكن لم یؤھل أإلكثیر من البرامج التعلیمیة  جھزت لھا ا - 4    

صال في قائمة المقررات أوقد ال توجد بعض البرامج ، استخدامھا ىالمعلم عل

  .الدراسیة

األولیاء نتیجة عدم القدرة من  كثیر العامل االقتصادي الذي یتعرض لھ- 5    

مثل االلتزامات ، تجاه الخطط الخاصةإعلي تسدید ما علیھم من  التزامات مادیة 

نفقات البحوث التي تشارك فیھا من والخاصة  التخرج من المؤسسة  التعلیمیة 

  .نامج ناء عملیات التخطیط والتنفیذ للبرثأفي مصروفات 

   :خطوات تخطیط البرنامج التعلیمیة المؤسساتیة
مفھوم متطور ومكتشف یھدف إلى استھالك الكثیر من  وتطویر البرامج ھ     

وعلى المدى الطویل تطویر البرامج . اإلمكانیات والمواد والطاقة والمصادر

ب حسبالعمل من خالل العام التعلیمي من قبل المربین المربون كشف ییعني أن 

صحة المؤسسة القائمة علي تنفیذ البرامج التعلیمیة والمتعلمین واإلداریین 

من معلومات  فذح وأ ضافةإو، في العملیة التعلیمیةحسب الخدمات المطلوبة بو

حل المشكالت في تطویر تحقق الحاجات و ىوالعمل علالبرنامج التعلیمي 

  :التالیةلبرامج اویر تطخطوات تباع ایتطلب ، نحقق ھذا العمل ىوحت، البرامج

قد  ائقتخطیط البرنامج في شكل حق ألجلالحاجات و أالمسببات  إظھار :أوال

  :التالي وتكون علي النح

  . وأن المعلومات قدیمة وغیر متطورة ولیست لھا قیمةوقدمھا انتھاء المدة  – 1
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البرامج وقد یكون النقص في احترام حاجات الدارسین یقلل من مستوى 

  .ومحتوھاالموجودة 

یوجد نقص في  كذلك. إلنھاء البرامج المقررة يعدم وجود الوقت الكاف –2

وقد  ،امج تقتصر على حفظ الحقائقاالختبارات التي تحویھا البروأن . التقویم

  .تحتاج إلى اختبارات تقتصر على أسالیب التفكیر

من  المحتوى أو حذفھبمضیعة الوقت في تدریس المحتوى مع إلغاء  الشعور - 3

ألولیاء بأھمیة امع عدم قناعة . اإلمكاناتقلة  البرامج لظروف الوقت أو

  .البرنامج التعلیمي

 وھناك ضعف في المعلومات أذ أ، النجاز اقد نحتاج إلى قدرات عالیة في  - 4

مشاكل  تحتاج ألن توضع  دُّ كل ھذه األسباب تع. غیر مالئم عند التنفیذ األسلوب

  .للبرامج وتحتاج إلى اھتمام في صیاغتھا في االعتبار عند التخطیط 

  :التطویر للبرامج التعلیمیة المؤسساتیةوتحدید أھداف التخطیط : ثانیا  

  :التالیة  التساؤالت  نع اإلجابةألجل ھداف التي نرید تحقیقھا ألتحدید ا

التي یمكن أن نحققھا من تنفیذ البرامج  األھدافھل تھدف إلي تحدید  – 1

   ؟یاغتھاوص التعلیمیة 

یم العدید من التغذیات الراجعة للمعارف الموجودة في وبھدف تق ھل - 2

إلیھا العلوم المختلفة عند  تالمقررات الدراسیة بالمؤسسة التعلیمیة التي توصل

  ؟تنفیذ البرامج المستھدفة

، اجتماعیھ، دینیة( توجیھ نظام واسع من القیم   من البرامج ھدفال ھل  – 3

   التعلیمیة؟ التي تقدم من خالل تطویر البرامج) انیةإنس، اقتصادیھ
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لمسئولیات في وسط عملیات ال الدارسین یتحم رامجبمن ال ھدفال ھل  – 4

  ؟في التخطیط والتطویر  آلخریناالتطویر للبرامج  مع إشراك 

لتخطیط البرامج التعلیمیة المؤسساتیة  زیةیجب أن تكون ھناك جاھ: ثالثا

  )16( :وتطویرھا وتنفیذھا

كیفیة التنفیذ حدد تو ،المادیة والبشریة والنفسیة واالجتماعیة زیةوھي الجاھ -1 

  .وتطویرھاتخطیط البرامج التعلیمیة ل الخطةزمن و

المسببات وتحدید ضروریات التغیر  معرفة یتطلب من المربین والمتعلمین  - 2

  . في البرامج التعلیمیة

 ليإحتاج یالتطویر وتخطیط أن التؤكد علي البرامج تطویر إن نظریات  - 3

، مستمر وبنوع من التقویم على طول الوقتالتخطیط والتطویر ن إالتدریب و

  .تطویرھاو أعلیھا  لإلبقاءاتخاذ قرارات  إليتحتاج و

التي تستدعي  القیام  واألھمیة أألعراض وبحث عن المسببات أال  یتطلب - 4

  .وتطویرھا میةیتعلالتخطیط البرامج  ألجل القرارات باتخاذ

تحتاج ھده الخطوة إلى  :وتطویرھاتخطیط  البرامج  أدوات تحدید:  رابعا

  :التالي

ونوع  األھدافح ھذا االستبیان یوض :تخطیط استبیان بالخصوصإعداد – 1

وتطویر ن بعملیة تخطیط ویلتقي المھتم التيمرة ال خطوات وعددوالمشاركة  

  .حسب االستبیانبیھا من المؤسسة الخ اإلجابة یجب الحصول عل..  البرامج

ما دفعنا إلى التخطیط للبرامج ؟ ت ھل ھناك حاجات: الحاجة إلى التخطیط - 2  

 ؟ ما ھي المسبباتلھافي حاجة إلى تخطیط البرنامج التي   خاصةالفئات ال نوع
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تكون مقنعة وفي حاجة بحیث ، البرامج؟ه ھذألجل تخطیط  والخطط المصممة

  لبرنامج ؟بالفعل إلى تخطیط ا

یكون لھا دلیل یسمى دلیل تخطیط و التصمیمتشكیل لجان  :تشكیل لجان -  3

أي من ،تكون فیھ األولویات موضوعة ومدرجة في الدلیل، وتطویرھا البرامج

  .تطویر وأالبرامج  التي تحتاج إلى تخطیط 

ما یجب تخطیطھ،   لمعرفةتقدیم األسباب و :إتاحة الفرصة للنقاش والحوار - 4

  :مكن أن نسأل أسئلة إضافیة أخرى تدعوا إلى ضرورة تخطیط البرامج  مثالً وی

 والتعلیمیة في المؤسسة أ حاجة إلى تخطیط البرامجھناك كیف یعرف أن  -  1

ت المنھجیة في دلیل لإلقناع وجعل المشكالال ووما ھ؟وتطویرھا المنطقة

  ..الخ.ھا حلتخطیط البرنامج حتى یضع للي إملموسة تحتاج  حقیقة المؤسسة

ما   ھاومن أھم، البرامج التعلیمیة المؤسساتیةالتي تنتاب تخطیط   التمشاكال

   )17(:یلي

یتطلب أن نضع في االعتبار حصر كل المشاكل التي یجب أن یعرفھا         

  :مثلة التالیةألنحددھا في ا، أتناء التخطیط في امج  التعلیمیة البرمخططو 

النظام وتوحید القیاس والتقویم على المستوى ضبط والد وعدم  وج       

وقلما یكون . وبالتالي  نجد العدید من المالحظات تظھر في التقویم، المركزي

ً یمیلون إلى وجود و. نفس المعیار المحلي والمعیار القومي ھ أن المربین دائما

تباع أسالیب التقویم الجیدة الذا یتطلب  ،ق تدریسھمائمعاییر تتمشى مع طر

أن تكون االختبارات معیاریة مقننة حتى تعطي نتائج صحیحة  ىالتركیز  علو

ذا إفي تقویم العملیة التعلیمیة وبالتالي تعبر عن مخرجات البرامج التعلیمیة فیما 

ن تكون ألي جانب إ.التعلیم ىكانت  سلیمة وصحیحة  ومعبرة عن مستو
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الشكلي للبرنامج  الجانب ،األھدافجانب  ىفي التقویم مركزة عل تالقرارا

الجانب الموضوعي  منھا ،للبرامج دواعي التطویرالذي یخص الجانب 

  .جانب التغذیة الراجعة للبرامج وأخیرا،  یمولتقوالمقارن في ا

التعلیمیة مشاكل تنتاب تخطیط البرامج الصعوبة والعدید من الھناك     

  :في التالي نحددھاوتطویرھا المؤسساتیة 

 والتعدیل المطلوب وقد یخطي في مسببات أ ھر وتقویمفي تقدی الخطأ- 1

قد یختص البعض في مراجعة كما  .أعراض التخطیط للبرامج التي تم تحدیدھا 

  .وھذا ال یكفي للمراجعة األولیة، التكلفة وأ ىمن حیث المحتوالبرامج  

حتاج إلى بعض ی في حین أنھ  .المشكالت بعضحل  ألجل قد یكون البرنامج - 2

إلى  التي تحتاجبعض األشیاء البسیطة  فيوالتصویب عند التنفیذ باه االنت

  .مراجعة وتدقیق

 رأي التربوي العلمي في تخطیط البرامجال وغیاب ،عدم الدقة في التقویم - 3

  .التعلیمیة المؤسساتیة

 .الالحقة الربط بین التخطیط القائم والحاجة إلى عملیة تخطیط البرامج عدم - 4

التعلیمیة  تخطیط البرامجبالمشاكل التي تدفع بالقیام والحقیقیة  اتمعرفة الحاجو

مؤشرات النجاح في  ىالتعرف علالتقویم یتم وفي العموم ففي  .المؤسساتیة

 نسبة ىفیھا یتم التعرف عل: وتطویرھا تخطیط البرامج التعلیمیة المؤسساتیة

ً نابعوقد یكون  نجاح البرامج في أي مؤسسة تعلیمیة  ابة عن من اإلج ا

قد ، یموووسائل التق واإلمكانیاتالتساؤالت الخاصة بالحاجات والمشكالت 

    )18(:التالي وحلني االت علالتساؤ تكون 
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كان إذا و ؟امنتسبیھ ىما ھي الخبرات التي قدمتھا البرامج التعلیمیة إل - 1

من جدید ما ھي االقتراحات التي یجب أن تقدمھا لمخططي البرامج  تخطیطال

البرامج بطریقة أخرى ما ھي االقتراحات التي  أعدتلك المؤسسة؟ وإذا في ت

أن تكون ن جوانب في البرامج یجب إف، وأخیرا تقدمھا في تنفیذ البرنامج؟

جانب الفاعلیة ، جانب المالئمة للمتعلمین،الجانب الكیفي للبرامج حصریا على

  ثم جانب الصالحیة العلمیة ،في التنفیذ

  :یر البرامج التعلیمیة المؤسساتیةھمة لتطوممقترحات 
امج تخطیط البرعملیات مقترحات ألجل تطویر اقترح الباحث بعض ال       

البرامج التعلیمیة  تخطیط في فعلیا  الباحثونقد یقوم بھا  ،وتطویرھا التعلیمیة

  : التالي  وھذه المقترحات على النح

تخطیط إلى كد الحاجة ھمة التي تؤمالعناصر ال وأ المقرراتاختار بعض  -  1

ك الحالي بالمؤسسات التعلیمیة في لیبیا صصالبرنامج والتي لھا صلة بتخ

  ).التعلیم المھني والحرفي وأالتعلیم الثانوي  ومرحلة التعلیم األساسي أ(

ونظمھا بوضوح واجمعھا حول بعض المقررات الدراسیة ختر المعلومات ا - 2

في الجماعي  ولى المستوى الفردي أحتى نؤكد الحاجة إلى تخطیط البرامج ع

  .المؤسسة

جمعھا عن الحاجة إلى تم استخدم وسائل العرض لألفكار والمعلومات التي  - 3

المؤسسة التعلیمیة  ةحال افیھیجب أن توضح  ،لبرامج التعلیمیةا ألحدالتخطیط 

حتى تكون األسباب مقنعة وحیویة ألجل  امج التعلیمينبرھا للتنفیذوأسالیب 

  .البرامج تغیر 
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 البرنامج الحالیةوأسأل عن تخطیط  ،قم بزیارة إلى المؤسسات المجاورة - 4

ووضح فیھ  ھاواكتب امجدلیل البروصحح . الحاجة إلى تغیرھا وونواقصھا أ

الجھات وأرسلھ إلى ، تعلیميالامج نبرذلك التخطیط یمكن اتباعھا في خطة 

  .من جدید الحاجة إلى تخطیطھ موضحاالمختصة 

حدد رسالة تحلل فیھا مفھوم البیئة التعلیمیة الجیدة حتى ال تفقد أھمیتھا في  -  5

امج  التعلیمیة وحدد تصمم فیھا البر ویجب أن تبنى أ العملیة التعلیمیة التي

  الشروط الجیدة لھذه البیئة التعلیمیة
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  محمد المحجوب حسن حیاتھ وخصائص نثرها
  من خالل كتابھ ِحكم المحجوب                           

               
  مسعود عبد هللا مسعود  .د                                                                                    

  كلیة التربیة أبو عیسى                                                                                      
                                                                                        

  المقدمة
ِحیمِ  ْحمِن الرَّ ِْسِم هللاِ الرَّ   ب

ا ساناإلن علم بالقلم، علم الذي  الحمد      م م م، ل ى والسالم والصالة یعل  عل
ام محمد سیدنا المرسلین، أشرف اء، وسید الفصحاء إم ن وأفضل البلغ  نطق م

  .وسلم وصحبھ الھ وعلى بالضاد،
  :بعدأما 
وع ف      اري لموض ان اختی ن ( ك ره م ائص نث ن وخص وب حس د المحج امحم

م المحجوب ھ ِحك ین ا )خالل كتاب د الشعراء اللیبی اره أح ذین باعتب لمعاصرین ال
  .في الحركة الثقافیة في بالدنا أسھموا بأدبھم وشعرھم وبخاصة الصوفي منھ

ن موضوع  ھ وخصائص ( وقد اقتضى البحث ع ن حیات د المحجوب حس امحم
وب م المحج ھ ِحك الل كتاب ن خ ره م ث  )نث م الباح وعأن یقّس ھ موض ى  بحث إل

ین ین مبحث ص، اثن ث األول خص اعر ف بللتعری المبح وب امحالش د المحج م
ي و، وتعلیمھ وشیوخھ ونشأتھ، وتاریخ والدتھ، اسمھ ونسبھ، حسن اإلجازات الت

ا ا، تحّصل علیھ ي عِمل بھ ائف الت ذه  ،والوظ ھ وأتباعھوتالمی اریخ وفات م ، وت ث
وع ا والمطب اره المخطوط منھ ھ ، كشف تفصیلي بآث ن ثقافت ع لمحة موجزة ع م

 .عامةوأثرھا على شعره وأدبھ بصفة  ،التي كونھا
د خصص      اني فق ث الث ا المبح ث  ھأم وب الباح د المحج ر امحم ائص نث لخص

ن ث حس وع المبح اب موض ف للكت ع وص وب م م المحج ھ ِحك الل كتاب ن خ  م
ث رض الباح ره فع ائص نث ن خص ة م ریم ، جمل القرآن الك أثره ب ا ت ن أبرزھ م

ابعی حابة والت ن الص ابقین م وال الس مینھ ألق ریف وتض وي الش دیث النب  نوالح
  .وتناصھ في كثیر من ِحكمھ مع الِحكم العطائیة

  :المبحث األول
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  التعریف بالمؤلف
  :اسمھ ونسبھ ونشأتھ -1

د الشیخ امحمد الم: ھو ّده حام ى ج  )1(المحجوبحجوب حسن المحجوبي نسبة إل
رمان ة ص د بمدین نة  )2(ول ف، م1922س عمائة وأل رین وتس ین وعش ا  اثنت وإلیھ

وصاحبھا أواخر األربعینات  ،المحجوب حسن مؤسس زاویة سیديھو و، ینسب
   .)3(من القرن الماضي

رآن الكریم، نشأ الشیخ نشأة دینیة في المدینة التي ولد فیھا     م ، حیث حفظ الق ث
ة ان  ،درس العلوم الشرعیة واللغة العربی ھفك ة والشعر والفق ً باللغ ا  الشیخ عارف

ّھ في علوم مختلفة على ید علماء أفذاذفقد    .تفق
  : شیوخھ -2

ارعین      د ب ى ی ھ عل وب علوم د المحج یخ امحم ى الش ت  ،تلق م كان د لھ الی
ن: ذكر منھمأوالفضل األكبر على شخصیتھ ، ىالطول ي الشیخ زكریا ب م  أب القاس

وبي ً ، المحج ا ریم حفظ رآن الك ا الق ى علیھم ذین تلق ي الل د المقرح یخ محم والش
 ً   .وتفسیرا

یالديأّما علوم العربیة فقد درس       ي الم د الشیخ عل ى ی ا عل م ، مبادئھ ن ث وم
درس  وجامع أحمد باشا حیث التحق بجامع میزران، انتقل إلى مدینة  طرابلس ف

ن المشایخ  العلوم الشرعیة دد م ى ع والفقھیة في فترة تزید عن ثالث سنوات عل
والشیخ  مسالتيوالشیخ علي ال، الشیخ عمر الجنزوري: واألئمة لعل من أبرزھم

  .والشیخ علي عمر النجار وغبرھم، الغریانيمحمد 
ً الفضل األكبر في إعداد ھذه الشخصیة الفذة      ب ، وكان لھؤالء جمیعا إلى جان

ة  نھمأ الحسنةزمالء دراسة ساھموا في تھیئة الجو المالئم والرفق الشیخ : ذكر م
ي تح هللا حواص، أحمد الخلیف ل المزوغي، والشیخ ف د ، والشیخ خلی والشیخ عب

  . لسالم خلیل وغیرھما
  :اإلجازات التي حصل علیھا الشیخ -3
  .أِجیز من قبل الشیخ علي المیالدي في تدریس القرآن الكریم -أ

اني  -ب ي الغری ن عل د ب ل الشیخ محم ن قب ة العروسیة م أجیز كذلك في الطریق
ـ روف      ب ر( المع نة ) الكبی نة 1364س ق لس ـ المواف رة ، م1945ھ ز م وأجی
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د س رى بع نة أخ ي س ن 1947نتین أي ف د هللا ب ن عب د هللا ب یخ عب ل الش ن قب م م
  .)4(فضل المعروف بأبي راوي

   :الوظائف التي تقلدھا -4
ى مسقط رأسھ  الشیخ بعد أن أمضى      زران رجع إل الث سنوات بجامع می ث

رمان ریم  ؛ص رآن الك ا الق م أبناءھ ّ یعل لل ة مث اجد المنطق ن مس دد م امع : بع ج
ھ إمام، بیت هللاوجامع ، بالریش ى كون بجامع  اوخطیب اوجامع الفراح إضافة إل

ّم بزاویتھ المعروفة بزاویة سیدي حسن، سیدي زكري ُ وقد أفنى عمره في ھذه ، ث
ً بالمنطقة نفسھا ً ومرشدا ً وواعظا ً وإماما   . الخدمة إلى جانب كونھ خطیبا

ن جراء فقد ،وكان الشیخ كفیف البصر      إصابتھ  فقد بصره وھو صغیر الس
رض  ا( بم ة ) التركوم عر وبخاص ة الش ي كتاب ھ ف ّل وقت یخ ج ى الش د قض وق

ي ، وفي المدائح النبویة واألذكار واألوراد، الصوفي منھ ّدة ف ولھ مخطوطات ع
بابھ" وقد بدأ ، )5(الشعر والنثر ع ش ر شعره  ،قرض الشعر منذ مطل وانصب أكث

لم ھ وس لى هللا علی ول ص دح الرس ي م عار، ف ت أش ور وأوزان وتنوع ین بح ه ب
ن ، كثیرة ا م فكتب في التدویر والتربیع والتخمیس واألراجیز والتواشیح وغیرھ

ة عر المعروف ون الش وي ، فن دیح النب ین الم ة ب عره متوّزع راض ش ت أغ وكان
الحین  اء الص ة واألولی ور القرآنی لم وبالس ھ وس لى هللا علی والتوسل بالرسول ص

ھیووصایاه ونصائحھ لمرید ابعین ،ھ وأبنائ ارم ، وذكر الصحابة والت ھ الع وتتوق
  .    )6("لزیارة مكة والمدینة لالغتسال من أدران الحیاة الزائفة

  :  تالمیذه -5
د تربّى على یدي الشیخ         ن امحم ة لعل م اء المنطق ن أبن ر م المحجوب كثی

رزھم یخ  :أب ویعي    الش د الص د هللا محم د ، )7(عب ي أحم ي العجیل یخ عل والش
يوال درویش، شیخ عبد هللا بن عبد السالم الثن ف ال د اللطی تاذ  ،والشیخ عب واألس

دي  و الحمی وري ض اتين اھر النف تاذ الط ذي ، واألس دي ال یر الجلی تاذ بش واألس
 ً ً جامعیا ً أستاذا   . )8(الجامعات اللیبیةبإحدى یعمل حالیا

  : ومریدوه أتباعھ -6
ر األّول ف      یالدي األث ي الم وي كان للشیخ عل دیح النب ن الم ھ نحو ف ي توجیھ

ى  ّ ا بأسرھا حت ي لیبی فكان بذلك من أبرز رجال الصوفیة في منطقة صرمان وف
ب  رة لق رة مبّك ي فت ھ ف ق علی یض أطل ار األب ي عّم وف التونس أن المتص
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ا( یري لیبی لم ) بوص ھ وس لى هللا علی ول هللا ص ھ لرس وب وحبّ بب المحج لتش
اد المعروف وتوافق ذلك المدیح مع تشبب شرف ال ن حّم ن سعید ب د ب دین محم

لم وبخاصة 1296بالبُوصیري المتوفى سنة  ھ وس ي صلى هللا علی م ومدیحھ للنب
البردة ة ب یدتھ المعروف ي ، )9(قص یة ف ة العروس یخ الطریق ان ش ھ ك ث إن وحی

محمد عز : ذكر منھمومریدون من مختلف المناطق أ أتباعالمنطقة؛ لذلك كان لھ 
ر، الھاشمي لطاھروا، الدین الغریاني وش وكثی ومي احتی رھم والت نح ، غی د م وق

ل الشیخ : بعض اإلجازات في تلقین الطریقة العروسیة لمجموعة من المشایخ مث
والشیخ الفرجاني ، والشیخ سالم الھاشمي المحجوبي، عبد الحمید عمر الحمیدي

  .والشیخ الصادق أبو عرقوب وغیرھم، الدباشي
ً اعتادت زاویة سیدي ح       ال صوفي سنویا ى تنظیم احتف سن منذ تأسیسھا عل

ھ قصة  رأ فی ُق م ت ّ احتفاء بمولد سیّد الكائنات محمد بن عبد هللا صلى هللا علیھ وسل
وي د النب ین ، المول ض المعلم ل بع ن قب رات م ن المحاض دد م ھ ع ى فی وتلق

د السالم التریكي : والمشایخ الفضالء مثل، والمربین األفذاذ الشیخ مصطفى عب
اني، الشیخ الطیب المصراتيو رحمن الغری د ال اح ، والشیخ عب ي مفت والشیخ عل

ة ، الشویطر ار الحرك ي ازدھ والشیخ امحمد جوان وغیرھم كثیر ممن أسھموا ف
ار ، الفكریة واألدبیة في المنطقة وتنشد في االحتفال قصائد المدیح النبویة واألذك

ة العروسیة الشیخ عبد السالم واألناشید الدینیة إضافة إلى قصائد مؤسس الطریق
ل دین مث عراء والمری ن الش ة م ا مجموع مر یلقیھ واني : األس یر الص اعر بش الش

  . والشاعر الطاھر الھاشمي وغیرھما
  :وفاتھ -7

وم وب ی د المحج یخ امحم وفي الش ھر  ت ن ش رین م ادي والعش والح ام  یونی ع
ِن بمسقط رأسھ صرمان ،م1988   .ودف

  :آثاره -8
ر      ف المت ّ ھخل زارة علم ى غ دل عل ّدة ت ات ِع ھ مؤلف ھ ، جم ل عة اطالع وس

  :وھي ومكانتھ العلمیة
  : آثاره المطبوعة، أوال

وھر  -1 ھ الج ار ویلی ي المخت ى النب الة والسالم عل ي الص ار ف تح الكریم الغف الف
ق ر الخالئ ى خی الة والسالم عل ي الص ائق ف د ، الف ة الشیخ محم ق ومراجع تحقی
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م  تاذ عل اوي أس ادق قمح ألیف ص ة دار الت د مطبع راءات والتجوی م 1969الق
  .مصر

ة، كتاب ِحكم المحجوب -2 ا، مطبعة طیف الزاوی ى ، طرابلس لیبی ة األول الطبع
  .م2009

ر -3 ھ البعی ن شكا إلی ى م ي الصالة والسالم عل ر ف ّب ، الفجر المنی ھ الّض م ّ وكل
ذع ھ الج ّن إلی ر، وح در المنی ھ الب ّق ل د إب، وانش ق خال ق وتعلی راھیم تحقی

  .المحجوبي
ً ثانی   :آثاره التي تحت الطبع: ا

ریة  -1 ائد العش ب(القص ي ) المناق عر ف وان ش وي  35دی دیح النب ي الم ة ف ورق
ّبة وفق حروف الھجاء   .مرت

 ً   :آثاره التي ال تزال مخطوطة: ثالثا
ین  -1 ي األم ى النب الم عل الة والس ي الص ین ف ّدر الثم زاب( ال ي ) أوراد وأح ف

  .  ورقة 194
دنان  -2 ي ) أوراد وأحزاب( الجواھر الحسان في الصالة والسالم على ولد ع ف

  .       ورقة 93
ة  -3 ي ) أوراد وأحزاب( مفتاح الخیر والرحمة في الصالة على سید األم  87ف

  .ورقة
 42في ) أوراد وأحزاب( القمر المنیر في الصالة والسالم على النبي البشیر  -4

  .       ورقة
ة  -5 يالمجموع ة وھ ي  الزكی وفي ف ر الص ن النث ارات م ن مخت ارة ع  161عب

  .       ورقة
الروضة الغناء وھو عبارة عن مختارات من الشعر الصوفي اختارھا الشیخ  -6

رزھم ن أب عراء لعل م تي: لمجموعة الش تح البس ا الف ارض ، أب ن الف وعمر ب
يیومح ن عرب وردياوعمر ، ي الدین ب ن ال ب، والبوصیري، ب ن الخطی  واب

  .الشاعر األندلسي وغیرھم
ي ، بغیة المشتاق في مدح راكب البُراق -7 ة  93وھو دیوان شعر صوفي ف ورق

  .منسوخ بخط الشیخ عثمان الجابري
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ي  -8 وفي ف وان شعر ص و دی ة العاشقین وھ دین وروض ة المری ة  93نزھ ورق
  .منسوخ بخط الشیخ عثمان الجابري

) جزءان( وجة بالصیغ المرضیة القصائد العشریة في مدح خیر البریة ممز -9
  .بخط ابنتھ

  .ورقة 122في ) أوراد وأحزاب( زاد المعاد في الصالة على خیر العباد  -10
    في ) أوراد وأحزاب( سبیل نجاة المؤمنین في الصالة على سیّد المرسلین  -11

  .)10(ورقة 85      
  :ثقافتھ -9
ھ یھتّم الشعراء واألدباء المعاصرون بتراث        أمتھم العربیة، فیحاولون إعادت

الموروث  د أنَّ االستعانة ب ن المؤك ً، وم ً نابضا ا إلى منظور الناس ومفاھیمھم حی
ا االستشھاد ددة منھ ى صور متع أتي عل ل، الثقافي ی ورد ، والتضمین، والتمثی فی

ً من الشعر رأه ، األدیب بیتا أو كلمات بنصھا ضمن سیاق كالمھ من خالصة ما ق
ً بھمأو درسھ من  ِّرا ناس آخرین متأث ُ ً ، كالم أ أثرا ھ مت ي أدب ُن كالم أحدھم ف فیضمِّ

ا ، بھ ة أو م ا ُعرف بالسرقات األدبی ذه الظاھرة تحت م ون ھ وقد درس البالغی
ي  أسموه بالتضمین، الذي یبدو ظاھرة في شعر كبار الشعراء كأبي الطیب المتنبِّ

ب المعاصر د ن الشعراء، واألدی ن موروث وأبي تمام وغیرھم م ق م ً ینطل ا ائم
ھ الحضاریة المعاصرة بكل وسائطھا ، ھائل من األصالة وعلى قدر مواز لثقافت

دھا ن ، ورواف ي ع ّ ر التخل ب المعاص تطیع األدی ث ال یس ا حی ض تجاربھ وبع
ھ ّرد من افي والتج ھ ، الموروث الثق ً إلی راث مضیفا ھ أن یتجاوز الت ب علی ل یج ب

 ً دا ً جدی یئا وروث )11(ش و ؛ ألنَّ الم اري ھ افي والحض ي " الثق ة الماض خالص
ھ أن  ل ل ة ب ة أم دد ألی وروحھ اللتان تشكالن عنصر االستمرار والوجود المتج
ل  ة لفع ي نتیج ا الماض ھم فیھ ة یس رة لحرك ع ثم إّن الواق ذلك ف ن ك ون ألي ف یك

م یخل ، التراث زاویتْین ل اتین ال ن ھ ة م ل زاوی ة إن أغف والشـاعر واألدیب بعام
ن مث ھ م ةإنتاج ادة ، لب ودة واإلج ل الج ھ عوام ق ل م تتحق ف  )12("ول ان توظی وك

الموروث الثقافي عند امحمد المحجوب حسن كغیره  من أدباء عصره الحاضر 
ة ن تاریخی ة م ھ المختلف افي بجوانب الموروث الثق تعانة ب ي االس ة ، ف وأدبی

ر" وھذا ، وشعبیة، وأسطوریة ى الت اث البعد الثقافي جعل الشعراء ینفتحون عل
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ـاني اریخي، اإلنس في، والت طوري، والفلس ي، واألس توحونھ ، واألدب دیني یس وال
 ً ً معاصرا   .)13("ویوظفونھ توظیفا

وإذا دققنا البحث عن المكونات األولى لثقافتھ فإننا سنجد أنھا ال تختلف عن       
ي  وطن العرب ي ال ة ف یة للثقاف بغة األساس ة؛ ألن الص ك الحقب ي تل ھ ف ة أقران ثقاف

ظ بعا ي حف ر ھ ي األكث رة ف ك الفت وص خالل تل ھ الخص ى وج ا عل ي لیبی ة وف م
ھ اإلسالمي ول الفق م أص ریم، وتعل رآن الك ادئ النحو، الق روض ، ومب م الع وعل

ي  حة ف ا واض دت معالمھ ة ب ة دینی ّون ثقاف د ك وب ق د المحج ون امحم ذلك یك وب
ھ وغ عبارات ھ، ص ریم ، وتراكیب رآن الك ـفاظ الق ـخدامھ ألل رة است ھ وكث ي أدب ف

 ً مینا ً وتض ا ریف اقتباس وي الش دیث النب ذلك الح دید ، وك ل الش ھ بالمی زت لغت فتمی
وتضمین الحدیث النبوي الشریف وتناصھ ، إلى تضمین معاني آي القرآن الكریم

ّاب العرب قدامى ومحدثین، من األدباءمع غیره     .والكت
  :المبحث الثاني

  خصائص نثره من خالل كتابھ حكم المحجوب
  :الكتابوصف 

دا الغالف 56في  ِحكم المحجوبیقع كتاب       ا ع ن، صفحة م م  وھي م الحج
اسم الكتاب واسم  ،الصفحات األولى منھ حملتو سم15 × 20   مقاس  صغیرال

ة، م الناشر وسنة الطبع ورقم الطبعةلترقیم الدولي واسوا، مؤلفھ ، والبسملة كامل
رآن الكریم آیة منو ي عون، كتاب هللا العزیز الق م الكیالن دیم بقل م تق ة ، ث ومقدم

اب ف الكت دأو، مؤل اب  ب تن الكت ن م فحة الم فحة  13ص ى الص وت ، 51إل وح
ھ رة من فحات األخی اب :الص ف الكت ف بمؤل ة ، التعری اره المطبوع وآث

ة ن ص، والمخطوط رغم م ى ال اب غوعل م الكت د ر حج لفق ً  حم ددا ھ ع ین دفتْی ب
ورة م المنث ن الِحك ً م را ا مس ،كبی ھ ّ ن جل رع م و ف ذي ھ ر الصوفي ال ن النث تقاة م

اة ین المناج ھ ب ت فنون ذي تنوع ي ال روع األدب العرب واعظ  ف م، والم والِحَك
دیھم، یوخ ومری ین الش ة ب ائل المتبادل ة، والرس ص التعلیمی واطر  والقص وخ

وارق، والك ات الخ ال، وحكای ّرع واالبتھ اة، والتض ـالمناج ارـ  رامات واألخب
ة الصوفیة، وأ ة واألحوال القلبی لوان التعبیر عن المعارف الربّانیة والعلوم الدینی

ر  ا المصطلح الفلسفي، والتعبی ة بواسطة أسالیب یتجاور فیھ والمقامات الروحی
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ة ال التجرب ة، وبجم وفیة العمیق اني الص ة بالمع ة لإلحاط ي محاول ي ف  األدب
ُعبُِّر عنھا     .الصوفیة التي ت

أثر       د ت عراء  وق اء الش رب واألدب الم بمالع در اإلس ذ ص ریم ن القرآن الك
الیبھمبو ي أس ھ ف ھ ومعانی اظھمف ،تراكیب انیھم وألف ن مع ر م ھ الكثی قوا من  استس
اس والتضمینأخذوا و ي االقتب ھ ف ى  من ي حت ر عصور األدب العرب العصر عب

ر ي، الحاض ن  واألدب اللیب زأ م زء ال یتج يج ة ، األدب العرب ث إن ثقاف وحی
عراء ا ین الش ة؛ ألنللیبی ة دینی ت ثقاف رین كان رن العش الل الق ي  خ ر ف م مؤش أھ

ا یعرف بالكتاتیب وھي مؤسسة  ة ھي م ین الثقافی ات الشعراء اللیبی بدایة تكوین
ا  یم المساجد والزوای ي التعل أھلیة تساعد النشء على تعلم القراءة والكتابة یلیھا ف

ا ی أول م ت ف ي بح ابع دین ا ذات ط ات كلھ ذه المؤسس م وھ ب العل ا طال تعلم فیھ
ذه  یم ثم أصول الفقھ إضافة إلى مبادئالقرآن الكر النحو واإلمالء والعروض وھ

ة  د أن السمة الغالب ذلك نج المؤسسات منتشرة في أغلب أقطار الوطن العربي وب
ن  رانھم م ة أق ن ثقاف ف ع ین ال تختل عراء اللیبی ة الش ة وثقاف ة الدینی ي الثقاف ھ

في لیبیا خالل للثقافة  الحقبة، حیث إنَّ الصبغة األساسیةالشعراء العرب في تلك 
ذ رنھ عراء أو  ا الق ض الش ان بع ث ك ریم، حی رآن الك ظ الق ي حف ب ھ ي األغل ف

ھ  م أصول الفق أغلبھم یلتحقون بالكتاتیب في سن مبكرة لحفظ القرآن الكریم وتعل
ذلك ح، اإلسالمي ك ا واض دت معالمھ ة، فب ة دینی دیھم ثقاف ت ل ذلك تكون ي وب ة ف

ي شعرھم  رآن الكریم ف صوغ عباراتھم وتراكیبھم وكثرة استـخدامھم أللـفاظ الق
اء ك بأسالفھم الشعراء واألدب ي ذل ً أسوة ف ا ً وتلمیح ً وتضمینا ي  العرب اقتباسا ف

ریف وي الش دیث النب ریم والح القرآن الك أثر ب ابقین، الت ار الس اء  ،وبآث د ج وق
وه مختلف ى وج ریم عل القرآن الك أثرھم ب و ت یح ونح مین وتلم اس وتض ن اقتب ة م

اب والسنة، ذلك أثر بالكت ح الت م مالم د المحجوب  ولعل أھ دى امحم ي ل ل ف تتّمث
  :اآلتي

  تضمین القرآن الكریم  -1
ي       راث األدب ى الت دیھم إل دون أی نھم بخاصة یم ّاب م كان بعض األدباء والكت

والھم دّعم أق ا ی ھ م تخرجون من إن ل، یس انیھم؛ ف ّوي مع ّز ویق الم هللا ع ي ك م ف ھ
ي ، وجلّ  یّما ف ً ال ینضب وال س ا لم َمِعین ھ وس وفي أحادیث رسولھ صلى هللا علی

ة یاقات الروحی ى ، الس احبھ عل روم ص ذي ی وعظي ال ك السیاق ال رز ذل ن أب وم
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فیكون كالم هللا وأحادیث رسولھ خیر ما ، تصفیة النفس بتنبیھھا إلى حقائق أزلیة
ر ق الخی ھ طری ى ھدی م عل ھ، یرس یر فی ى الس د إل د ، ویرش یخ امحم ان الش وك

ة بصیغتھا، المحجوب یورد اآلیة ً ، أو اآلیات القرآنی ھ مستمدا ي كالم ا ف وینثرھ
اني فیجریھ ض المع ریم بع رآن الك ن الق ھم ا أقوال م بھ یفخِّ انھ ل ى لس د ، ا عل وق

ِظة كتاب هللا و   .فاستقر ذلك في نفسھ ،ه بھوتأثر انیھمع ھفھمساعده في ذلك حف
  :ومن النماذج التي أورد فیھا اآلیات بالمعنى دون إیرادھا بنصھا قولھ

ً في المقال"  ل، إن كنت صادقا رآن، فقم في جوف اللی ل الق ذي ، وات وتضّرع ل
   )14("الجالل

  :جاء تضمینھ آلیتین من كتاب هللا الكریم قولھ تعالى في سورة المزمل
یالً  { ِ ل َ ِالَّ ق َل إ َّْی ِم الل ُ فَ } 2{ق ِْص یالً ن ِ ل َ ھُ ق ْص ِمْن ُ َْو اْنق ِل } 3{ھُ أ ِھ َوَرتِّ ْی َ َْو ِزْد َعل أ

ِیالً  ُْرَءاَن تَْرت    )15(} الق
ْیَك ِمَن ِكتَاٍب َربِّك {: وقولھ تعالى في سورة الكھف َ ل ِ ُْوِحَي إ    )16(} َواْتُل َما أ

  : آیة أو أكثر من كتاب هللاوھذا أنموذج آخر لتضمینھ 
  ارَض بنعمة أنت فیھا" 
  اشكر الذي أعطاھا إلیكو

  وال تترك الشكر 
  . )17("بین یدیك فتزول النعمة

َُّكمْ { : أخذ ھذا المعنى من قول هللا تعالى ِزیَدن َ ِْن َشَكْرتُْم أل َئ   .)18(} ل
ً على تضمینھ معاني آي القرآن الكریم   :   یقول، وھذا مثال آخر أیضا

  ألم تر أنھ رفع السماء بال عمد" 
ّنھا بالنجوم   .وزی

  ألم ینبّھك من غفلتك بآثار صنعتھ
ّوم   )19("بعد الن

ٍد { : أخذه من قولھ تعالى في سورة الرعد     ِر َعَم َغی ِ َماَواِت ب َع السَّ َ َِّذي َرف ُ ال هللاَّ
ََھا ھ  )20(} تََرْون ً كالم وھكذا یمضي في النسج على ھذا المنوال في ِحَكمھ مضّمنا

ن تلك اآلیة أو اآلیات فتصبح ینثر آیة أو آیات من القرآن الكریم ثم  ّھا جزء م كأن
  . ذلك الكالم
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  تضمین الحدیث النبوي الشریف -2
اع السنة  ام واتب ن الطع الل م ى اإلق یحث الشیخ في حكمھ النثریة عامة الناس إل

  :یقول في ذلك، الحمیدة
  أقلل من الشبع " 

  فإّن أكثره في ھذا الزمان
  .)21( "من الحرام

من الحدیث النبوي الذي دعا فیھ صلى هللا علیھ وسلم الناس  أخذ ھذا المعنى     
ة ى المحافظ حتھم إل ى ص راب، عل ام والش ي الطع راف ف ن اإلس د م ي ، والح ك

ما مأل آدمي  : (یستمر نشاطھم في طاعة هللا تعالى  فقد قال صلى هللا علیھ وسلم
ان ال ً من بطنھ حسب ابن آدم ثالث أكالت یقمن صلبھ فإن ك ة وعاء شّرا ، محال

  .)22()وثلث لنفسھ، ھشرابلوثلث ، ھطعاملفثلث 
       ً ً نبویّا   :یقول، وھذا مثال آخر للمحجوب یضّمن في كالمھ حدیثا

  الدنیا مزرعة اآلخرة یا كسالن 
   )23("فازرع فیھا ما یرضي خالق األكوان

ھ صلى هللا        ول فی ذي یق وي الشریف ال دیث النب ن الح فقد أخذ ھذا المعنى م
ال  : (علیھ وسلم مَّ ق ُ ذا ث اِمي ھ َ ُُر إلى اْلَحْوِض من َمق ْنظ َ َْفِسي بیده إني أل َِّذي ن َوال

اْختَاَر اآلِخَرةَ  َ َتَُھا ف َا َوِزین ْنی ِنَّ َعْبًدا ُعِرَضْت علیھ الدُّ    )24()إ
  :یقول في حكمھ

  :تضمین كالم الصحابة والتابعین -3
  : قال الشیخ امحمد المحجوب 

  قلوب بترك الھوىعالج داء ال" 
  ومحاسبة النفس

  ودع كل ما یشغلك عن هللا
  .)25("قبل حلولك الرمس

حاسبوا أنفسكم : ( أخذ ھذا المعنى من قول عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ    
   )26()قبل أْن تحاسبوا

  :یقول، وھذا أنموذج آخر لتأثره في حكمھ بكالم السابقین
  ،إیاك والفضول من الكالم" 
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  یطول علیك فإن ھولھ 
  .)26( "یوم الزحام

  : وقال في حكمة أخرى    
ّل من الكالم "    قل

  فإّن كثیره یتعب الملكین
  . )27("والزم الصمت إال عن ذكر رّب العالمین

ن      د هللا ب ول عب ن ق ین م اتین الحكمت اني ھ وب مع د المحج یخ امحم ذ الش أخ
األرض شيء أحوج  والذي ال إلھ غیره ما على ظھر: ( مسعود رضي هللا عنھ

  )29() إلى طول سجن من لسان
   :تناصھ مع الحكم العطائیة -4

ّل ش     أثر ك حیت ك واض ر ذل مع فیظھ رأ وس ا ق وغ  اخص بم لوبھ وص ي أس ف
دماء األفاضل ، عباراتھ أثروا بالشیوخ الق ذین ت د ھؤالء ال والشیخ المحجوب أح

ً  مویأخذ عنھ، في كثیر من حكمھ العطائیةالحكم صاحب فنراه یتناص مع  ّرا أث مت
ن ، موبِحَكمھ مبھ ن اإلصرار ع دیث ع ي معرض الح من ذلك قول المحجوب ف

  :فعل الذنوب
  اإلصرار عن فعل الذنوب والعصیان" 

  . )30( "من عالمة الشقاء والحرمان
ا     ة یتن ذه الحكم ي ھ ي فنجده ف ھ الت ي حكمت ة ف م العطائی ص مع صاحب الحك

  :تقول
  . )31( "الرضا عن النفس، وغفلةأصل كّل معصیة وشھوة " 

  : ونرى صاحب الحكم العطائیة یقول
  كي ال یمنعك عنھا وجود التسویف، قید الطاعات بأعیان األوقات

  )32("ووسع الوقت علیك كي تبقى لك حّصة في االختیار
ً معھ قائالً        :      فیأخذ المحجوب ھذا المعنى ویضّمنھ في كالمھ متناصا
ّد نفسك بال"    طاعةقی

ّد غیرك     )33("قبل أن تقی
  :ومثل ھذه الحكمة قولھ في حكمة أخرى

  عّمر أوقاتك بالطاعة " 
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  وارض بالذي قّسم لك
   )34("والزم القناعة

ً بصاحب الحكم      ّر كثیرا فنراه  العطائیةویبدو أّن امحمد المحجوب حسن قد تأث
  :  ئیةیلتقي معھ في كثیر من الحكم من ذلك قول صاحب الحكم العطا

ً أقامھ هللا بوجود األوراد"  ال ، إذا رأیت عبدا داد ف ا مع طول اإلم ھ علیھ وأدام
ا  تحقرّن م یمتس ھ س ر علی م ت ك ل ّ واله ألن ھ م ة  منح ارفین وال بھج الع

  .)35("المحبین
ً من كالمھ قائالً       :فنجد ھذا المعنى عند المحجوب وقد أضاف إلیھ شیئا
  تأجیل األوراد جھل وفساد" 

  )36( "عجیل بھا من عالمات اإلسعادوالت
ة      ة قرآنی ارة آی ھ ت ً كالم ذا الوجھ مضّمنا ً في ِحكمھ على ھ وھكذا نجده سائرا

 ً ً نبویا ً أخرى  تارةو، وتارة حدیثا ً مأثورا   . حكمة أو قوال
  :وخالصة القول

دنیا  -1 ي ال د ف ن الصرماني رجل صوفي زاھ د المحجوب حس أّن الشیخ امحم
رورھا وآثامھ ن و، اوش ة م ا جمل وب تارك د المحج یخ امحم وفي الش د ت ق

ى المخطوطات اج إل ن ی تحت ار ونفم ا الغب ا وض عنھ ى یحققھ ا إل ور یخرجھ الن
  . لیستفید منھا القراء

ي  -2 دح النب ي م أّن الشیخ شاعر صوفي لھ الكثیر من قصائد المدح التي قالھا ف
  .صلى هللا علیھ وسلم

ة واس -3 ان ذا ثقاف وب ك عرأن المحج ار الش ى آث الع عل ن االط ھ م اء عة مكنت
ّ و الصوفیین واالستفادة من شعرھم   .في مدینتھ صرمان وعظى التول

د المحجوب لكتاب صغیر الحجم عنوان أن ِحكم المحجوب -4 ھ الشیخ امحم ف ّ  أل
اة  نثر فیھ مجموعة من الحكم ذات الطابع ن موضوعات الحی الصوفي الُمعبِّر ع

بكلماٍت عفویة عن الزھد  كما تحدث، بلغة أدبیة رفیعة والعدموالوجود ، والموت
رورھا دنیا وش ي ال ھ، ف ریك ل ده ال ش ادة هللا وح ى عب ً إل ا د ، داعی ل بقواع والعم

ً فشرٌّ  وأّن ھذا اإلنسان محاسب على عملھ إنْ ، اإلسالم ً فخیٌر وإْن شّرا   .خیرا
م ا یتناص الشیخ امحمد المحجوبأن  -5 ع الحك ھ م ن حكم ر م ي كثی ةف ، لعطائی

  .في متن البحثظھر ذلك جلیّا  وقد
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  الھوامش
                                                

اني )1( د القطع ا ، أحم ي لیبی لمون ف الم والمس اني( اإلس وعة القطع ، )موس
 .94/ 4، م2011الطبعة األولى ، طرابلس لیبیا، الواثقون للمقاوالت

ویقع غرب طرابلس بنحو ، الغربیةبلد كبیر على حدود الزاویة من الناحیة  )2(
ر. م.ك 58 زاوي، ینظ اھر ال ة، الط دان اللیبی م البل ى ، معج ة األول الطبع

 .213ص ، طرابلس لیبیا، دار مكتبة النور، م1968
ر )3( ن، ینظ وب حس د المحج وب، محم م المحج ة، ِحك ف الزاوی ة طی ، مطبع

 .  54ص ، م2009الطبعة األولى ، طرابلس لیبیا
ع  )4( اء م بت لق اریخ الس وب بت د المحج ن امحم دین ب ي ال اعر محی / 24/7الش

 .م2010
 .53ص، ِحكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن، ینظر )5(
دیث، قریرة زرقون )6( ي العصر الح ا ف ي لیبی اب ، الحركة الشعریة ف دار الكت

 .2/654، م2004الطبعة األولى ، بیروت، الجدید المتحدة
ام ( ولھ مؤلفات عدة لعل من أھمھا ، علمھشیخ متصوف یمتاز بغزارة  )7( أحك

ل، ینظر). العبادات في اإلسالم د ، سلیمان محمد الرطی د هللا محم الشیخ عب
، الھیئــة العامة لألوقاف وشؤون الزكاة، الصویعي المحجوبي حیاتھ وأثاره

 .33ص ، م2008الطبعة األولى 
 .م2010/ 24/7بت لقاء مع محیي الدین بن امحمد المحجوب بتاریخ الس )8(
ر )9( زي، ینظ ي الحری دد ، فتح افات الع دة إض اریخ ، 2جری ادر بت  29الص

 .6ص ، م2009أكتوبر
دین  )10( ي ال اعر محی ھ الش وزة ابن ودة بح اله موج ذكورة أع ات الم المخطوط

 .محجوب
ر )11( اس، ینظ ان عب ر، إحس ي المعاص عر العرب ات الش ة ، اتجاھ دار نھض

 . 114ص ، م1962، القاھرة، زیعمصر للطباعة والنشر والتو
ونج ، جمالیات القصیدة المعاصرة، طھ وادي )12( ة ل الشركة المصریة العالمی

 . 12ص ، م2000الطبعة األولى ، القاھرة، مان
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ران )13( دقاق وآخ ر ال ر، عم ي المعاص عر العرب ور الش ى، تط ، دار األوزاع

 .202ص ، م1996الطبعة األولى ، بیروت
 .15ص ، حكم المحجوب، وب حسنامحمد المحج )14(
 . 4اآلیة ، سورة المزّمل )15(
 .27اآلیة ، سورة الكھف )16(
 .18ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )17(
 .7من اآلیة ، سورة إبراھیم )18(
 .17ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )19(
 .2اآلیة ، سورة الرعد )20(
 .18محجوب صحكم ال، امحمد المحجوب حسن )21(
المستدرك على ، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا النیسابوري )22(

، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، الصحیحین
 . 367/  4، م1990الطبعة األولى 

 .   28ص، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )23(
دارميأبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن ا) 24( ق حسین ، لدارمي، سنن ال تحقی

الطبعة ، دار المغني للنشر والتوزیع، الریاض السعودیة، سلیم أسد الداراني
 . 1/49، م2000األولى 

 .35ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )25(
ابوري) 26( ن النیس ى الحس ن أب ود ب رآن، محم اني الق ن مع ان ع از البی ، إیج

ن القاسم ن حس ف ب ق حنی روت، دار الغرب اإلسالمي، يتحقی ة ، بی الطبع
 .834/ 2، ھـ 1415األولى 

 . 13ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن  )26(
 .39ص ، المصدر نفسھ )27(
ر )29( ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال د، ن ع الفوائ د ومنب ع الزوائ ر، ، مجم دار الفك

 .545/ 10،  ھـ1412بیروت 
 .17ص ، جوبحكم المح، امحمد المحجوب حسن )30(
 .  17ص ، المصدر نفسھ )31(
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تحقیق ، شرح الحكم العطائیة، أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي )32(

ألیف والنشر، أحمد زكي عطیة ة المصریة للت اھرة ، الھیئ ص ، م1971الق
295 . 

 .40ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )33(
 . 36ص ، المصدر نفسھ )34(
 .129ص ، شرح الحكم العطائیة، أحمد بن محمد البرنسيأحمد بن  )35(
 .22ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )36(
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آراء المرشحین لدراسة الماجستیر حول إمتحان القبول وبرنامج 
 الدراسة في قسم اللغة اإلنجلیزیة باألكادیمیة اللیبیة

 
البشیر عبد الحمید مفتاح أحمد. د                                                                                   

                                                                                    جلیزیةم اللغة اإلنقس                                                                                          
          لزاویة كلیة اآلداب با 

                                                                                                                   
 ملخص الدراسة

تھدف الورقة إلى البحث في أراء المرشحین لدراسة الماجستیر حول       
إمتحان القبول وبرنامج الدراسة بقسم اللغة اإلنجلیزیة بمدرسة اللغات 

كجزء من الجھد المبذول إلصالح وتطویر العملیة التعلیمیة  باألكادیمیة اللیبیة
الذین حضروا و امترشح 157تم توزیع استبیان على . والتدریسیة بالقسم

. 2015لقبول الطالب للعام الدراسي  2014امتحان القبول المنعقد في نوفمبر 
أظھرت النتائج ارتیاح الطالب عن كل من امتحان القبول وبرنامج الماجستیر 
بشكل عام، مع إعطاء بعض المالحظات النقدیة والمقترحات والتي في مجملھا 

 إنصافاوعیة اإلمتحان لكي یصبح أكثر تطالب بالقیام بمجھود إظافي لتحسین ن
في سبیل تحقیق الھدف النھائي وھو الوصول إلى طریقة أكثر فاعلیة  ومصداقیة

  . في قیاس مؤھالت الطالب المطلوبة لإللتحاق ببرنامج الدراسات العلیا
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MA Candidates' Views towards the Entry Exam and the 

Graduate Program  
in the Department of English at the Libyan Academy 

Abstract 
 The paper aimed at investigating MA candidate's 
views towards the entry exam and the graduate program in 
the department of English in the School of Languages at the 
Libyan Academy. This was part of the effort to reform and 
improve the learning/teaching process in the department. A 
questionnaire was distributed to 157 candidates who 
attended the entry exam held on November 2014 to admit 
students for the academic year 2015. Results show overall 
satisfaction with both the entry exam and the MA program. 
However, some critical remarks and suggestions were 
given.  Most of these remarks and suggestions argue for 
making more effort to improve the quality of the entry exam 
to make it fairer, more valid and more reliable. The ultimate 
goal is to have a more effective way of measuring students' 
qualifications required to join the MA program. 
History of the English language MA programs in Libya 
 The English department for postgraduate study in the 
Libyan Academy was established in 1997 to satisfy the 
country's needs for staff members qualified to teach the 
English language in the Libyan universities and higher 
institutes. It was the first department in the whole country to 
offer MA programs in the English language.  
 At present, the department offers a program in 
applied linguistics which includes ten courses some of 
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which are related to the nature of the English language 
while others are concerned with how to teach it. The 
following is a list of these ten courses: 

 Syntax 
 Morphology 
 Syllabus design 
 Academic writing 
 General linguistics 
 Research methodology 
 English language testing 
 Phonetics and phonology  
 Second language acquisition 
 English language teaching methodology 

 In addition to these ten courses, the students are 
required to write an MA thesis in order for them to be 
granted a master's degree in applied linguistics.  
 Similar MA programs in the English language are 
also found in the branches of the Academy in the cities of 
Benghazi, Misurata and Sebha. MA programs in the English 
language are also available in some Libyan universities 
including the University of Tripoli, the University of Zawia 
and the University of Benghazi.  
Problem 
 Hundreds, if not thousands, of students apply to join 
the MA programs in the Libyan Academy every year. 
However, due to the limited capacity of the Academy, only 
a small number of these applicants are admitted. For 
example, the English department in the School of languages 
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has accepted only 42 students this year from more than 157 
applicants. Among those 42 students only a few of them 
have passed the entry exam while the others were admitted 
to the department because they obtained the marks closer to 
the pass mark which is 50 out of 100.  
 It is apparent from these results that the students have 
a low proficiency level which might not be sufficient for 
them to join (and do well in) the MA program in the 
department. However, the problem cannot be attributed to 
the students without scientific evidence. Therefore, this 
paper aims to investigate this problem from the point of 
view of the candidates themselves regarding the entry exam 
and its suitability as a criterion for student selection. 
Another thing that will be investigated is the candidates' 
views towards the MA program in the Department of 
English and especially their reasons for choosing to study in 
the Libyan Academy in particular and not in other Libyan 
universities. This will eventually help in specifying 
problems and trying to find solutions to them. The ultimate 
goal is to make a good and suitable environment for the 
teaching/learning process in the English department and 
other departments in the Libyan Academy and other Libyan 
universities with similar circumstances.     
Participants  
 Participants are 157 students applying to join the MA 
program in the Department of English and who attended the 
entry exam of the year 2015.  All of them are BA holders 
majoring in English and come from different areas in the 
country.  
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Data collection 
 Data of this study was collected using questionnaire. 
The questionnaire covered three aspects. The first was 
related to general information including average of the BA, 
age and gender. The second aspect was the MA program 
about which 3 questions were asked. The final aspect was 
the entry exam and since it was the major one, 9 questions 
were devoted to it.    
Data analysis  
 Data obtained from the questionnaires was analyzed 
using quantitative and qualitative approaches. Quantitative 
analysis was used to deal with numerical data such as age 
and gender. It was also used to know the total number of 
participants who chose a certain answer especially in 
Yes/No questions or multiple choice questions. Qualitative 
data, on the other hand, was used to deal with open ended 
questions which required from students to give comments or 
to elaborate on certain points. It is believed that both types 
of analysis would help in clarifying the situation.  
Analysis of questionnaire    
 As said before, the questionnaire covered three 
aspects namely general information, the entry exam, and the 
MA program in the department of English in the Libyan 
Academy. Therefore, the analysis of the questionnaire will 
accordingly be divided into three sections.  
1. General information  
 Students participated in the questionnaire were 157 
divided into 103 females and 54 males.  
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 As for their average in their BA degree, the results 
show that 35 students got 'pass', 55 students got an average 
of 'good', 47 students obtained an average of 'very good' and 
finally the average of 16 students was 'excellent'. 4 students 
chose not to give an answer to this question and left it blank 
(Throughout the paper percentages containing fractions are 
rounded to the nearest full number). 

Average in 
BA  

Pass  Good  Very 
good 

Excellent  Missing 
values 

Number of 
candidates 

35 55 47 16 4 

Percentage  22% 35% 30% 10% 3% 
 Regarding the age of the participants, the results show 
that the age of the majority of them ranged between 20 to 25 
years (108 students). The following table shows the range of 
age of all the participants:  

Age in years  20-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

More than 
40 

Number of 
candidates 

108 32 11 4 2 

Percentage  69% 20% 7% 3% 1% 
 2. MA program  
 The first question related to this aspect was asked to 
those who are more than 40 years old to know about the 
reasons that prevented them from joining the program in a 
younger age. As mentioned in the previous section, only 
two students reported that they are more than 40 years old. 
One of them attributed his delay to join the program to 
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family reasons while the other said that some people have 
disappointed him or let him down.  
 The second question asked candidates why they 
wanted to join the MA program in the English language. 
149 answered the question while 8 of them did not. The 
following points summarize their reasons for joining the 
program: 

 To improve one's language abilities and skills and to 
have a new experience in order to be more proficient 
in the English language. (49 students)  

 To obtain a higher degree or to obtain a doctorate 
degree eventually. (43 students) 

 To broaden and improve one's knowledge and to 
increase one's scientific achievement and learning 
level. (33 students) 

 To improve one's self and to reach a higher degree of 
success in life. (17 students) 

 Dream, motivation or desire (16 students) 
 To be a good citizen in the society and to serve one's 

country and to participate in its development with this 
degree. (15 students)  

 To improve the financial position or to have a better 
job opportunity. (10 students) 

 To learn more and to be able to teach more clearly 
and correctly other people how to read, write and 
speak in English. (5 students) 

 To improve the professional position. (4 students) 



 

-324 -                                  

 To be able to communicate with the outer world. (3 
students) 

 To benefit from other people's experience and their 
scientific efficiency. (3 students) 

The following are some of their direct comments: 
 "I want to improve myself instead of the boredom 

around us as a society as a result of the war and to 
increase my living income." 

 "Because I love the English language and I wish that 
my language will improve if I join the Libyan 
academy and finish my study." 

 "I wish to complete my study and continue searching 
for everything new in my field." 

 "I want to achieve my goals and improve my 
linguistic abilities." 

 "It is the dream of my life." 
 The third and final question in this section asked 
students about their reasons for choosing to study in the 
Libyan Academy and not in any other Libyan university. 
Out of the total number which is 157, 142 participants 
answered this question while 15 students left it blank. The 
following points summarize the reasons given by 
participants for choosing to study in the Libyan Academy 
and not in the other Libyan universities: 

 The reputation and the quality of the academy, or it is 
considered the best educational institution in Libya 
because of its high scientific level. (57 students) 

 Nearness to the students' residency. (27 students) 
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 It is the only place available for postgraduate study at 
present. (18 students) 

 The high quality of its teachers and their experience. ( 
17 students) 

 The Libyan Academy is the most suitable place for 
postgraduate studying. (16 students) 

 The Libyan Academy has facilities and it is more 
disciplined. (11 students)  

 The Libyan Academy is internationally 
acknowledged. (6 students) 

 The graduates of the academy are efficient. (4 
students) 

 The Libyan Academy is located in a safer and more 
settled area. (4 students) 

 There is a library which contains English books and 
references which is missing in other Libyan 
universities. (3 students) 
The following are some of their comments: 

 "I trust it and because it has a difficult entry exam." 
 "It was my dream to study in the academy since I was 

young." 
 "Because I trust my country and its people."  
 "Because I did not get a job opportunity."  
 "I have the chance to study abroad, but if we leave 

Libya when it needs us, who will build it."  
3. Entry exam 
 The first question related to the entry exam asked 
candidates whether this is the first time that they apply to 
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the postgraduate program and sit such an exam. 112 gave a 
positive answer while 44 gave a negative answer. One 
student did not answer this question, however.  
 Those who gave a negative answer to the previous 
question were further asked about the number of times they 
had sat the entry exam before. The following table shows 
their answers.  
Number of times 2 3 4 Missing 

values  
Total 

Number of 
students 

34 5 2 2 43 

Percentage  79% 12% 5% 5% 100% 
 Those students who have previously sat the entry 
exam and did not pass it were asked about the reasons that 
made them fail. The reasons they gave can be summarized 
in the following points:  
 "I don't know." (15 students) 
 Lack of preparation for the exam. (9 student) 
 The answer was not good enough. (3 student) 
 Lack of concentration during the exam. (3 students) 
 Bad luck. (3 students)  
 Fear from the exam. (3 students) 
 The big number of the students sitting the exam 

reduces the chance of passing it.  (3 students) 
  Being late for the exam. (2 students) 
 The exam was too hard to pass. (2 student) 
 The low level compared with others who attended the 

exam. (2 students) 
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 Some questions are not clear or difficult (2 students) 
 The exam was limited to certain aspects and doesn't 

cover all language abilities. (1 student) 
 Differences in the syllabuses at universities. (1 

student) 
 Lack of vocabulary. (1 student)  

 Students were then asked about their opinion about 
the entry exam. The following table shows their answers.  

Choices Difficult Average Easy Missing 
values 

Total 

Number of 
students 

49 100 3 5 157 

Percentage 31% 64% 2% 3% 100% 
 Students were also asked about whether the entry 
exam is suitable for their university level and their 
knowledge abilities. 85 students gave a positive answer 
while 62 participants gave a negative answer. However, 10 
students left the question unanswered.  
 Those who gave a negative answer, where further 
asked about the reasons which make the entry exam not 
suitable for them. They were allowed to choose more than 
one option and to give additional reasons if they are not 
available in the options given in the questionnaire.  
 In their answers to this question, 31 students chose 
the option that says the level of the exam is higher than what 
they have studied at university. 26 students chose the option 
which attributes the unsuitability of the exam to the low 
level of knowledge achievement of Libyan students in 
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Libyan universities. The third reason related the 
unsuitability of the exam to the level of the students to the 
low level of teachers who taught the candidates at university 
and this was chosen by 20 students. Another reason was the 
weakness of university syllabus studied by candidates at 
university which was chosen by 38 students. The final 
reason that was given by the questionnaire was the 
widespread of cheating phenomenon which resulted in 
graduates who have a level that is lower than is required, 
and this option was selected by 18 candidates.  
 Students were also asked to give other reasons if they 
have. The following is a summary of other reasons for the 
unsuitability of the entry exam given by 18 candidates:  
 There are no distinguished teachers in Libya and they 

are not able to choose right syllabuses nor to prepare 
good exams. In addition, teachers are not native 
speakers of the language.  

 All things are not going well in this country and 
education is no exception. For example, facilities are 
only available in the capital universities and not in other 
universities of the country.  

 There is neither motivation nor encouragement in 
Libyan faculties and universities to speak English. 
Therefore, most of the students are not able to speak 
grammatically correct sentences. 
The following are some of their direct comments in this 
respect. 

 "Due to the fact that I have graduated from university 
for years now and I have not had the chance to improve 
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my English since then, I do not blame myself for not 
answering the exam questions." 

 "The questions are excellent and somewhat suitable to 
my scientific level. However, the time given did not 
allow me to check and revise my answers fairly well." 

 "The most important and basic reason is that I am not 
interested in English but I am trying to fulfill the desire 
of my late father." 

 "Carelessness and circumstances." 
 Question 10 asked candidates whether the entry exam 
covered all aspects of language. The following table shows 
their answers: 

Answer  Yes No Missing value Total 
Students  74 73 10 157 
Percentage  47% 46% 6% 100% 

 As can be seen from the table, apart from the 10 
students who did not give any answer, candidates where 
divided almost equally between 'Yes' and 'No'. Those who 
chose the 'No' option were further asked to mention the 
aspects which were not covered in the exam; however, no 
answer was given by them.   
 The final question in the questionnaire asked 
candidates whether they have any suggestions to improve 
entry exams in the future.  The following table shows the 
results of this question: 

Answer Yes No Missing value Total 
Students 53 32 72 157 

Percentage 34% 20% 46% 100% 
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 The following points summarize the suggestions 
given by the 53 students who gave a positive answer to this 
question: 
 Entry exams should be provided through the 

internet in the future to give opportunity to all to attend.  
 Students should be familiarized with the exam in 

advance by giving them some idea about the type of 
questions used or by providing them with copies of 
previous exams.  

 The exam should be suitable for the different levels 
of the students and in harmony with what they have 
studied at university. Also, it should consider the 
individual differences of the students.  

 More respect and more time should be given to the 
students. Moreover, all exam requirements should be 
made available before the exam not during the exam. 

 Focus in the exam should be on vocabulary and 
grammar, then on phonetics. 

 The number of questions in the exam should be 
increased to give more opportunity to the students to 
pass the exam. Also, the number of the students 
admitted to the academy should be increased to give 
more opportunities to students wishing to join 
postgraduate studies. 

 Entry exams should also include interview to assess 
the oral-aural abilities of the students which are also 
important.  
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 There should be more variety in the questions and of the 
topics covered in the exam.      

Discussion of results   
 In the discussion of the results, the different sections 
of the questionnaire will be dealt with separately. 
Accordingly, there will be three subsections: general 
information, MA program and entry exam. 
1. General information 
 The data obtained from the questionnaire show that 
the number of females is almost double the number of 
males. (103 females vs. 54 males).  As a teaching staff 
member in several Libyan universities and higher 
educational institutes, the researcher has observed that 
males represent smaller proportions compared to those of 
females. This might be attributed to several factors the most 
important of which is that graduates from universities and 
educational institutes in the country and especially males 
find it difficult to get job opportunities related to their 
specializations. Therefore, a lot of males tend to quit school 
or to search for jobs which do not demand educational 
qualifications like BA or MA.   
 What enhances the above mentioned phenomenon is 
the finding related to the age of participants. It was found 
that most of the participants are between 20 to 25 year old, 
which means that they have graduated from universities 
recently and instead of finding a job related to their 
university degree, they prefer to join postgraduate studies 
possibly because they cannot find job opportunities.  
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 Regarding their average in BA degree, the results 
show that only 35 students obtained pass while the rest 
(i.e.118) obtained an average of 'good' and above. However, 
this is not reflected in the results of the entry exam in which 
only a few students have obtained the pass score while the 
rest were admitted to the department because they obtained 
the marks closer to the pass mark which is 50 out of 100. 
This may indicate the low level of the students in spite of 
their high average in their BA degree for several factors the 
discussion of which is beyond the scope and space of this 
paper. However, it can be mentioned here that a number of 
researchers (Abdullah 1972, Kara 1992, Al-Akhdar 2001, 
Omer 2014) agree that the level of learning English in 
Libyan schools and universities is generally low and that 
Libyan learners face difficulties and problems when 
learning English because of linguistic, educational, social, 
political and economic factors (Abdullah (1972). 
2. MA program 
 When asked about their motivation behind joining the 
MA program, the first priority was given to their desire to 
improve their language abilities and skills and to have a new 
experience in order to be more proficient in the English 
language (49 students). The second priority was given to the 
desire to obtain a higher degree in the English language (43 
participants). A third priority was given to broadening and 
improving knowledge and increasing scientific achievement 
and learning level (33 participants). Other but less popular 
priorities include improving one's self and reaching a higher 
degree of success in life (17 students), dream, motivation or 
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desire (16 participants), being a good citizen in the society 
and serving one's country and participating in its 
development (15 participants), and, finally, improving the 
financial position or having better job opportunities (10 
participants).  
 It is clear from the result of this questionnaire item 
that the majority of the students, by joining the MA 
program, aim at improving their English language abilities 
and skills and to be more proficient in the English language.  
While it is true that the MA program enhances language 
skills, it is not meant to teach the basic language skills 
including the main four skills: listening, speaking, reading 
and writing. Students applying for the MA program are 
supposed to have at least some mastery of these skills so 
that they can do well in the MA program. For example, they 
need some sort of academic competence that would enable 
them to read relevant texts fluently in their subject area and 
to process oral L2 input during lectures and class 
discussions. They also need some proficiency in L2 
academic writing in order to show their knowledge in their 
assignments and examinations (Troike 2006). As mentioned 
above, this might be an indication to the low level 
proficiency in the English language among Libyan students 
as it has been found by many researchers (e.g., Elabbar 
2001, El-Bousefi 2001).  
 When asked about the reasons behind their choice to 
study in the Libyan Academy and not in other Libyan 
universities, most of them mentioned that there are 
advantages of the Academy behind their choice including its 
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reputation and quality (57 participants), the quality of its 
teachers and their experience (17 participants), the facilities 
and discipline it has (11 students) ,and finally,  its library 
which contained English books and references not found in 
other Libyan universities (3 participants).  
 However, most of the points mentioned in favor of 
the Academy do not mean that the Academy is in a 
satisfactory level of quality. The comparison with other 
universities in Libya made by participants only gives 
relative indications. The researcher has been a staff member 
in the academy for a couple of years and his contention is 
that the academy is not much better than other Libyan 
universities which suffer from lack of facilities and financial 
support due to the current unsettled situation in the country.  
 Other reasons behind the participants' choice of the 
Libyan Academy for their postgraduate study include its 
nearness to the students' residency (27 students), being the 
only place available for postgraduate study at the moment 
(18 participants), or being located in a safer and more 
settled area. The first and third reasons in particular may be 
due to instability and widespread of arms in the country 
after the 17th February revolution which caused traveling 
and moving from one city to another in the country risky 
and dangerous.    
3. Entry exam 
 The first questionnaire item related to the entry exam 
asked students whether it was the first time they apply to the 
postgraduate program and sit such an exam. 112 participants 
gave a positive answer while 44 gave a negative answer. 
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Those who gave a negative answer were further asked about 
the reasons that made them fail previous sessions. 
Interestingly most of the reasons given by participants were 
related to the students themselves like lack of preparation 
for the exam (9 students), the answer was not good enough 
(3 students), lack of concentration during the exam (3 
students), bad luck (3 students), fear from the exam (3 
students), being late for the exam (2 students), and lack of 
vocabulary (1 student). Other two students were more 
honest and attributed their failure to their low level 
compared with others who attended the exam.    
 On the other hand, some other participants put blame 
for their failure on the exam itself by saying that the exam 
was too hard to pass (2 students), some questions were not 
clear and difficult (2 students), and, finally, the exam was 
limited to certain aspects and does not cover all language 
abilities (1 student).  
 As can be seen from the result of this item, the 
number of participants, who think that the exam is not 
suitable for them, is very small which cannot be reliable to 
make judgments on the suitability of the exam. Therefore, a 
further question was needed to clarify the situation. This 
question asked participants about the suitability of the entry 
exam for their university level and their knowledge ability. 
A narrow majority (85 participants) gave a positive answer 
while 62 participants gave a negative answer.  
 Their reasons included the level of the exam being 
higher than what they have studied at university (31 
participants), low level of knowledge achievement of 
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Libyan students in Libyan universities (26 participants), low 
level of teachers who taught the candidates at university (20 
participants), weakness of university syllabuses studied by 
candidates at university (38 participants) and, finally, 
widespread of cheating phenomenon which resulted in 
graduates who have a level that is lower than is required (18 
participants).  
 Although the  result of this question  only shows the 
situation from the participants points of view, it gives some 
indication to the possible reasons behind the low level of the 
students including the low level of (some) teachers which 
resulted in weakness of syllabuses, and the widespread of 
cheating phenomenon as admitted by a considerable number 
of the students themselves.  
 A further question asked students whether the entry 
exam covered all aspects of language and students were 
divided between a positive answer (74 participants) and a 
negative answer (73 participants). Those who gave a 
negative answer were further asked about the language 
aspects that have not been covered in the exam but 
unfortunately no answer was given.  
 At the end of the questionnaire students were asked to 
give suggestions to improve entry exams in the future. Their 
suggestions included familiarizing the students with the 
exam and the nature of questions before sitting the exam, 
giving more time and increasing the number and variety of 
questions to give more opportunities to the students.  Some 
students also suggested providing the entry exam through 
the internet to give opportunity to all students who want to 
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attend. Others suggest including interviews to assess the 
oral aural abilities of the students which, they think, are also 
important.  
Conclusion and recommendations  
 This paper aimed at investigating MA candidate's 
views towards the entry exam and the graduate program in 
the department of English at the Libyan Academy. The 
research was motivated by the need for improving both 
entry exams and the graduate program in the Department of 
English in the School of Languages at the Libyan Academy 
and in similar departments at the Libyan universities. The 
results show overall satisfaction expressed by the 
participants of the questionnaire with both the entry exam 
and the MA program in the department of English. 
However, some critical remarks and suggestions were given 
by the participants that should be taken into consideration in 
order to make the necessary reforms. Some of these 
suggestions and others are included in the following 
recommendations: 
 The Department of English should make some effort to 

improve the quality of the exam by, for example 
including sections related to the four language skills: 
listening, speaking, reading, and writing in order for the 
test to reflect the overall proficiency of the students in 
the English language which in turn will have a positive 
effect on the learning process as a whole.  

 Admission to the department should not only be 
conditional on passing the entry exam but also on 
passing an interview successfully; postgraduate study 
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does not only require mental knowledge related to the 
field of study but other personal traits relates to such 
things as behaviour and state of health are also required.  

 The country should pay more attention to and take more 
care of the postgraduate programs in the whole country 
by providing the necessary financial support needed in 
the educational institutions to improve the quality of the 
learning /teaching process by making facilities and 
related services like libraries, laboratories, and internet 
service available for all students and teaching staff 
members.  

   Special and cooperative efforts should be made by both 
the Ministry of Education and the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research to reform the 
educational system, especially with regard to providing 
alternatives to less academically inclined students, 
giving regular training courses to teachers and staff 
members, and above all, strictly applying study 
regulations and laws especially those related to 
examinations and assessment.  

 To conclude, this paper is a trial to shed light on the 
situation related to entry exams and MA programs in the 
Department of English at the Libyan Academy. The 
investigation has shown that, in spite of the contention that 
the Academy is relatively better in many respects than other 
institutions in the country, reform is urgently required to 
improve the quality of the input (students admitted to the 
academy) as well as the output (students graduated from the 
academy).  
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Résumé   
Nous essayons dans cet article de parcourir les 

caractéristiques linguistiques des langues afroasiatiques en 

présenter un aperçu et apporter des explications qui jouent 

ou ont joué un rôle important dans le développement de ce 

secteur de recherche. Mais avant d’entamer la description 

linguistiquedes languesafroasiatiques avec toutes ses 

variétés anciennes et modernes au cours des époques, il 

nous paraît essentiel d’aborder quelques éléments 

fondamentaux qui aident à comprendre l’espace historique 

de l’évolution de ces langues. Il nous faut nous tourner vers 

la classification des langues afroasiatiques ou (chamito-

sémitiques). Ici, l’objectif est de situercertains aspects 

linguistiques communs de ces langues.Nous nous proposons 

également d’établir une comparaison générale des différents 

groupes de ces langues afin de rassembler les points 

communs. Pour ce faire, nous rappelons brièvement 
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l’histoire des langues afroasiatiques, leur structure et la 

particularité de chaque groupe appartenant à cette famille. 

afroasiatique che historique des langues Appro

sémitiques)-(chamito 
La littérature sur l’histoire de la famille afroasiatique est 

vaste et abondante. Parmi les auteurs ayant principalement 

travaillé sur cette famille figurent (Greenberg, 1952 ; 

Carleton, 1983 ; Cohen, 2002 ; Hayward, 2004 ;Zaborski, 

2006 ;Vanhove, 2011) et d’autres qui ont pu cerner leurs 

travaux sur l’une des langues afroasiatiques. Ce nom a été 

généralement adapté après la classification des langues 

africaines proposée par le linguiste Greenberg en 

1952.Vanhove(2011 :237) a décrit les domaines 

géographiques de la langue afroasiatique, indique que ces 

langues concernent un vaste territoire s’étendant du Proche-

Orient jusqu’aux rivages de l’océan Atlantique, en Afrique 

du Nord, en passant par la région sahélienne et les zones 

voisines de l'Asie occidentale. Selon EkkenardWollf [article 
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en ligne1], il existe environ 250 langues afroasiatiques 

parlées aujourd’hui pour un total de 250 millions de 

personnes : 150 millions d’entre elles sont locutrices de 

l’arabe tandis que les autres sont rattachées à d’autres 

langues, du type couchitique ou tchadique.La carte (1) 

montre visiblement les frontières des aires géographiques de 

chacune de ces familles. 
About 250 Afro-Asiatic languages are spoken today by a total of 

approximately 250 million people. Numbers of speakers per 

language range from about 150 million, as in the case of Arabic, to 

only a few hundred, as in the case of some Cushitic and Chadic 

languages.[Encyclopædia Britannica Online] 

 

                                                
1Encyclopædia Britannica 
Online.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8488/Afro-Asiatic-languages 
consulté le 27 janvier 2015  
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Carte 1 : La distribution géographique des langues 

afroasiatique2 

La classification typologique de ces familles élaborée par la 

littérature distribue généralement les langues afroasiatiques 

en cinq ou six groupes : sémitique, égyptien, couchitique, 

tchadique, berbère et omotique. Cette classification est la 

plus acceptée actuellement. L’histoire des langues 

afroasiatiques au cours des années a laissé apparaitre 

quelques évolutions importantes : ainsi certaines langues 

sont toujours connues, tel l’akkadien3 et l’éblaïte. En 

revanche, certaines langues disparues ont laissé des traces, 

comme l’ancien libyen. 

                                                
2Source : Encyclopædia Britannica Online. 
3 L'akkadien (lišānumakkadītum) est une langue sémitique qui fut parlée 
du IVe au Ier millénaire av. J.-C. Elle se divise en deux dialectes : le babylonien, 
au sud de la Mésopotamie 
L'éblaïte est une langue sémitique parlée entre le XXIVe et le XXIIIe siècle av. 
J.-C. dans la ville d'Ebla, en Syrie centrale. Elle nous est connue par la 
documentation en écriture cunéiforme retrouvée dans cette ville. C'est donc avec 
l'akkadien la plus ancienne langue sémitique connue.  
Source : http://fr.wikipedia.org/ 
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Figure 1 : L’arbre des langues Afroasiatiques d’après 

Greenberg 19524 

Avant de réunir les éléments communs aux langues 

afroasiatiques, nous souhaitons exposer, en quelques lignes, 

les caractères particuliers de chacun des types pré-cités. 

Nous nous appuyons, à cet effet, sur les nombreux travaux 

qui traitent des branches des langues afroasiatiques, dont 

ceux de (Hayward, 2004 ; Zaborski, 2006). Ces auteurs ont 

pu fournir les caractéristiques spécifiques à chaque groupe 

de cette famille, au travers d’explications très courtes mais 

très riches. De ces travaux, nous nous permettons d’en 

récapituler les éléments suivants :   

                                                
4 Cité par Benhamd et Darlu(2003) 
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 Les langues tchadiques : 

 Selon une étude menée par (Newman, 1992), environ 140 

langues tchadiques sont parlées essentiellement en Afrique, 

notamment au Nigeria, au nord du Cameron et au Tchad. 

Parmi les langues les plus connues figure l’haoussa (Cf. 

carte (1), Hayward (2004) a divisé les langues tchadiques en 

4 groupes :  

- les langues tchadiques occidentales regroupant 4 

langues : haoussa, ankwé, angas et pero ; 

- les langues biu-mandara regroupant le mafa et le 

mougoum ; 

- les langues tchadiques de l’est comprenant les langues 

suivantes : angaléat, bidiyo, maigaama, toumak et 

soumary ; 

- les langues masa rassemblant trois langues : 

egmoussey, massana et zimé. 

 L’égyptien ou égypto-copte :   

Selon l’explication de (Vanhove, 2011 :238), la présence de 

cette langue est attestée sur plus de quatre millénaires et 

demi, depuis l’ancien égyptien jusqu’au copte. Elle disparait 

seulement de l’usage parlé au XVIIIe siècle. L’égyptien fut 
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utilisé depuis le delta du Nil jusqu’en Nubie.  La littérature 

fournit plusieurs termes précisant l’évolution de cette langue 

au cours des époques et des usages : 

- L’ancien égyptien (3100-2000 av. J.-C.) désigne les 

inscriptions sur des monuments royaux et privés des Ve et 

VIe siècles ; 

- Le moyen égyptien (2000-1300 av. J.-C.) ; 

- Le néo-égyptien ou égyptien tardif (1300-1070) désigne 

la langue officielle et judiciaire ; 

- Le démotique et le copte. Ce dernier, apparu pour la 

première fois au IIIe siècle après J.-C., comprenait 

plusieurs dialectes et empruntait de nombreux éléments 

lexicaux au grec. 

 Le berbère ou libyco-berbère : 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le berbère, 

avant l’arrivée des Arabes, était déjà installé dans toute 

l’Afrique du Nord, de l’Atlantique jusqu’à l’Égypte. Sur 

l’origine du berbère, nous en avons donné des éléments 

d’explication au travers de l’exposé de la situation de la 

Libye avant l’Islam présenté plus haut. Pour plus de détails, 
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voyons par exemple (Basset, 1960 ; Servie, 1990 ; Hayward, 

2004) distingue quatre variétés de la langue berbère :  

- des variétés parlées du nord-ouest du Maroc jusqu’en 

Libye en passant par l’Algérie septentrionale et la 

Tunisie, comptant chacune 2 à 3 millions de locuteurs ; 

- des variétés isolées parlées en Libye orientale et dans 

l’oasis de Siwa en Égypte comprenant entre autres 

l’awjilha ; 

- des variétés du Sahel saharien parlées par des 

communautés éparpillées sur un territoire en grande 

partie désertique regroupant les zones situées au sud de 

l’Algérie, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. 

- une variété parlée au sud-ouest de la Mauritanie entre 

Mederdra et la côte atlantique, appelée zenaga. 

 Les langues Couchitiques : 

- D’après la carte (1) nous constatons que ces langues 

peuvent être classées sous six groupes de langues : 

- le couchitique de nord, qui contient une seule variété : le 

bedawi, parlé au Soudan, en Égypte et en Érythrée ; 

- le couchitique central qui désigne toutes les langues 

d’Agaw, parlées au nord-ouest de l’Éthiopie et en 
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Érythrée. Les spécialistes dans ce domaine distinguent 

quatre variétés vivantes : le bilin, le kemant et kwara, le 

xamatanga et l’awngi ; 

- le couchitique oriental concerne le centre de l’Éthiopie 

méridionale. Ce groupe contient quatre variétés : burji, 

sidamo, kambata et hadiyya. Ce groupe est d’ailleurs 

subdivisé en plusieurs sous-groupes. Pour plus de détails, 

voir l’explication de (Hayward, 2004 :98). 

 La langue de l’Omotique : 

Cette langue fait partie des langues parlées dans l’est de 

l’Afrique, principalement en Éthiopie. Selon 

(Hayward2004), cette langue peut être subdivisée en sous-

familles, du nord et du sud :  

- lenord-omotique comprend deux variétés : la première est 

le dizoïd, qui comprend trois variétés parlées au sud-ouest 

de l’Éthiopie (ledizi,lenayi,et lesheko). La deuxième est 

le gonga-gimojan avec également plusieurs variétés. (voir 

Hayward 2004 :100). 

- le sud-omotique regroupe cinq variétés parlées 

couramment : l’aaro, le hamer-banna, le karo et ledime. 
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 Les langues sémitiques :  

Nombreuses également sont les études traitant des langues 

sémitiques. Parmi elles, celles de (Hetzron, 1972 et 

1997 ;Caquot, 2002 ; Cohen, 2002 ; Rainer, 2009) etc. Tous 

les spécialistes reconnaissent l’existence de trois sous-

groupes au sein des langues sémitiques : ainsi l’on distingue 

celles du nord-est, du nord-ouest et du sud. Dans le même 

sens, Cohen (2002) a divisé les langues sémitiques en deux 

grandes branches : le sémitique oriental et le sémitique 

occidental du nord.  A la suite de (Hetzron, 1972 : 15-16), 

qui a donné la structure géographique de chacun des 

groupes, nous résumons brièvement ces structures qui 

concernent : 

- la sous-famille du nord-est se compose de l’akkadien qui 

désignait la langue des anciennes civilisations assyrienne 

et babylonienne.   

- le groupe des langues sémitiques du nord-ouest se divise 

en deux branches, la branche centrale contenant 

l’araméen, sous ses deux formes, ancienne et moderne, et 

la branche du sud composée d’une partie du cananéen, 

représentant un groupe disparu des langues proche-
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orientales tels que le phénicien et l’hébreu « biblique ». 

La troisième branche centrale du sud est globalement 

constituée de l’arabe, avec ses variétés qui feront l’objet 

d’un développement dans le prochain point.  

- le sud sémitique comporte le sudarabique et l’éthio-

sémitique. En ce qui concerne le sudarabique ou ancien 

arabe du sud, la littérature historique indique que cette 

langue présentait des variétés anciennes disparues datant 

du VIIIe siècle av. J.-C. comme le sabaic, le minéic, 

le qatabanic et l'hadramitic. Pour l’éthio-sémitique, la 

revue bibliographique indique que ce groupe est constitué 

de la branche de l’éthiopien du nord, comprenant 

également la langue du gi’iz, et de la branche de 

l’éthiopien du sud. Pour plus d’informations sur ces 

variétés, voir (Hayward, 2004 :98 ; Caquot, 2002 ; 

Cohen, 2002).  

La classification que nous reprenons ici est basée sur 

certains traits linguistiques communs et sur des 

convergences. Les linguistes qui se penchent sur les langues 

afroasiatiquesutilisent un ensemble de méthodes avec 

lesquelles ils peuvent comparer des langues à la fois 



 

-352-  

modernes et anciennes. Pour établir des liens génétiques 

entre des groupes linguistiques, ils appliquent ces méthodes 

dans le cadre d’une analyse systématique des 

caractéristiques phonétiques et phonologiques, ainsi que des 

vocabulaires, des syntaxes et des grammaires.  

Dans le prochain point, nous proposons une brève 

comparaison de ces langues sur les plans phonétique et 

phonologique, en particulier d’après leurs caractéristiques 

consonantiques et vocaliques. 

Figure2 : Arbre linguistique des langues sémitiques5 
 

                                                
5Source : fr.wikipedia.org 
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Les caractéristiques phonologiques communes des 
 langues afroasiatiques 

Dans le cadre de cette comparaison nous nous appuyons sur 

un grand nombre d’études traitant des caractéristiques 

phonétiques de chacune des languesafroasiatiques. Selon 

ces auteurs, la plupart de ces dernières partagent un 

ensemble de consonnes ou voyelles dépendant de la nature 

de chaque langue. Premièrement, sur le plan des structures 

vocaliques, la littérature montre que ces langues comportent 

un petit nombre de voyelles qui sont généralement au 

nombre de trois, réalisées sous des quantités longues ou 

brèves. Bien évidement, ces voyelles comportent des 

variations d’une langue à l’autre. A titre de comparaison, 

prenons différents exemples. Ainsi le haoussa, une des 

langues appartenant à la branche tchadique, possède selon 

(Caron, 2011) cinq timbres fondamentaux pour trois degrés 

d’aperture : [i/ii, u/uu/, e/ee/, o/oo, a/aa]. En revanche, selon 

(Oréal, 2011), l’égyptien possède trois timbres vocaliques : 

[i/i:, a, a:, u/u:]. Mesguish (2011 :288) qui s’est aussi 

intéressé aux timbres vocaliques des langues sémitiques, 

rapporte que ces langues possèdent généralement trois 
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timbres et deux quantités [i/i:, a, a:, u/u :]. Si nous nous 

rapportons à l’arabe, nous constatons que ce dernier ne 

possède que trois timbres vocaliques : [i/i:, a, a:, u/u :]. Cela 

dit, de très nombreux dialectes arabes sont caractérisés par 

quatre ou cinq voyelles (Cohen, 2002). 

Mesguish(2011 :321) relève que le système vocalique de 

l’hébreu de Tibériade comporte sept graphèmes : [i, e, 

è,u,o,O,a].  Simeone-Senelle (2011) note que le système 

vocalique des langues sudarabiques modernes est semblable 

à celui des langues sémitiques, avec un enrichissement de la 

gamme des timbres : [e, è, o, e]. Hayward(2011: 385), à 

travers l’examen qu’il fait du gamo, l’une des langues 

omotiques, dénombre pour cette langue cinq voyelles 

[i,u,a,e,o] et deux semi-voyelles [y,w]. 

Par ailleurs, tous les auteurs traitant du système 

consonantique des langues afroasiatiques indiquent des 

rapprochements et des ressemblances. Caractérisé par une 

forte richesse, ce système comporte ainsi près de vingt-sept 

phonèmes.Cohen(2002), dans son travail consacré au 

mécanisme de la réalisation de ces consonnes, indique 

qu’une partie importante de ces phonèmes est articulée à des 
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points postérieurs extrêmes de l’appareil phonatoire. Le fait 

le plus marquant concernant les langues afroasiatiques 

semble être l'existence de deux consonnes vélaires, deux 

laryngales et deux pharyngales qui se réalisent de manière 

différente selon la nature de la variété, c'est-à-dire soit 

éjective pharyngalisée, soit rétroflexe ou soit encore 

implosive. Caron(2011) distingue ainsi trente-trois 

consonnes pour le haoussa, et davantage selon les dialectes. 

Il ajoute qu’il existe une opposition tripartite : 

sourd/sonore/glottalisé. Selon cet auteur, ce dernier terme 

ressemble aux emphatiques des langues sémitiques. 

S’agissant de l’égyptien, Oréal(2011), qui a examiné le 

système consonantique de cette langue, dénombre entre 

vingt-quatre et vingt-six consonnes et glides selon les 

inventaires. Nous pouvons distinguer dans cette langue : les 

consonnes occlusives sourdes [p,t,c,k,q,ʔ] et sonores comme 

[b,d, ʝ,g] ; les spirantes sourdes [f,s] ; les alvéole-palatales  

[š ç, x, h] ; les sonores [z,ʔ] ; les liduides [m et n ; r ; et R, l] 

et les glides, [w et j]. De la langue sémitique, Mesguish 

(2011) en a décrit la nature des consonnes emphatiques : 

elle indique que les emphatiques sont produites comme les 
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éjectives glottalisées de l’éthiopien et du sudarabique 

moderne mais sont prononcées de manière pharyngalisée en 

arabe ainsi que dans une autre variété sémitique centrale. 

Selon (Simeone-Senelle, 2011) les sudarabiques possèdent 

un système vocalique proche de celui reconstruit pour le 

sémitique commun. Pour la variété gamo, Hayward(2011) 

indique que le système consonantique de cette variété 

présente la plupart des traits communs aux langues 

afroasiatiques du sud de l’Éthiopie, c’est-à-dire un système 

triadique d’occlusives et de séries sonores, sourdes et 

glottalisées.  

Ainsi, nous constatons qu’au niveau phonologique, certaines 

caractéristiques des langues afroasiatiques permettent 

d’effectuer certains rapprochements, notamment sur le plan 

des deux systèmes consonantiques et vocaliques. 
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